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F yrsta áhugamálið mitt var að skrifa. Ég 
hef skrifað sögur og ljóð síðan ég varð læs og skrifandi fjögurra ára,“ segir 

Salka sem kann eiginlega ekkert annað, að 
eigin sögn. Nema að safna löndum.„Ég hef líka gaman af landafræði á nördalegan hátt og get bent á öll lönd jarðar á korti og þekki alla þjóðfána,“ segir hún og brosir.Salka er fæddur og uppalinn Reyk-víkingur, dóttir Guðmundar Ólafs-sonar leikara og Olgu Guðrúnar Árna-dóttur rithöfundar. Hún á tvo bræður og naut þess að vera miðjubarnið og eina stelpan. „Ég varð strax mikill lestrar-hestur enda heimilislífið undir-lagt menningu og listum. Ég skrif-aði mikið og hafði skoðanir á öllu sem ég lét óspart í ljós. Ég var því fremur fullorðinslegt barn og alin upp við að komið væri fram við okkur systkinin eins og greindar manneskjur. Það var gott veganesti.“

KANN AÐ LEIKA SÉRLEIKIN  Skáldið Salka Guðmundsdóttir var nefnd eftir Sölku Völku Nóbel-

skáldsins strax í móðurkviði. Líf hennar er rósum stráð um þessar mundir.                           
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Kynningarblað Tækninýjungar, þvottaherbergi, þvottaleiðbeiningar og góð ráð.
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Bosch er leiðandi 
í tækninýjungum

Bosch-búðin er glæsileg ný verslun með hágæðaheimilistæki frá Bosch. Verslunin er í Hlíðasmára 3 í Kópavogi og því vel staðsett á miðju höfuðborgarsvæðinu. 
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atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómvörð/öryggisvörð í fullt starf

Leitað er að traustum einstaklingi til að gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina og gesta 

dómhússins. Viðkomandi þarf að vera vel á sig kominn, bæði andlega og líkamlega.

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir

rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 

hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  

með 9. september nk.

Starfssvið
• Gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina og gesta 

dómhússins 

• Eignavarsla, umsjón og eftirlit með öryggiskerfum og öðrum 

öryggismálum hússins  

• Bregðast við frávikum í öryggismálum í samræmi við 

verklagsreglur og þjálfun

• Aðstoð við viðskiptavini, gesti, þjónustuaðila og aðra þá 

sem erindi eiga í dómhúsið 

• Varsla í dómsölum eftir óskum dómara hverju sinni

Hæfniskröfur

• Reynsla og þekking á sambærilegum störfum,  

s.s. öryggis- eða húsvörslu

• Iðnmenntun á byggingasviði og þekking á 

byggingatæknilegum atriðum er kostur

• Líkamlegt og andlegt atgervi til að mæta óvæntum 

uppákomum í starfseminni

• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

• Góð íslenskukunnátta

• Almenn tölvufærni, þekking á Outlook og Word

• Lágmarksaldur 25 ár 

Dómvörður/öryggisvörður

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

h vangur isvera tilbúinn að leggja fram útprentaða málaskrá frá lögreglu. 

ð ytið

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

24. ágúst 2013
198. tölublað 13. árgangur

MENNINGARFJÖLSKYLDA 
Þórarinn Leifsson og Auður 
Jónsdóttir halda upp á menn-
ingarnótt á Hjalteyri. 48

Illugi Jökulsson 
ríður á vaðið í 
nýjum vikulegum 
pistlum.

38

HVERJAR 
SENDU 
BRÉFIÐ 
TIL SIGGA 
RAGGA? 64

EINS OG ÍTÖLSK 
FJÖLSKYLDA 
MEÐ ATHYGLISBREST

ELLEN KRISTJÁNS, EYÞÓR GUNNARS og börnin þeirra, 
Sigríður, Elísabet, Elín og Eyþór Ingi, eru öll á kafi  í tónlist.  22

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GETA FJÖLDA-
MORÐINGJAR 
VERIÐ HETJUR?

Sigurgeir lést 
úr alnæmi 
VAR FÓRNARLAMB 
FORDÓMA 28

Opið til 

18www.kaupumgull.is

Upplýsingar og tímapantanir: Sverrir s. 661-7000 

Nánar á bls. 31
Veðlán

Staðgreiðum allt gull, silfur, 
platinum, demanta og vönduð úr.

Hringa, hálsmen, armbönd, gullmynt, Gold Quest 
gullmynt, allt brotagull  og nýtt gull.

Lánum allt að 10 milljónum kr. 
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ÞRÍEYKIÐ 
HANNAR ÚR 
HREINDÝRA-

AFURÐUM 
70
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Ævar Jónsson endurlífgaði dreng á 
bílaplani á Akureyri. Drengurinn er sjö ára 
gamall snáði en móðir hans kom akandi að 
málningarversluninni þar sem Ævar starfar 
og fann þar trausta hönd í sölumanninum.

Listakonan Aude Busson ætlar að halda 
leiklistarnámskeið, ásamt sviðslistahópnum 
Við og við, sem er sérstaklega ætlað inn-
flytjendum. „Hugmyndin er að skapa vett-
vang fyrir innflytjendur þar sem þeir geta 
látið ljós sitt skína án þess að gera kröfu um 

íslenskukunnáttu,“ útskýrði Aude.

Kristín Ágústsdóttir ætlar að hjálpa 
veiðimönnum að finna makrílinn, en það 
hyggst hún gera með því að nota gögn frá 
gervitunglum til að ákvarða líklega veiði-
staði makríls við Íslandsstrendur.  

Blikinn Elfar Árni Aðalsteinsson var hætt 
kominn eftir að hann fékk 
höfuðhögg í leik Breiðabliks 
gegn KR síðasta sunnu-
dag. Hann var þakklátur 
fyrir skjót og góð viðbrögð 

og virðist allur vera að braggast.

FIMM Í FRÉTTUM HÖFUÐHÖGG OG EVRÓPUSAMBANDIÐ

➜ Gunnar Bragi Sveinsson hristi upp í Evrópusinnaða hluta Sjálfstæðisflokksins 
þegar hann sagði að það væri ekkert í hendi með að þjóðaratkvæðagreiðsla færi 

fram um áframhaldandi aðildarviðræður við Evópusambandsins.

4. september

í sundlaug Hrafnistu við Laugarás og
í Heilsuborg, Faxafeni 14 

ÓHUGNAÐUR Í LEIKSKÓLA 4
Myndband frá leikskólanum 101 sýnir ungabarn 
beitt miklu harðræði. 

ÁHUGI Á MÁLEFNUM HÆLIS-
LEITENDA 6
Mörg sveitarfélög eru áhugasöm um samstarf við 
innanríkisráðuneytið um að hýsa hælisleitendur. 

APP FYRIR MÁLÞROSKANN 8
Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur 
kynnir íslenskt app sem þjálfar upp málþroska. 

VONGÓÐIR SPROTAR 10
Tíu sprotafyrirtæki reyndu að laða til sín fj ármagn á þingi Startup Reykjavik í gær. 

„Það virðist vera viðvarandi að verið sé að greina 
vandann og síðan eru ekki neinar aðgerðir.“ 6

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisfl okks, segir lestrarvanda grunnskóla-
barna ekki bundinn við Reykjavík. 

PERSÓNUVERND Persónuvernd 
hefur gefið út almennt álit sitt í 
málum tengdum vímuefnapróf-
unum á vinnustöðum. Þar segir 
að það sé álitamál hvort sam-
þykki starfsmanns til vinnslu 
persónuupplýsinga um sig í 
tengslum við gerð slíkra prófana 
 fullnægi þeim kröfum samkvæmt 
persónuverndar lögum.

Persónuvernd telur því æski-
legt að nýttar verði  heimildir 
í lögum til þess að setja 
 reglur um vímuefnapróf og 
vinnslu persónuupplýsinga. 
Á síðustu mánuðum hefur Persónu-
vernd borist fjöldi ábendinga um 
vímuefnaprófanir á  vinnustöðum. 
Í apríl var boðað til fundar þar 
sem kom fram að í vinnuverndar-
löggjöfinni væri engin ákvæði eða 
reglur að finna um sýnatöku hjá 
starfsmönnum fyrirtækja.

Í íslenskum lögum er ekki 
fjallað sérstaklega um skyldu eða 

heimild til að framkvæma vímu-
efnapróf. Hins vegar er kveðið á 
um að starfsmönnum beri skylda 
til að gangast undir „eftirlit, skoð-
anir, mælingar og rannsóknir sam-
kvæmt reglum þeim, sem gilda á 

hverjum tíma“. Þó er ekki tilgreint 
hvaða reglur sé átt við. Persónu-
vernd segir ekki grundvöll í 
 gildandi kjarasamningum fyrir 
vímuefnaprófunum á vinnustað.

 - ka

Persónuvernd fær fjölda ábendinga um vímuefnaprófanir á vinnustöðum:

Álitamál hvort samþykki nægi
FRÁ VEST-
MANNA-
EYJUM 
 Mörgum 
sjómönnum 
af þremur 
togurum 
Vinnslu-
stöðvarinnar 
var sagt upp 
er þeir féllu 
á lyfjaprófi í 
febrúar.
MYND/ÓSKAR P. 
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FRÉTTIR 2➜10 24. ágúst 2013  LAUGARDAGUR

TITILL Í BOÐI
Rakel Hönnudóttir mætir sínum fyrrum félögum í Þór/KA í 
bikarúrslitaleiknum í dag. 62
STÆRSTI LEIKURINN FRAMUNDAN
KR-ingurinn Rúnar Alex Rúnarsson segir leikinn gegn FH 
sinn stærsta á ferlinum. 62

SPORT 62➜64

SJÁVARÚTVEGUR Stutt er síðan grá-
sleppu var fleygt um leið og búið 
var að kreista úr henni hrognin 
enda mönnum alls óljóst hver myndi 
leggja sér hana til munns.

Eftir mikla þróunarvinnu 
við nýtingu grásleppunnar og 
átak í markaðsmálum opnuðust 
 markaðir í Kína. Nú er svo komið 
að  Íslendingar anna ekki eftirspurn 
við sölu á grásleppunni sjálfri en illa 
gengur með hrognin.

„Já, þetta er nokkuð undarlegt 
staða svona í þessu ljósi,“ segir Örn 
Pálsson, framkvæmdastjóri Land-
sambands smábátaeigenda. 

Hvað hrognin varðar segir Örn 
markaðinn mjög viðkvæman. Þar 
sem framboðið hafi verið honum 
ofviða hafi verðið hríðlækkað.

„Útflutningsverðmæti saltaðra 
grásleppuhrogna og grásleppu-
kavíars á fyrri helmingi ársins er 
aðeins 44 prósent af því sem það var 
á sama tíma í fyrra,“ segir hann. 

Staðan er allt önnur hvað  varðar 
grásleppuna sjálfa. Gunnar Þórðar-
son, starfstjóri Matís á Ísafirði, 
segir að hún hafi slegið svo ræki-
lega í gegn í Kína að Íslendingar 
anna ekki eftirspurn þar annað árið 
í röð.

Gunnar segir að Örn Erlends-
son og sonur hans Ormur hjá fyrir-
tækinu Triton hafi unnið brautryðj-
endastarf við að ryðja grásleppunni 
til rúms á kínverskum mörkuðum.

Engin hefð var fyrir grásleppu-
áti í Kína og reyndar var fiskur-
inn heimamönnum svo ókunnur að 
byrja varð á því að gefa honum nafn 
og er hann nú kallaður sjógúrka þar 
eystra.  

„Við fundum á sínum tíma réttu 

aðilana og þeir ráðfærðu sig við 
kokka á veitingastöðum í Kína 
hvernig matreiða mætti þennan 
fisk,“ segir Örn Erlendsson hjá 
Triton. „Þegar þeir voru búnir að 
finna út úr því kynntu þeir árang-
urinn fyrir eigendum og þannig 
tókst okkur að komast með þetta 
inn á markaðinn. Við unnum þetta 
því frá gólfinu og upp í topp, ef svo 
má segja.“

Örn Pálsson, hjá Land-
sambandinu, segir að nú verði vörn 
sett í sókn varðandi hrognin.

„Við erum í samvinnu við Matís 
og ætlum að prófa aðra uppskrift 
þannig að þetta verði allt fersk-
legra,“ segir Örn „Það er kannski 
hægt að koma því á borð hjá 
 Kínverjum.“

Hrognin eru nú seld hér innan-
lands, í Svíþjóð, Þýskalandi og Dan-
mörku.  

Til marks um hve sjómönnum 
þótti lítið til grásleppunnar koma 
má geta þess að árið 2010 voru sett 
lög sem skylda þá til að koma með 
hana að landi.

 jse@frettabladid.is 

Gamli illfiskurinn 
selst en ekki hrognin
Áður var grásleppu fleygt eftir að búið var að kreista úr henni hrognin. Eftir mikla 
markaðssetningu og undirbúning er hins vegar svo komið að grásleppan rokselst 
sem sjógúrka í Kína en hrognin síður. Ný uppskrift á að hressa upp á hrognasölu.HRAÐSOÐIÐ LEIKHÚS 20

Skyndileikrit verður sett upp á menningarnótt í Reykjavík.

ÆVINTÝRIÐ BYRJAÐI Í TÍVOLÍ 22
Ávöxtur ástar Ellenar Kristjánsdóttir og Eyþórs 
Gunnarssonar er fj ögur börn, sem öll hafa fundið 
sinn farveg í tónlist eins og foreldrarnir.

SKIPSTJÓRINN SEM 
ELTI DRAUMANA 26
Þegar Jón Magnússon hugðist koma 
útgerðarfyrirtæki sínu á laggirnar árið 1967 vildu 
bankarnir í heimabænum ekki veita honum lán.

ALDREI ÞÓST VERA EITT NÉ 
NEITT 30
Ljósmyndarinn Ragnar Axelsson leggur oft  mikið 
á sig til að ná þeim myndum í hús sem hann 
ætlar sér.

HÁLFRAR ALDAR DRAUMSÝN 
KINGS 36
Hálf öld er nú liðin frá tímamótaræðu Martins Luthers King.

FLÆKJUSAGA 38
Illugi Jökulsson ætlaði að skrifa hetjusögu um gamlan forn alda rkóng en uppgötvaði svo 
að kannski var hann helst til svipaður Adolf Hitler.

HELGIN 20➜42

SKOÐUN 12➜18
KJARASAMNINGAR OG VERÐBÓLGA 16
Af nýlegum hagspám má ráða fullkomna vantrú á skynsamlega 
niðurstöðu kjarasamninga í vetur.

MOSKA Á BESTA STAÐ 18
Meginröksemdafærsla þeirra sem mótmælt hafa byggingu 
mosku virðist vera að bygginguna á fyrirhuguðum 
stað muni bera fyrir augu ökumanna sem keyra niður 
Ártúnsbrekku og verða þar með eitt af kennileitum 
borgarinnar.

   Við 
unnum þetta 

því frá 
gólfinu og 
upp í topp

Örn Erlendsson hjá 
Triton.

FRAMKVÆMDASTJÓRINN MEÐ SJÓGÚRKU  Hér er Ormur Arnarson, framkvæmda-
stjóri Tritons, með grásleppuna eða sjógúrkuna eins og þeir kalla hana í Kína.

SPENNANDI 
KVIKMYNDAHAUST 54
Fréttablaðið skoðaði sjö spennandi 
haustmyndir sem ekki má missa af.

FRUMSÝNA HÖNNUN ÚR 
HREINDÝRAAFURÐUM 70
Sigrún Halla Unnarsdóttir, Agla Stefánsdóttir 
og Thibaut Allgayer mynda hönnunarþríeykið 
IIIF. Þau frumsýna fyrstu línu sína í dag.

MENNING 48➜70



Á Menningarnótt iðar borgin af sköpunargleði og 

lífi. Ungir og gamlir, fjölskyldur af öllum stærðum 

og gerðum, allir finna eitthvað fyrir sig. 

Með einföldum forvörnum og F plús fjölskyldutryggingu 

skemmtum við okkur og njótum lífsins áhyggjulaus.

VÍS - þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

GLEÐJUMST SAMAN ÖRUGG OG ÁHYGGJULAUS

Njótið lífsins á Menningarnótt
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SAMFÉLAGSMÁL Enn á eftir að 
ráða í 75 stöðugildi í leikskól-
um hjá borginni og 23 í grunn-
skólum. Þar af á eftir að ráða 58 
leikskólakennara og fimm kenn-
ara. Að auki vantar um 60 starfs-
menn í frístundastarf en venju 
samkvæmt fara flestar slíkar 
ráðningar fram síðustu vikuna í 
ágúst. Þótt þetta virðist  dágóður 
fjöldi gengur mun betur við 
ráðningarnar en í fyrra.

Öll börn fædd 2011 eða fyrr 
hafa fengið leikskólapláss en 
fjölgar á biðlistum eftir að fá 
inni á frístundaheimilum og frí-
stundaklúbbum. Á þeim lista er 
nú 981 barn. - jse 

Ráðningar hjá borginni:

Pláss fyrir öll 
leikskólabörn

VIÐ LEIK  Biðlisti er á frístunda-
heimilum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

17.08.2013 ➜ 23.08.2013
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LÆTUR 

ENGAN

 ÓSNORTINN

SKÓLAMÁL Árangur barna í 2. bekk 
í Reykjanesbæ í árvissri læsis-
skimun hefur batnað síðustu ár.  

Í tölum frá því í vor kemur 
fram að 69,4% nemenda í 2. bekk 
í Reykjanesbæ geta lesið sér til 
gagns. Árangurinn er nokkuð betri 
en fram kemur í nýbirtum tölum 
frá Reykjavík þar sem 63 prósent 
barnanna geta lesið sér til gagns. 

Í tilkynningu frá bænum er 
Gylfi Jón Gylfason, fræðslustjóri 
Reykjanesbæjar, sagður þakka 
árangurinn markvissum vinnu-
brögðum kennara, samvinnu skóla 
og skólastiga og góðri samvinnu 
heimila og skóla. Framfarir hafi 
líka orðið í Garði og Sandgerði og 
árangur barna á Reykjanesi öllu 
yfir meðaltali Reykjavíkur. - óká

Suðurnes koma betur út:

Skólarnir vinna 
saman að lestri

SAMGÖNGUR Farþegi á leið frá 
Íslandi til Halifax í vikunni 
veiktist svo af hnetuofnæmi í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar að 
kalla þurfti á lækni.  Farþeginn, 
sextán ára stúlka, hugðist 
ferðast með fjölskyldu sinni til 
Halifax en fresta þurfti ferðinni 
sökum veikindanna. Erlendur 
læknir sem staddur var í flug-
stöðinni hlúði að stúlkunni en 
hún var í kjölfarið flutt á Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja til 
nánari skoðunar. -ka

Kallað á lækni í Leifsstöð:

Hnetuofnæmi 
stoppaði stúlku

27% sjö ára barna í 
Reykjavík geta 
ekki lesið sér 

til gagns, að því er fram kemur í 
lesskimun sem kynnt var í skóla- og 
frístundaráði í vikunni.

22 þýðendur gætu 
misst vinnuna í 
þýðingamiðstöð 

utanríkisráðuneytisins vegna 
minni umsvifa í kjölfar þess 
að hlé hefur verið gert á 
aðildarviðræðum við ESB.

36 milljónir dósa 
af íslensku skyri 
eru framleiddar 

á ársgrundvelli. Einungis 
þriðjungs þeirra er neytt 
hér á landi en Norður-
landabúar hafa tekið þessu 
góðgæti fagnandi síðustu ár.

527
nýjar tröppur hafa 

bæst við göngu-
leiðina meðfram 

Skógafossi í 
sumar.

200 mennta-
skólanemar 
misstu af fyrsta 

skóladeginum í gær þar sem þau 
voru strandaglópar á Krít vegna 
bilunar í flugvél.

45.000 
manns höfðu skrifað undir stuðningsyfir-
lýsingu við flugvöll í Vatnsmýrinni í gær.

300 
mál eða svo koma til kasta hvers hæsta-
réttardómara á ári. Fyrrverandi dómari 
segir það allt of mikið álag og leggur til 
að ráðstafanir verði gerðar svo að þau 
verði ekki fleiri en 60-80.

til g
less
frís

610 

kílóa þungur tvítugur 
Sádi-Arabi var fluttur á 
sjúkrahús að tilskipan 
konungs í vikunni. Nota 
þurfti lyftara og sérstyrkt 
rúm frá Bandaríkjunum til 
að koma manninum út af 
heimili sínu.

 
ár.

mili sínu.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Mánudagur
Fremur hægur vindur.

MINNKANDI VÆTA  verður á landinu næstu daga og birtir til austan- og svo 
norðaustanlands eftir daginn í dag og á því svæði verður hlýjast.  
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LÖGREGLUMÁL Barnavernd Reykja-
víkur hefur vísað málefni ungbarna-
leikskólans 101 á Bræðraborgar stíg 
til lögreglu vegna rökstudds gruns 
um að börn hafi verið beitt ofbeldi 
á leikskólanum.

Eins og fram hefur komið tóku 
sumarstarfsmenn upp myndbönd af 
meintu ofbeldi en þau bárust Barna-
vernd Reykjavíkur fyrst á fimmtu-
daginn.

Í gær voru foreldrar barns sem 
var beitt ofbeldi kallaðir á fund 
barnaverndar. Þar fengu þau að sjá 
myndband sem varðaði þeirra barn. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins má sjá á myndbandinu þar sem 
kennari í skólanum kemur að unga-
barni þar sem það liggur grátandi. 
Kennarinn á að hafa rifið barnið 
harkalega upp á handleggnum og 
flengt það. Mun foreldrunum hafa 
verið verulega brugðið eftir að hafa 
séð myndskeiðið. 

Kennararnir sem liggja undir 
grun eru báðir konur. Önnur er á 
fimmtugsaldri og hefur starfað hjá 
leikskólanum síðan árið 2008, meðal 
annars sem aðstoðarleikskóla-
stjóri. Sú er menntuð í uppeldis-
fræðum.

Hin konan er rúmlega 
fimmtug. Hún hefur  starfað 
á leikskólanum frá árinu 
2012 og er ófaglærð. Hún er 
sögð hafa beitt  barnið 
ofbeldinu sem 
finna mátti á 
myndskeiðinu 
sem foreldrar 
sáu í gær.
Þá eru uppi 

ásakanir um að börn hafi verið 
læst inni í myrkvaðri geymslu og 

 ásakanir um að mat hafi verið 
 haldið frá  börnum sem eiga að 
hafa verið óþekk.

Skólastjóri leikskólans, Hulda 
Linda Stefánsdóttir, vísaði á lög-

fræðing sinn þegar haft 
var samband við hana í 

gær. „Ég ítreka að ég 
hef ekki séð mynd-

böndin sjálf, en 
sýni þau óvið-
eigandi fram-
komu við börn 

þá er það auðvitað á ábyrgð mína 
sem leikskólastjóri og ég mun ekki 
 víkjast undan henni,“ sagði í yfir-
lýsingu frá Huldu. Fram kemur í 
tilkynningunni að leikskólinn verði 
áfram lokaður. Ekki náðist í kenn-
arana sem eru ásakaðir um ofbeldi 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
Fréttablaðsins.

Í samtali við foreldra á leik-
skólanum kom fram að þeir væru 
slegnir og enn að reyna að átta sig 
á að stæðum. Þá sögðu þeir upp-
lýsingagjöf hafa verið ábótavant.
 valurg@365.is

Á að hafa þrifið barn 
upp og rassskellt það
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur hefur kært ofbeldi gegn ungabarni á Leikskól-
anum 101 til lögreglu. Konan sem er sökuð um ofbeldið er rúmlega fimmtug. For-
eldrum sem sáu harkalega meðferð á barni sínu á myndbandi er afar brugðið.

Foreldrar hafa verið boðaðir á tvo fundi eftir helgi vegna meints ofbeldis 
á leikskólanum á Bræðraborgarstíg. Annars vegar verður fundur haldinn 
á mánudag með foreldrum barna sem eru enn í skólanum. Á miðviku-
daginn verður svo haldinn annar fundur með foreldrum barna sem voru í 
 skólanum á bilinu janúar 2013 til ágúst.

Tveir fundir með foreldrum

BRÆÐRA-
BORGAR-
STÍGUR 
 Ungbarna-
leikskólinn 
101 á 
Bræðra-
borgarstíg.
MYND/GVA

HULDA LINDA 
STEFÁNSDÓTTIR

BANDARÍKIN, AP Bandaríski her-
maðurinn Robert Bales, sem myrti 
16 manns í Afganistan árið 2012, 
hefur verið dæmdur í lífstíðar-
fangelsi.

Bales myrti fólkið að næturlagi 
í mars árið 2012. Hann fór einn 
síns liðs út úr herbúðunum og inn á 
nokkur heimili í nálægu þorpi þar 
sem hann skaut á alla sem á vegi 
hans urðu, konur og börn jafnt sem 
karla. - gb

Dæmdur í lífstíðarfangelsi:

Myrti sextán í 
afgönsku þorpi

ROBERT BALES  Fór einn út að nætur-
lagi til að myrða fólk. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



11.45 Húsið opnað 

12.00 Listaverkaganga með Aðalsteini 
Ingólfssyni listfræðingi.

» 12.00 Fyrsta ganga  
» 13.00 Önnur ganga 
» 14.00 Þriðja ganga

15.00 Leikhópurinn Lotta
 Söngvasyrpa með brotum af því 

besta úr sýningum leikhópsins.

15.30 Tónlistarskólar gefa tóninn
 Valin atriði af Nótunni, uppskeru-

hátíð tónlistarskólanna 2013. 
» Slagverkshópur frá Tónlistar-

skóla Árnesinga.
» Fiðlu- og píanóleikur frá  

Tónlistarskólanum í Reykjavík.
» Samspilshópur; Tónlistarskóli FÍH.
» Einsöngur frá Söngskólanum  

í Reykjavík. 

16.15 Freyr Eyjólfsson – uppistand 
 Skemmtikra�urinn og útvarps-

maðurinn Freyr Eyjólfsson verður 
með uppistand og tekur lagið eins 
og honum er einum lagið.

16.45  Sigríður Thorlacius & Högni 
Egilsson – Hjaltalín 

 Sigríður Thorlacius og Högni 
Egilsson úr hljómsveitinni Hjaltalín 
flytja hugljúfa tóna fyrir gesti.

Velkomin á 
Menningarnótt
Landsbankinn er máttarstólpi Menningarnætur og hefur verið frá upphafi.  

Við tökum virkan þátt í hátíðarhöldum og bjóðum til sannkallaðrar menningar -

veislu í Landsbankanum í Austurstræti 11 – verið hjartanlega velkomin.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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KÓPAVOGUR Hjálmar Hjálmarsson, 
bæjarfulltrúi Næst besta  flokksins 
í Kópavogi, segir vaxandi sókn 
í félagslega aðstoð frá fólki við 
góða heilsu og í fullri vinnu eða 
námi sem falla ekki undir skil-
greiningar um fólk í félagslegum 
vanda. Ástæða vandans sé oftast 
dýrt íbúðarhúsnæði.  Nauðsynlegt 
sé fyrir Kópavog að „skoða með 
ábyrgum hætti  hvernig hægt sé 
að bregðast við áður en í óefni 
er komið,“ eins og segir í bókun 
Hjálmars í bæjarstjórn. - gar

Bæjarfulltrúi í Kópavogi:

Æ fleiri í vanda 
vegna húsnæðis

HÆLISLEITENDUR Nokkur áhugi er 
meðal sveitarfélaga á að taka þátt í 
móttöku fyrir  hælisleitendur hér á 
landi.  Innanríkisráðuneytið hefur 
lýst eftir áhugasömum sveitar-
félögum og segir Jóhannes Tómas-
son, upplýsingafulltrúi ráðu-
neytisins, að fulltrúar nokkurra 
sveitarfélaga hafi þegar haft sam-

band.
 Reykjanesbær 

hefur síðustu 
misseri séð að 
langmestu leyti 
um þjónustu 
við hælisleit-
endur en í vor 
lýstu forsvars-
menn bæjarins 
því yfir að ekki 
væri svigrúm til 

að taka við fleiri hælisleitendum.
„Við eigum eftir að útfæra þetta 

nánar,“ segir Jóhannes í samtali við 
Fréttablaðið, „en hugmyndin er sú 
að ná samningum við tvö sveitar-
félög um fastan hóp sem tryggja 
að hægt sé að taka á móti allt að 50 
manns hvort. Svo væru tvö eða þrjú 
önnur til vara sem þurfa svo klár-
lega að grípa inn í ef ásóknin verður 
eins og hún hefur verið.“

Hera Ósk Einarsdóttir, stað-
gengill félagsmálastjóra í Reykja-
nesbæ, segir sveitarfélagið hafa 
fullan hug á að halda áfram að taka 
á móti hælisleitendum. „Við gerðum 
alltaf ráð fyrir því að halda áfram 
en að það myndi fækka hjá okkur 
niður í um það bil fimmtíu hælis-
leitendur. Þetta var bara, og er, 
allt of mikill fjöldi fyrir sveitar-
félagið,“ segir hún.

Sem stendur eru 152 hælisleit-
endur í umsjón Reykjanesbæjar. 
Þeir voru hátt í 190 þegar mest var 
í vor, áður en hópi hælisleitenda 
frá Króatíu var vísað úr landi. Þeir 

sem lengst hafa dvalið í Reykja-
nesbæ hafa verið hér á landi í um 
tvö ár á meðan unnið er úr málum 
þeirra.

Hera segir sumarið hafa verið 
nokkru rólegra en búist var við. 
„Það er jákvætt og hefur létt aðeins 
á álaginu hjá okkur,“ segir hún.

Jóhannes tekur í svipaðan streng 
en segir þó ljóst að opinberir  aðilar 
vilji vera vel í stakk búnir til að 
takast á við mál af þessu tagi. „Svo 
er líka verið að vinna í að stytta 
málsmeðferðartíma til að þessi 
hópur verði helst ekki svona stór,“ 
segir hann.

Ráðuneytið og útlendingastofnun 

hafa meðal annars sett aukið fjár-
magn í að afgreiða umsóknir og 
Hanna Birna Kristjánsdóttir innan-
ríkisráðherra ræddi meðal annars 
lausnir í þessum málaflokki á fundi 
með norska dómsmálaráðherranum 
fyrr í sumar. thorgils@frettabladid.is

Mörg sveitarfélög vilja 
sinna hælisleitendum
Nokkur sveitarfélög hafa lýst yfir áhuga á því að taka þátt í þjónustu við hælis-
leitendur hér á landi. Reykjanesbær kominn að þolmörkum en vill sinna minni 
hópum. Minna hefur verið um að leitað sé hælis hér á landi það sem af er sumri.

Áhugasamir söngvarar eru velkomnir  
í prufusöng næstu daga.

Nánari upplýsingar veita Magnús Magnússon  
formaður, mmhi@simnet.is

Friðrik S. Kristinsson söngstjóri fsk@kkor.is

KARLAKÓR REYKJAVÍKUR 
auglýsir eftir söngmönnum

 KARLAKÓR REYKJAVÍKUR 
www.kkor.is

á besta stað

Til sölu:

Nánari upplýsingar gefur Guðni Halldórsson
sími 414 1200, gudni@kontakt.is

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Vinsæll
veitingastaður

Fallegur og vinsæll veitingastaður á besta stað, 
við höfnina í Reykjavík.

Góður leigusamningur.

Góður rekstur í skemmtilegu umhverfi á einhverju mest 
vaxandi ferðamannasvæði landsins.
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SKÓLAMÁL Dráttur á aðgerðum 
vegna óheillaþróunar hvað varðar 
lestrargetu drengja verður tekinn 
upp á næsta fundi skóla- og tóm-
stundaráðs Reykjavíkur að beiðni 
Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur, 
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. 

„Komin eru þrjú ár síðan 
afgreiddar voru tíu tillögur sem 
sérstaklega snerta strákana,“ 
segir Þorbjörg Helga, en hún var 
formaður starfshóps um vanda 
drengja sem skilaði skýrslu sinni 
haustið 2011. „Það virðist vera við-

varandi að verið 
sé að greina 
va nd a n n og 
síðan eru ekki 
neinar aðgerð-
ir.“ Óásættan-
legt sé að börn 
útskrifist á end-
anum ólæs úr 
grunnskóla. 
„Þeir sem geta 
ekki lesið geta 
ekki gert margt,“ bætir hún við.

Í lesskimun sem lögð var fyrir í 

öðrum bekk grunnskóla í vor kom 
í ljós að 67 prósent stúlkna gátu 
lesið sér til gagns en einungis 59 
prósent drengja. Þorbjörg árétt-
ar að vandinn einskorðist ekki við 
Reykjavík, lesskimanir og PISA-
kannanir sýni að sama eigi við 
um allt land hvað varðar mun á 
drengjum og stúlkum. „Þetta er 
því ekki bara vandamál sveitar-
félaganna. Kennarar hljóta að 
þurfa að fjalla líka um málið og 
segja okkur hvað þeir telji að þurfi 
að gera.“  - óká

Borgarfulltrúi gagnrýnir drátt á aðgerðum vegna lestrartregðu drengja:

Tíu tillögur lágu fyrir árið 2011
SÝRLAND, AP Rússar taka undir 
kröfur Bandaríkjastjórnar og 
fleiri ríkja um að efnavopna-
eftirlit Sameinuðu  þjóðanna fái 
án tafar að rannsaka efnavopna-
árásina á eitt úthverfa  Damaskus. 

Rússar segja uppreisnarmenn 
en ekki Sýrlandsstjórn standa 
í vegi fyrir því að efnavopna-
nefndin komist á vettvang.

Harðir bardagar milli  
stjórnar hersins og uppreisnar-
manna geisa enn í úthverfunum. 
 - gb

Rússar vilja rannsókn:

Hart er barist 
í Damaskus

LÍBANON, AP Tugir manna fórust í Trípólí í gær 
þegar öflugar bílasprengjur voru sprengdar við tvær 
 moskur þar í borg. Hundruð manna særðust.

Sprengjurnar tvær ollu mikilli eyðileggingu í 
 þessari næststærstu borg landsins, svo ástandið 
minnti einna helst á borgarastríðið sem geisaði í 
landinu fyrir nokkrum áratugum.

Árásum af þessu tagi hefur fjölgað undanfarið og 
virðist mega rekja það beint til borgarastríðsins í 
nágrannaríkinu Sýrlandi.

Hesbollah-samtökin í Líbanon hafa tekið málstað 
Bashars al Assad Sýrlandsforseta gegn uppreisnar-
mönnum, en bænaformenn beggja mosknanna sem 
ráðist var á í gær eru eindregnir andstæðingar 
Assads og Hesbollah-samtakanna.

Íbúar í Trípólí eru að mestu súnní-múslímar en 
Hesbolla-samtökin eru skipuð sjía-múslímum. Í 
 borginni hefur oft komið til átaka milli súnnía og 
sjía, en sprengjuárásir af þessu tagi hafa verið sjald-
gæfar á seinni árum. - gb

Tvær bílasprengjur sprungu við moskur í borginni Trípólí í Líbanon:

Tugir létust og hundruð særðust

EYÐILEGGING  Árásum hefur fjölgað í Líbanon undanfarið í 
beinum tengslum við borgarastríðið í Sýrlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HERA ÓSK 
EINARSDÓTTIR HÆLISLEITENDUR  Nokkur sveitarfélög hafa lýst yfir áhuga á að taka þátt í 

 þjónustu við hælisleitendur. Þessar myndir voru teknar þegar hópi hælisleitenda 
frá Króatíu var vísað úr landi í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hælisleitendum hér á landi hefur fjölgað mjög undanfarin misseri. 76 
einstaklingar óskuðu eftir hæli árið 2011 og árið 2012 voru umsóknirnar 
115. 118 umsóknir um hæli hafa nú þegar borist það sem af er þessu ári, 
samkvæmt upplýsingum frá Útlendingastofnun.

Hælisleitendum fjölgar mjög

7.449
krónur á dag. Kostnaður 
 ríkisins vegna hælisleitenda 
meðan umsóknir þeirra eru 
skoðaðar er 7.449 kr. á dag.

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR



og á Akureyri 

í sumar!

afsláttur á kassa afsláttur á kassa afsláttur á kassa

FERSKASTI 
NAMMIBARINN

afsláttur á kassa

Eplalengja
Nýbakað í Hagkaup alla daga fyrir þig

Way better snakk
Kornsnakk með spíruðu korni - glútenlaust

VISSIR ÞÚ AF KJÖTBORÐUNUM Í KRINGLUNNI, GARÐABÆ, EIÐISTORGI OG Á AKUREYRI?

Illy kaffi
Illy-blandan er búin til úr hágæða 

Arabica-kaffibaunum frá níu mismunandi 
inn.
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FRÆÐSLA Þessa dagana kemur 
út nýtt íslenskt smáforrit sem 
ber nafnið Lærum og leikum 
með  hljóðin. Því er ætlað að laða 
fram og þjálfa rétta  hljóðmyndun 
hjá  börnum með leik og hjálpa 
 foreldrum og kennurum að þjálfa 
hljóð og málþroska barna til þess að 
gera þau móttækilegri, bæði í lestri 
og  orðaforða á íslensku.
Forritið er það fyrsta sinnar 
 tegundar á landinu en Bryndís Guð-
mundsdóttir, talmeinafræðingur 
og höfundur efnisins, tók forskot á 
formlega opnun og kynnti í vikunni 
á haustþingi Námsgagnastofnunar.
„Smáforritið er ætlað öllum barna-
fjölskyldum og fagfólki til að æfa 
og leika með íslensku  málhljóðin,“ 
segir Bryndís. Efnið er byggt á 
aðferð sem hún hefur þróað í ára-
tugi með íslenskum börnum. 
 Notendur eru leiddir í gegnum hljóð 
 íslenskrar tungu með leikjum og 
myndefni.

„Þarna kenni ég hvernig má laða 
fram íslensku málhljóðin á  réttan 
hátt með aðstoð  sögupersónanna 
Mána og Maju. Hægt er að  fylgjast 
með framförum barna og skrá 
nafn, aldur og kyn þess sem 
verið er að æfa,“ segir Bryndís, 
sem telur forritið henta afar vel 
 menntastofnunum og foreldrum 
sem vilja fylgjast með og skrá fram-
farir barna sinna.

Forritið er styrkt af menntamála-
ráðuneyti og Barnamenningarsjóði. 
Efnið er byggt á bókum og sjón-
varpsþáttum Bryndísar. Hún segir 
skóla og kennara hafa sýnt forritinu 
mikinn áhuga. „Þetta er frábært 
kennsluefni sem eflir orðaforða, 
hljóðkerfi og framburð og  stuðlar 
að auknum lesskilningi,“ segir 
Bryndís. Rannsóknir sýni fram á 
að það skipti miklu máli fyrir börn 
að styrkja undirstöðuþætti fyrir 
lestur, stafsetningu og lesfimi.

„Það er mikilvægt að viðhalda 
íslenskunni, sem er fámennt máls-
amfélag, á nýstárlegan hátt eins og 
með smáforriti, svo að tungumálið 
verði ekki undir,“ útskýrir Bryndís. 
Hún notar þessa þróunarvinnu til 
að gera sambærilegt forrit á ensku 
sem ber nafnið Kids Sound Lab. 
„Með því að gefa út forritið á ensku 
er ég auðvitað að stækka markaðinn 
en forritið er engu að síður byggt á 
íslensku hugviti.“

 lovisa@frettabladid.is

Íslenskt app þjálfar 
málþroska barna
Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur gefur út smáforrit sem á að hjálpa 
foreldrum og kennurum að þjálfa framburð og málþroska barna með myndefni og 
leikjum. Smáforritið er ætlað öllum barnafjölskyldum og byggir á áratuga þróun.

MÆÐGUR VINNA SAMAN  Bryndís Guðmundsdóttir hefur unnið náið með dóttur 
sinni, tónlistarkonunni Védísi Hervöru, sem sér um hljóðheim efnisins, listræna 
framsetningu og markaðsstjórn. Vigdís Finnbogadóttir opnar appið formlega í 
næstu viku. FRÉTTALAÐIÐ/GVA

KAUPAUKI HYUNDAIVetrardekk og kr kur fylgir nokkrum n jum ix35.
FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR!VANDAÐUR

Hyundai ix35, sj lfskiptur, 4WD

Verð fr : 5.590 þ s. kr.
Eyðsla fr  8,2 l/100 km*- CO2 195 g/km

TAKMARKAÐUR AKSTUR
Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai sem býður 
5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum.

Opnunartími:
Opið frá kl. 07.45–18.00 virka daga og 12.00–16.00 laugardaga ÓKEYPIS LÉTTSKOÐUN fyrir Hyundai viðskiptavini. Viðskiptavinir Hyundai geta 

komið með bílinn sinn hvenær sem er í Léttskoðun sér að kostnaðarlausu.
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Vandaður Staðalb naður: 
Tv f ld t lvust rð miðst ð, 
bakkskynjari, hraðastillir (Cruise Control), 
rafræn stj rnun fj rhj ladrifs, s mkerfi 
(Bluetooth) o.fl.

Hyundai / BL ehf. GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533  –  Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

Opið laugardaga fr  12-16

Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200

www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is



Fjölbreytt
skólatilboð
á smaralind.is

Sjáðu glæsilega hjóla-
bretta- og BMX keppni 
sunnudaginn 25. ágúst 

kl. 14

smaralind.is   Opið: Virka daga 11-19   Fimmtudaga 11-21  Laugardaga 11-18   Sunnudaga 13-18   Finndu okkur á  
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Vilt þú læra á listskauta?

Listskautanámskeið
Fyrir 5 – 16 ára
Fríir prufutímar!
Námskeiðin hefjast laugardaginn 31. ágúst og eru ætluð bæði strákum og 
stelpum.
Hægt er að velja 8 vikna námskeið (31. ágúst - 23. október) eða 15 vikna
námskeið  (31. ágúst - 15. desember).

Æfingar fara fram í Egilshöllinni / Kennt er í litlum hópum þar sem skipt er eftir 
bæði getu og aldri.
Listskautaíþróttin er í mikill sókn á Íslandi og keppendur Bjarnarinns hafa 
náð mjög athyglisverðum árangri á mótum erlendis.

Stundatafla
• Laugardagar: Svell kl. 12:20 – 13:00
• Miðvikudagar: Svell kl. 16:20 – 17:00 / Þrek kl. 17:20 – 18:00

Nánari upplýsingar varðandi námskeiðin veita:
•  Berglind Rós Einarsdóttir, yfirþjálfari s:  899-3058
•  Erlendína Kristjánsson, skautastjóri s:  697-3990
•  Kristrún Elva Jónsdóttir, gjaldkeri s:  849-6746
Skráning
www.bjorninn.com/Listskautar

Skráningardagar verða í Egilshöll (við skautasvellið á 2. hæð) laugardaginn 
24. ágúst og laugardaginn 31. ágúst kl. 10 - 13 þar sem hægt verður að fá 
frekari upplýsingar varðandi námskeiðin, s.s. þjálfun, skráningu og annað 
sem viðkemur íþróttinni.

Einnig má senda tölvupóst á gjaldkerilist@bjorninn.com

Hreysti – Gleði – Vellíðan – Hreyfing Styrkur – Samhæfing – Tækni – Túlkun

BANDARÍKIN  Þjóðaröryggisstofnun 
Bandaríkjanna (NSA) greiddi 
bandarískum fyrirtækjum á borð 
við Google og Yahoo milljónir dala, 
eða hundruð milljóna króna, fyrir 
upplýsingar um netnotkun einstak-
linga.

Þetta kemur fram í  dómsúrskurði 
frá 2011, sem var leynilegt skjal 
en bandarísk stjórnvöld birtu á 
 miðvikudaginn. 

Breska dagblaðið The  Guardian 
skýrir frá þessu en þetta er fyrsta 
staðfesting þess að greiðslur 

hafi komið frá bandarísku leyni-
þjónustunni fyrir aðgang að  þessum 
upplýsingum.  - gb

Netfyrirtækjum greitt fyrir upplýsingar:

Fengu fé frá NSA

HÖFUÐSTÖÐVAR NSA Í FORT MEADE  
Miðstöð leyniþjónustustarfsemi Banda-
ríkjanna. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Tíu sprotafyrirtæki 
kynntu hugmyndir sínar á fjár-
festadegi Startup Reykjavík í 
Arion banka í gærmorgun.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, fjallaði í opnunarávarpi 
sínu um það hvernig ný tækni hafi 
jafnað tækifæri til nýsköpunar á 
heimsvísu.

„Nú gilda engar  afsakanir 
 lengur. Sköpunarkrafturinn sem 
okkur hefur verið gefinn er á 
nýjum leikvelli,“ sagði  forsetinn. 
Nú væri yngsta kynslóðin á heima-
velli í nýsköpun og til hennar væri 
vert að horfa. Gróska innan tækni-
framfara hafi raskað hefðbundnum 
valdahlutföllum og ungt fólk feng-
ið trú og fullvissu um að það geti 
verið þátttakendur í hugmynda-
sköpun og nýbreytni á heimsvísu.

Aðalfyrirlesari á fjárfesta-
deginum var Jonathan Ortmans, 
forseti Global Entrepreneurs-
hip Week. Hann talaði einnig um 
breytta tíma þegar úr grasi vaxi 
 kynslóðir sem deili gildum þvert 
á landamæri og vinni saman að 
 nýsköpun um heim allan. Ortmans 
benti á að öll ný störf sem orðið hafi 
til í Bandaríkjunum síðustu ár hafi 
komið frá fyrirtækjum fimm ára 
og yngri.  Þjóðir heims átti sig því 
á því í auknum mæli hversu miklu 
skipti fyrir framþróun og hagvöxt 
að styðja við sprotafyrirtæki.

Startup Reykjavik er samstarfs-
verkefni Arion banka, Klaks og 
Innovit. Valin eru tíu viðskipta-
teymi sem meðal annars fá tvær 
milljónir í hlutafé frá Arion banka 
gegn 6 prósenta eignarhlut í fyrir-
tækinu. Þá fá þau tíu vikna þjálfun,  
aðsetur í húsnæði við Borgartún í 
Reykjavík, aðgang að tengslaneti 
Global Accelerator Network og 
kynna svo að lokum verkefni sín 
fyrir fjárfestum.  olikr@frettabladid.is

KAFFISPJALL  Kristján Freyr Kristjáns-
son, framkvæmdastjóri Klaks Innovit, 
og Höskuldur Ólafsson, forstjóri Arion 
banka. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sprotar eru 
vongóðir um 
fjármögnun
Tíu sprotafyrirtæki Startup Reykjavik kynntu verk-
efni sín fjárfestum í gær. Hefðbundin valdahlutföll 
hafa raskast og tækifæri orðið til á heimsvísu. 

MIKILL ÁHUGI  Húsfyllir var í aðalfundarsalnum í höfuðstöðvum Arion banka í gær 
á fjárfestadegi Startup Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAReye kynnti aðgerðar- og 
krísustjórnunarkerfi fyrir við-
bragðsaðila og stærri fyrirtæki.
Activity Stream greinir gagnlegar 
upplýsingar úr viðskiptahug-
búnaði fyrirtækja.
Snjohus Software hannar hug-
búnað fyrir snjallsíma, þar á 
meðal einkaþjálfaraappið Vfit.
Herberia þróar og skráir jurtalyf 
á Evrópumarkað.
Þoran Distillery hyggur á fram-
leiðslu maltviskís á Íslandi.
Silverberg býr til mælingarbúnað 
fyrir líkamsræktarstöðvar og hug-
búnað fyrir notendur.
Golf Pro Assistant er vefhug-
búnaður fyrir golfkennara og 
nemendur.
SeeMee er vefviðmót fyrir 
atvinnuumsóknir með mynd-
skeiðum og öðrum gögnum.
Y-Z hannar og selur kvenfatnað 
sem hægt er að breyta eftir 
aðstæðum.
Zalibuna hyggur á sleðaferðir 
niður Kambana með veitinga- og 
minjagripasölu.

Sprotafyrirtækin 10
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

S
vokölluð lesskimun meðal sjö ára barna í öðrum bekk 
grunnskóla hefur reynzt prýðilegt tæki til að bæta lestrar-
kennslu og grípa inn í til að veita þeim sérstakan stuðning 
sem þess þurfa snemma á skólagöngunni.

Niðurstöður lesskimunarinnar eru birtar árlega og 
voru nýlega gerðar opinberar fyrir Grunnskóla Reykjavíkur. Eins 
og Fréttablaðið sagði frá í gær bregður nú svo við að eftir nokkur 
ár þar sem 65-71 prósent sjö ára barnanna hafa getað lesið sér til 

gagns dettur hlutfallið niður í 
63 prósent. Í fyrra var það 69 
prósent. Þetta er versta útkoman 
síðan árið 2005, en þá hafði verið 
langt kennaraverkfall og niður-
stöðurnar voru útskýrðar með 
því – enda skiptir kennslan að 
sjálfsögðu máli í lestri eins og 
öðrum greinum.

Í þetta sinn er ekki hægt að útskýra slaka útkomu með sama 
hætti og það er því ekki að furða að fræðslu- og tómstundaráð 
borgarinnar hafi lýst áhyggjum af niðurstöðunum. „Mikilvægt er 
að fagskrifstofa sviðsins skoði vel með skólunum hvaða orsakir 
gætu legið hér að baki og hvað er til úrbóta,“ bókuðu fulltrúar í 
fræðsluráði.

Það er sjálfsagt og eðlilegt að fagfólkið hjá borginni skoði niður-
stöðurnar í sameiningu3. Hitt vekur meiri furðu, að á fræðsluráðs-
fundinum í vikunni hafi þurft að samþykkja einróma tillögu 
minnihlutans um að skólastjórum verði falið að kynna niðurstöður 
lesskimunarinnar bæði fyrir nemendum og foreldrum. Nánast 
samhljóða tillaga minnihlutans var nefnilega samþykkt fyrir 
tveimur árum, árið sem lesskimunarprófið kom hvað bezt út í 
grunnskólum Reykjavíkur. 

Varla er hægt að lesa annað út úr þessu en að gömlu sam-
þykktinni hafi verið stungið ofan í skúffu og lítið breytzt í fram-
kvæmdinni – sem er sú að skólastjórum er í sjálfsvald sett hvort og 
hvernig þeir kynna niðurstöðurnar. 

Þegar skýrslan um lesskimunina í grunnskólum Reykjavíkur 
er skoðuð, vekur athygli að útkoma skólanna er gríðarlega mis-
munandi. Í einum getur aðeins fimmtungur nemenda lesið sér til 
gagns, í öðrum er hlutfallið vel yfir 90 prósent. Nöfn skólanna eru 
hins vegar ekki birt þannig að foreldrar geta ekki áttað sig á því 
hvernig skóli barna þeirra stendur.

Skýringarnar á muninum liggja að sjálfsögðu í fleiri þáttum 
en frammistöðu skólans. Það segir sig sjálft að í skóla þar sem 
stór hluti nemendanna er til dæmis af erlendu bergi brotinn og 
 foreldrarnir upp til hópa með litla menntun og lágar tekjur eru 
heimilin verr í stakk búin að styðja börnin í námi en í hverfum þar 
sem öðruvísi háttar til.

Það breytir ekki því að ef enginn samanburður er fyrir hendi, 
hvorki á milli ára né við aðra skóla, hafa foreldrar ekki hugmynd 
um hvernig skóli barna þeirra stendur. Þess vegna er mikilvægt að 
þeir fái upplýsingar um útkomuna.

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sagði 
í Fréttablaðinu í gær að þótt það væri ekki skemmtilegt fyrir 
skólastjóra að kynna laka niðurstöðu, gæti veiting slíkra upp-
lýsinga búið til gagnrýnið samtal. „Slík skoðanaskipti geta verið 
upp byggileg og hvetjandi á hverjum stað, bæði fyrir skólann og 
foreldra,“ segir Kjartan.

Í krafti upplýsinga af þessu tagi eru foreldrar nefnilega betur í 
stakk búnir að veita skólunum aðhald. Það aðhald á að sjálfsögðu 
að koma þaðan, frá viðskiptavinum skólanna, en ekki bara frá 
fagfólkinu á fræðslusviðinu.

Foreldrar eiga að sjá samanburð á stöðu skóla:

Upplýst aðhald

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Stórlækkað verð á vönduðum fatnaði, útbúnaði 

og varningi fyrir hestamenn, bændur og aðra 

dýravini. Gríptu þetta frábæra tækifæri í næstu 
verslun Líflands.

ÚTSALA
Í LÍFLANDI

ÍS
LE

N
SK

A 
SÍ

A.
IS

 L
IF

 6
53

17
 / 

08
.1

3 

Í síðustu skýrslu Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins um Ísland birtust 
ábendingar um kerfisbreyting-
ar á nokkrum sviðum í ríkis-

rekstrinum: menntamálum, vel-
ferðarmálum og búvöruframleiðslu. 
Viðreisn Íslands snýst reyndar um 
enn viðameiri kerfisbreytingar. 
Þeim var hins vegar lítill gaumur 
gefinn í kosningabaráttunni.

Menntamálaráðherra tók ábend-
ingum sjóðsins vel, enda þegar 
tekið frumkvæði að slíkum breyt-
ingum. Forsætisráðherra aftók 
aftur á móti að taka mark á þeim 
og sagði að útlendingar gerðu sér 

ekki grein fyrir 
íslenskri sér-
stöðu.

Á sama tíma 
hefu r  eng i n 
ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar 
vakið jafn mikla 
eftirvæntingu 
um nýja hugsun 

í ríkisrekstrinum og sérstök kerfis-
breytinganefnd þingmanna sem for-
sætisráðherra skipaði.  Spurningin 
sem fjölmiðlar hafa ekki leitað 
svara við er þessi: Hvort var for-
sætisráðherra alvara þegar hann 

skipaði nefndina eða þegar hann 
afneitaði ábendingum sjóðsins?

Fjárveitingar til Landspítalans 
hafa á hverju ári eftir hrun verið 
skornar svo niður að öryggislínan 
er í uppnámi. Það er mikið rætt; 
hefur valdið þungum áhyggjum en 
mætt skilningi. Á sama tíma hafa 
framleiðslustyrkir í land búnaði 
verið að fullu verðtryggðir. Það 
hefur gerst umræðulaust.

Af þessu má draga þá ályktun að 
landbúnaðarkerfið standi mögu-
lega nær hjarta þjóðarinnar en heil-
brigðiskerfið. Þeirri sterku stöðu 
fylgir rík ábyrgð. 

Ábyrgð fylgir því að standa næst hjartanu

Skýrsla Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins er sennilega fyrsta 
ábendingin til stjórnvalda 

um að taka landbúnaðinn með við 
endurskoðun á útgjöldum ríkisins. 
Þó að engin stefna verði mótuð í þá 
veru gæti landbúnaðarkerfið eigi 
að síður lent í svipuðum hremm-
ingum á næstu árum eins og heil-
brigðiskerfið.

Ástæðan er tvíþætt: Verðmæta-
sköpun í þjóðarbúskapnum er ekki 
nægjanleg. Engar  vísbendingar 
eru um meiriháttar umskipti í 
þeim efnum á næstu árum. Og 
haldi þrengingar ríkissjóðs áfram 

af þeim sökum er ekki unnt að 
stóla á óbreytta afstöðu þjóðar-
innar til þessara tveggja opinberu 
útgjaldakerfa. 

Verðmætasköpun er eina örugga 
lausnin fyrir bæði kerfin. Til þess 
að vekja vonir í þeim efnum þarf 
aftur verulegar  kerfisbreytingar í 
þjóðarbúskapnum í heild. McKin-
sey-skýrslan segir mestalla 
 söguna um það mikla viðfangs-
efni. Til viðbótar þeim tillögum 
er grundvallar breyting á peninga-
kerfinu óhjákvæmileg.

Meirihluti útflutnings lands-
manna kemur frá fyrirtækjum 

sem nota ekki krónuna í bókhaldi 
sínu og gera upp í erlendri mynt. 
Sjávar útvegurinn telur ekki þörf á 
að fleiri njóti sömu aðstöðu. Land-
búnaðurinn metur stöðu sína trygg-
ari í krónuhagkerfinu meðan hann 
fær óskerta framleiðslustyrki.

Á móti er áhættan sú að fyrr 
en nokkurn varir gæti  velviljuðu 
ríkis valdi orðið um megn að ráða 
við  framleiðslustyrkjakerfið 
óbreytt vegna of lítils vaxtar 
útflutningstekna.  Auðlindaskattur 
sjávarútvegsins stendur tæpast 
undir því og erfitt að hækka hann. 
Hverjir aðrir geta þá borgað?

Áhættan

Auðlindir sjávar eru full-
nýttar og með lagabreyting-
um sem standa óhaggaðar 

eftir komu nýs ráðherra hafa  leiðir 
til hagræðingar þrengst. Vaxtar-
möguleikar í orkufrekum iðnaði 
eru síðan takmarkaðir. Útflutn-
ingsvöxturinn þarf því einkum að 
verða í nýrri atvinnustarfsemi. 

Hún sprettur ekki upp í 
þeim mæli sem þörf er á nema 
samkeppnishæfni landsins 
 gjörbreytist. Til þess þarf Ísland 
að búa við jafn stöðuga og gjald-
genga mynt og  samkeppnislöndin. 
Samtök atvinnulífsins líta svo á 
að ríkisstjórnin hafi enn ekki sent 
skilaboð um kerfisbreytingar í 
þeim efnum sem glæða vonir. 

Annar möguleiki sem byggir á 
kerfisbreytingum er að tryggja 
Íslandi aðild að væntanlegu við-
skiptasamstarfi Evrópusam-
bandsins og Bandaríkjanna. And-
staða ríkisstjórnarinnar við aðild 
að Evrópusambandinu útilokar 
þann möguleika. 

Ósanngjarnt er að gagnrýna 
ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki 
þegar komið meiri hraða á hjól 
atvinnulífsins. Það tekur mörg 
ár. Á hinn bóginn er sú gagn-
rýni réttmæt að andstaða hennar 
við kerfisbreytingar sem fylgja 
dýpra og virkara vestrænu sam-
starfi og stöðugum gjaldmiðli 
getur leitt til þess að hjólin fari 
einfaldlega ekki að snúast jafn 

hratt og þörf krefur þótt horft sé 
til lengri tíma. 

Alvarlegast er að  ríkisstjórnin 
vill ekki leyfa þjóðinni að taka 
ákvörðun um hvort halda eigi þess-
um sóknarfærum opnum. Hætt er 
því við að bið geti orðið á endur-
reisn heilbrigðiskerfisins og tími 
niðurskurðar í landbúnaðar kerfinu 
gæti verið nær en ýmsir ætla. 

Í ljósi þess mikla velvilja sem 
landbúnaðurinn nýtur ætti sú 
mynd sem við blasir að vera 
umhugsunarefni fyrir forystu-
menn hans. Það er svo líka til íhug-
unar að án vaxtar á nýjum sviðum 
gæti krafan um óraunhæfa skatt-
lagningu á sjávarútveginn þyngst 
á ný. 

Sóknarfærin



NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI
HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  NTV.IS 

NÚ HANNA ÉG SJÁLFUR ALLAR
AUGLÝSINGAR FYRIR VINNUSTAÐINN

Grafísk hönnunn NTV

Dagskóli eða kvöldnám með vinnu

Námskeiðið í Grafískri hönnun hefur gagnast mér vel. Þar 

náði ég tökum á grundvallaratriðum í notkun á Photo-

shop, Illustrator og Indesign. Í kjölfarið fékk ný og 

spennandi tækifæri í vinnunni.

Elísabet Ágústsdóttir

fyrrverandi nemandi í Grafískri Hönnun

Námskeiðið í Grafískri hönnun reyndist mér mjög 

gagnlegt í alla staði. Námsefnið var gott og kennarinn var 

mjög fær og miðlaði vel því efni sem farið var í.

Rafn Gíslason - heimavinandi hönnuður

fyrrverandi nemandi í Grafískri hönnun

Grafísk hönnun er frábært nám sem getur hjálpað þér 

bæði í vinnu og frítíma.

Þorgrímur Sveinsson - Innkaupastjóri

fyrrverandi nemandi í Grafískri hönnun

156 stundir - 209.000 - Dagnámskeið byrjar 12. sept. - Kvöldnámskeið byrjar 11. sept

Grafísk hönnun NTV er sérlega skemmtilegt og hagnýtt nám fyrir þá sem vilja sjálfir vinna  
kynningarefni fyrir prentmiðla, hanna skjáauglýsingar og læra litgreiningu og almenna 
myndvinnslu. Kennt er á Adobe forritin sem eru allsráðandi í grafíska geiranum í dag: 
Illustrator (teikning), InDesign (umbrot) og Photoshop (myndvinnsla). 

Auk þess að kenna á forritin er rík áhersla lögð á verklag, hugmyndavinnu og frágang. 
Markmið námskeiðsins er að nemendur geti komið frá sér hugmyndum sínum á tölvutæku 
formi og að frágangur allra verka sé eins og best verður á kosið. Æskilegt er að nemendur 
hafi grunnþekkingu á tölvum. Vakin er athygli á að þeir sem ljúka þessu námi fá ekki      
starfsheitið „Grafískur hönnuður“ enda er það lögverndað starfsheiti.

Skipting námsgreina:

- Mismunandi gerð kynningarefnis - 6 stundir

- Adobe Illustrator - 42 stundir

- Adobe Photoshop - 36 stundir

- Adobe InDesign - 30 stundir

- Meðhöndlun lita - 6 stundir

- Letur og leturfræði - 6 stundir

- Skipulag, vistun og frágangur - 6 stundir

- Samskipti við fjölmiðla og prentsmiðjur - 12 stundir

- Lokaverkefni - 12 stundir 

“Ég hef lengi haft mikinn áhuga á grafík 
og hönnun. Eftir námið hjá NTV hef ég 
ekki bara öðlast djúpan skilning á þeim 
forritum sem mest er unnið með heldur 
þekki ég frágangsferlið og get skilað af 
mér verkum - skammlaust„  :-)

Davíð Örn Óskarsson - Tómstundarleiðbeinandi

Fleiri ánægðir nemendur ...



„Kýlum á þetta!“
 Þú getur enn látið gott af þér leiða á hlaupastyrkur.is

Íslandsbanki, stoltur stuðningsaðili í 16 ár

Fylgstu með:
Facebook.com/marathonmadurinn



Latabæjarhlaupið er ætlað börnum 8 ára og yngri. Æskilegt  
er að einn fullorðinn fylgi hverju barni sem er 6 ára eða yngra. 
Íþróttaálfurinn og Solla stirða stjórna upphitun við rásmark  
í Bjarkargötu.

13.15  Upphitun við rásmark 
13.20 Blá leið – 1,3 km. 6 til 8 ára

13.30  Upphitun við rásmark 
13.35 Gul leið – 550 m. 5 ára og yngri
 – Ræst í fjórum hópum eftir röð í Bjarkargötu.
Vinsamlega komið í röðina við suðurenda götunnar, 
næst Hringbraut.

Að loknu hlaupi verður skemmtidagskrá 
á sviði í suðurenda Hljómskálagarðs.

Latabæjarhlaupið verður í
Hljómskálagarðinum í dag, 24. ágúst
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TM & © 2013  LazyTown Entertainment. 
A Time Warner company. All rights reserved.

Taktu mynd með Instagram:
#marathonmadurinn
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NISSAN

QASHQAI

NISSAN QASHQAI DÍSIL 4WD 
VERÐ FRÁ 4.990 ÞÚS. KR.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

KAUPAUKI AÐ ANDVIR

500 ÞÚS. KR.
· Vetrardekk
· Dráttarbeisli
· iPad 32 GB

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

500 ÞÚS. KR. KAUPAUKI FYLGIR QASHQAI

Þeir sem kaupa Qashqai eru að leita að fallegum fjórhjóla-
drifnum bíl sem er hagkvæmur í rekstri og góður í endursölu.

Qashqai eyðir einungis frá 4,6 l/100 km

Qashqai 1,6 dCi beinsk.
Verð: 4.990 þús. kr.

Qashqai+2 1,6 dCi beinsk. 7 manna
Verð: 5.390 þús. kr.

Qashqai 2,0 bensín, sjálfsk.
Verð: 5.790 þús. kr.

Qashqai 2,0 dCi sjálfsk.
Verð: 6.090 þús. kr.

iPad 32GBfylgir með ásamt veglegri hlífðartösku
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Umfjöllun fjölmiðla um fjármál 
Flensborgarskólans og annarra 
stofnana í kjölfar athugasemda 
Ríkisendurskoðunar gefur til-
efni til þess að útskýra og koma 
á framfæri upplýsingum er þetta 
málefni varðar. 

Þeir sem fjallað hafa um fjár-
mál stofnananna hafa ekki gefið 
sér tíma eða séð ástæðu til að afla 
sér upplýsinga um málið heldur er 
gefið í skyn að óráðsíu stjórnenda 
sé um að kenna. Því fer hins vegar 
víðs fjarri. Háttvirt þingkona, 
Vigdís Hauksdóttir, ber málefnið 
á borð í fjölmiðlum með upphróp-
unum og ákalli til ráðherra um að 
útskýra hvers vegna  stjórnendum 
umræddra stofnana hafi ekki 
verið settur stóllinn fyrir dyrnar 
og þeir látnir sæta ábyrgð. 

Staðreynd málsins er hins vegar 
sú að starfsaðstæður stjórnenda 
ríkis stofnana, eins og Flensborgar-
skólans í þessu tilfelli, hefur verið 
gert ókleift að reka stofnunina 
hallalaust vegna úreltrar launa-
stiku, meingallaðs excel-skjals og 
skólastefnu sem er í engu samræmi 
við þau fjárframlög sem skólinn fær 
til að sinna lögbundinni þjónustu 
sinni, eins og þjónustu við fatlaða 
nemendur. Inn í dæmið kemur líka 
hið margumtalaða verklega nám 
sem eykur fjölbreytni í námsvali 
nemenda, en Flensborgarskólinn er 
með eina slíka braut að hluta til sem 
er fjölmiðlabrautin. 

Það sem margir vita ekki en ættu 
að vita er að fjárframlög til  skólans 
eru reiknuð út frá fjölda nemenda 
sem mæta í lokapróf. Skólanum er 

hins vegar gert að taka við öllum 
nemendum sem óska þess að hefja 
nám við skólann og þarf því skólinn 
að stofna til kostnaðar vegna þeirra. 
Fyrir þá nemendur sem  heltast úr 
lestinni á miðri leið af ýmsum 
ástæðum fær skólinn því ekki 
greitt, þrátt fyrir að hafa stofnað 
til kostnaðar við nám þeirra. Það er 
ekki síst vegna þess að sumir skól-
anna þurfa að taka inn stærra hlut-
fall nemenda sem eru líklegri til að 
hætta en aðrir.

Það er því vert að íhuga hvort 
skólar geti sinnt lögbundnu hlut-
verki sínu og hvað þurfi til að svo 
verði. Gerð er krafa um að skólarnir 
þjónusti nemendur með alls konar 
sérþarfir, sem sumir skólar eiga að 
sinna en alls ekki allir. Þá er krafa 
um aukið námsframboð, meira 

verklegt nám og svo framvegis. 
Allt þetta kostar peninga. Erfitt er 
þó að standa undir þessum kröfum 
þegar skóli dregur á eftir sér ára-
gamlan skuldahala sem m.a. stafar 
af hallarekstri Fiskvinnsluskólans 
sem var hluti Flensborgarskólans. 
Ekki hefur tekist að koma auga á 
dæmi um óráðsíu og þaðan af síður 
verið raunverulegur vilji af hálfu 
stjórnvalda til að leysa vandann.

Við þetta ástand verður ekki 
unað! Mikilvægt er að unnið sé 
að lausn vandans í þágu nemenda 
og góðrar menntunar og rekstrar-
umhverfi skólanna leiðrétt. Sam-
kvæmt lögum eiga allir jafnan rétt 
til náms. Vill ríkisvaldið ganga 
gegn stjórnar skránni í þeim efnum 
með því að ganga enn frekar á rétt 
nemenda með áframhaldandi fjár-

svelti skólanna? Eða hafa stjórnvöld 
burði til að standa undir þeim fögru 
orðum sem höfð voru uppi um gildi 
menntunar í aðdraganda kosninga 
nú í vor og byggja upp menntakerfi 
fyrir alla? 

Sigríður Ragna Birgisdóttir, Friðrik 
Olgeir Júlíusson, Ása Katrín Hjartardóttir

kennarar

Heilbrigt rekstrarumhverfi  – heilbrigt menntakerfi 

Af nýlegum hagspám má 
ráða fullkomna vantrú á 
skynsamlega niðurstöðu 
kjarasamninga í vetur. 
Í nýendurskoðaðri þjóð-
hagspá Seðlabanka virðist 
gert ráð fyrir u.þ.b. 5,5% 
launahækkunum á ári að 
meðaltali næstu tvö árin. 

Bankinn segir þessar 
launabreytingar nokkuð 
umfram það sem samrým-
ist verðbólgumarkmiðinu, 
2,5%, og fyrir vikið muni 
það ekki nást fyrr en á 
fyrri hluta ársins 2016, í stað þess 
að nást á næsta ári eins og í síðustu 
spá bankans fyrir aðeins þremur 
mánuðum. Verði  launabreytingar 
hins vegar í takti við það sem sam-
ræmist  verðbólgumarkmiðinu 

muni verðbólga verða 
minni og vextir lægri en 
ella.

Hagstofan gerir ráð fyrir 
svipaðri launabreytingu á 
milli ára, um 5,5%, og að 
verðbólga verði áfram í 
kringum 4%. Sama er uppi 
á teningunum hjá grein-
ingardeild Íslandsbanka 
og verðbólguvæntingar 
á verðbréfamarkaði og 
meðal fyrirtækja eru svip-
aðar eða á bilinu 4,0-4,5% 
á komandi tveimur árum. 

Verðbólguvæntingar heimilanna 
eru enn meiri, eða 5%.

Ljóst er því að ofangreindir 
 aðilar hafa enga trú á að umræða 
að undanförnu um breytt vinnu-
brögð við gerð kjarasamninga muni 

skila sér í skynsamlegri niðurstöðu 
komandi kjaraviðræðna. 

Lái þeim hver sem vill. Á undan-
förnum áratug hafa laun hér á 
landi hækkað að jafnaði um tæp 
7% á ári, langt umfram það sem 
samrýmist verðstöðugleika. Á 
 Norðurlöndunum nemur sambæri-
leg hækkun um 3,5% á ári að jafn-
aði. Að sama skapi hefur verðbólg-
an hér verið að meðaltali liðlega 6% 
á  undanförnum áratug samanborið 
við 1,8% að meðaltali á Norðurlönd-
unum. Kaupmáttaraukning þar varð 
18% samanborið við tæp 4% hér á 
landi. Árangur Íslendinga er því 
slakur sama hvernig á það er litið.

Vera kann að spámennirnir muni 
hafa rétt fyrir sér þegar upp er 
staðið. Þeir spá því einfaldlega að 
samningsaðilar á vinnumarkaði 

leysi sín mál með sama hætti og 
áður. Þeir ganga út frá því að samið 
verði um háar prósentuhækkanir 
launa, sem eru langt umfram heild-
arhækkanir launa í öllum sam-
keppnisríkjum og langt umfram 
það sem samræmist markmiði 
um verðstöðugleika. Verði sú leið 
farin enn einu sinni verða samn-
ingarnir ekki gerðir á grundvelli 
þess hvað kemur þjóðfélaginu og 
heimilunum best til lengri tíma en 
það er lág verðbólga og lágir  vextir. 
Við stöðugleika er miklu meiri von 
um að Íslendingar komist upp úr 
öldudalnum og fjárfestingar og 
atvinnusköpun komist á fulla ferð 
en í verðbólgu og háum vöxtum 
eins og undanfarin ár.

Almenn vantrú á farsæla lausn 
kjaraviðræðna ætti að vera  aðilum 

vinnumarkaðar hvatning til 
ábyrgrar nálgunar í komandi við-
ræðum. Verði það ekki munum við 
gjalda fyrir með hærra vaxtastigi, 
hækkandi höfuðstól verðtryggðra 
lána heimila og fyrirtækja og 
áframhaldandi stöðnun, doða og 
framtaksleysi í atvinnulífinu. Á 
því þurfum við ekki að halda við 
 núverandi aðstæður.

Verðbólgan ræðst af niðurstöðu kjarasamninga
EFNAHAGSMÁL

Þorsteinn 
Víglundsson
framkvæmdastjóri 
Samtaka 
atvinnulífsins

➜ Við stöðugleika er miklu 
meiri von um að Íslendingar 
komist upp úr öldudalnum 
og fjárfestingar og atvinnu-
sköpun komist á fulla 
ferð heldur en í verðbólgu 
og háum vöxtum eins og 
undanfarin ár.

➜ Staðreynd málsins er hins 
vegar sú að starfsaðstæður 
stjórnenda ríkisstofnana, 
eins og Flensborgarskólans í 
þessu tilfelli, hefur verið gert 
ókleift að reka stofnunina 
hallalaust.
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Kl. 15:00

Álfar og riddarar Uppáhaldsklasssík

Bernharður Wilkinson  hljómsveitarstjóri

Gói  sögumaður

Veiða vind er einstaklega kraftmikið og heillandi færeyskt tónlistar-
ævintýri. Myndskreytingum er varpað upp á stórt tjald á meðan á 
flutningi stendur. Einnig verða flutt Íslensk rímnadanslög Jóns Leifs 
og útsetning Atla K. Petursens á Ólavi Riddararós sem er hressileg 
tónlist á þjóðlegu nótunum.

Kl. 17:00

Bernharður Wilkinson  hljómsveitarstjóri

Anna Guðný Guðmundsdóttir einleikari

Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari er einleikari með  
Sinfóníuhljómsveit Íslands í fjölbreyttri og skemmtilegri 
klukkustundarlangri dagskrá þar sem m.a. má heyra verk eftir 
Strauss, Rossini, Brahms og Wagner.

Sinfóníuhljómsveit Íslands býður á tvenna tónleika á Menningarnótt í Eldborgarsal Hörpu. Boðið verður upp á barnatónleika 

með færeyska tónlistarævintýrinu Veiða vind þar sem Gói er í hlutverki sögumanns og síðdegistónleika með vinsælum 

klassískum verkum. Ókeypis er á tónleikana og eru allir vel komnir. Hægt verður að sækja aðgöngumiða í miðasölu 
Hörpu á tónleikadegi. 

Aðalstyrktaraðili:

Miðasala fyrir tónleikaárið 2013/14 er hafin.
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Sumt setur mann einfald-
lega hljóðan. Við gerum 
okkur flest grein fyrir því 
að viss misskipting er veru-
leiki í okkar ágæta sam-
félagi. Sumir hafa það mjög 
gott og aðrir gætu haft það 
betra. Fjárhagsstaða heim-
ila víða er í miklu uppnámi 
og enn fjölgar þeim sem 
þurfa að sækja sér aðstoð 
hjá Umboðsmanni skuld-
ara. 

Ég fór í sund núna um 
daginn sem er svo sem 
ekki í frásögur færandi 
nema fyrir þær sakir að í klefanum 
voru nokkrar smástelpur, um það 
bil átta ára, að koma úr sturtu. Ein 
þeirra æpti upp fyrir sig og sagði 
við vinkonuna; „OMG ertu með 
i-Phone 5, vá æðislegt“. Mér er litið 
við þar sem ég hef átt  margar mis-
vitrar samræður við 12 ára dóttur 
mína um tilgangsleysi svona dýrra 
tækja í höndum barna. Stúlkan 
hélt áfram: „Ég á svona i-Phone 
4, sem er bara glatað!“. Þá datt 
upp úr þriðju stúlkunni; „Dísus, 
ég er bara með eitthvað LG-drasl, 
 langar geggjað í svona flottan 
síma!“. Þegar að þessu var komið 
var ég farin að stara á stúlkurnar 
og sá að restin af stúlkuhópnum 
varð  svolítið niðurlút, og ein sagði: 
„Mamma mín á LG.“ Enn önnur 
sagði: „Ég á ekki neinn síma.“ 
Neyðarleg þögn tók við í vinkonu-
hópnum og ég fór fussandi í sundið 
yfir þessum litlu sætu krílum sem 
vita ekki betur. 

Þetta samtal ungra barna hefur 
setið í mér eftir að ég varð vitni að 
því. Eins og ég tók fram í upphafi þá 
vitum við að kjör okkar eru misjöfn 
og jafnvel verðmætagildi okkar 
enn ólíkara. Ég t.d. get alveg keypt 
dýran síma handa dóttur minni en 
ég bara kýs að gera það ekki. Hins 

vegar fer það fyrir brjóstið 
á mér og ég velti fyrir mér 
hvert við erum að stefna 
þegar við kennum ekki 
börnum okkar að aðgát 
skuli hafa í nærveru sálar. 

Það er nákvæmlega ekkert athuga-
vert við það að geta veitt börnunum 
sínum dýra hluti sem þau lukkuleg 
spranga um með. Það er hins vegar 
ábyrgðarhluti og algerlega nauð-
synlegt að kenna þeim að skilja það 
og virða að það búa ekki allir við 
sömu kjör. 

Við lifum í afskaplega undar-
legum heimi þar sem gæðum er 
sannarlega misskipt á milli landa 
sem og innan þeirra.  Efnishyggjan 
hefur meira og minna stjórnað 
vestrænum heimi en fátækt og 
 sultur einkennir önnur svæði. 
Símar og fatnaður er orðið að viss-
um stöðutáknum hjá krökkum, 
sem gerir misjafnar aðstæður fjöl-
skyldna enn viðkvæmari og erfið-
ari. Við verðum að sýna samfélags-
lega ábyrgð á þeim aðstæðum sem 
við búum í en þar gildir einnig líka 
að kenna börnum okkar að virða 
umhverfið okkar, sem er fallvalt 
og margbreytilegt. 

Þessar litlu krúttsprengjur í 
sundinu vissu ekki betur en sam-
tal þeirra segir mér að við byrjum 
aldrei nógu snemma að undirbúa 
börnin okkar undir að sýna sam-
kennd og tillitsemi fyrir  aðstæðum 
annarra, sérstaklega á tímum efna-
hagslegra þrenginga. 

Í nærveru sálar

Hver er besti  staðurinn 
í Reykjavík? Flestir geta 
nefnt einhvern stað í 
Reykjavík sem þeim finnst 
bestur og ólíklega næst 
samstaða um hvar sá stað-
ur er. Sumir sem búa í 
Grafarvogi segja Grafar-
vogurinn. Aðrir nefna 
miðbæinn. Öskjuhlíðin fær 
iðulega nokkur atkvæði 
og upp á síðkastið hefur 
staðurinn þar sem fyrir-
hugað er að reisa mosku 
verið nefndur sem besti staðurinn 
í Reykjavík – af þeim sem eru mót-
fallnir byggingunni. 

Meginröksemdafærsla þeirra 
sem mótmælt hafa byggingu mosku 
virðist vera að bygginguna á fyrir-
huguðum stað muni bera fyrir augu 
ökumanna sem keyra niður Ártúns-
brekku og hún verði þar með eitt 
af kennileitum borgarinnar. Sumir 
segjast alls ekki vera á móti bygg-
ingunni sem slíkri en vilja bara 
ekki að hún sjáist – eða að minnsta 
kosti ekki vel. Aðrir ganga lengra 
og segja umbúðalaust að þeir séu 
á móti byggingunni vegna þess 
að moska er bænahús íslamista 
og íslamstrú sé vond trú, saman-
ber Tyrkjaránið hérna um árið og 
fleira í þeim dúr. 

Öll slík röksemdafærsla er hald-
laus og er umræða á þeim nótum 
marklaus í samfélagi sem byggir á 
gildum frelsis, lýðræðis og mann-
réttinda. Andstæðingar moskunnar 
virðast margir halda að það þurfi að 
koma í veg fyrir að íslam nái hér að 
skjóta rótum til að vernda mannrétt-
indi og frelsi. Af þeim sökum  virðist 
mega brjóta á  mannréttindum 
þeirra Íslendinga sem aðhyllast trú-

arbrögð sem ekki eru þókn-
anleg þeim hinum sann-

trúuðu. Þeir átta sig ekki á því að 
það eru þeir sjálfir og þeirra eigin 
málflutningur sem eru að grafa 
undan virðingu fyrir mannréttind-
um. Umræða um mosku á besta stað 
er því miður á versta stað fordóma 
og hræðsluáróðurs. 

Eflaust má finna eitthvað gott í 
boðskap allra trúarbragða en það 
er fráleitt að fullyrða að ein trúar-
brögð séu yfir önnur hafin. Þau eru 
flest álíka órökrétt og heimtufrek 
á einokunarrétt sinn yfir lífi og sál 
mannanna. Það er því svo sem ekki 
hægt að gera kröfu til þess að fólk 
virði trúarbrögð eða trúar skoðanir 
hvert annars. Það er hins vegar 
grundvallaratriði að virða rétt fólks 
til þess að iðka sína trú í friði. Mis-
munun og brot á mannréttindum 
verða ekki liðin sama í nafni hvaða 
trúar þau eru framin. 

Það er vonandi að við berum gæfu 
til þess að virða rétt hvert annars og 
sameinum samfélagið á þeim grund-
velli en sundrum því ekki vegna vit-
leysisumræðu um trú eða kynferði, 
litarhátt, kynhneigð, hárlit eða 
hvað það er sem einkennir hvern og 
einn einstakling í samfélaginu eða 
aðgreinir frá öðrum. 

Umræða um besta 
stað á versta stað➜ Símar og fatnaður 

er orðið að vissum 
stöðutáknum hjá 
krökkum, sem gerir 
misjafnar aðstæður 
fjölskyldna enn við-
kvæmari og erfi ðari. 

➜ Andstæðingar 
moskunnar virðast 
margir halda að það 
þurfi  að koma í veg 
fyrir að íslam nái hér 
að skjóta rótum til að 
vernda mannréttindi 
og frelsi.

SAMFÉLAGS-
MÁL

Karen Elísabet 
Halldórsdóttir
varaþingmaður 
 Sjálfstæðisfl okksins 
í Suðvestur-
kjördæmi

TRÚMÁL

Teitur Einarsson
lögmaður og 
varaþingmaður 
Sjálfstæðisfl okksins

„Þetta viðtal á að vera um 
peningastefnuna.“

Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabanka-
stjóri vildi ekki svara spurningu þegar 
fréttamaður Stöðvar 2 spurði hversu 

miklu Seðlabankinn hefði tapað vegna 
neyðarláns til Kaupþings 6. október 2008, 

tveimur dögum fyrir hrun.

„Það stendur ekkert í 
stjórnarsáttmálanum að 

það eigi að boða til þjóðar-
atkvæðagreiðslu.“

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra í 
útvarpsþættinum Sprengisandi á Bylgjunni 

þegar hann var spurður hvort boðað yrði 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald á 

aðildarviðræðum Íslendinga við Evrópu-
sambandið. Hann benti á að fólk túlkaði 

stjórnarsáttmálann vitlaust en þar stendur 
að ekki verði gengið lengra í aðildar-

viðræðum án undangenginnar þjóðar-
atkvæðagreiðslu.

„Mér fannst 
ekki smekk-

legt að hann 
hafi tilkynnt 

mér í gegnum 
síma að ég 

yrði ekki 
valin í lokahópinn og vildi 

því tala við hann í eigin 
persónu. Hann var bara 
heigull að tilkynna mér 

þetta í gegnum síma og því 
vildi ég fá fund.“

Edda Garðarsdóttir vandaði ekki 
Sigurði Ragnari Eyjólfssyni, formanni KSÍ, 

 kveðjurnar í vikunni þegar hún tjáði sig við 
Vísi.is um ákvörðun KSÍ um að velja hana 
ekki í landslið Íslendinga í kvennafótbolta.

UMMÆLI VIKUNNAR 
17.08.2013 ➜ 23.08.2013
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MENNING Bændafitness, smala-
hundasýning og klaufaskurður 
er meðal atriða á landbúnaðar-
sýningunni Sveitasælu 2013 sem 
fer fram í Reiðhöllinni Svaða-
stöðum á Sauðárkróki í dag. Þar 
verður líka búvélasýning og 
kynning á hinum ýmsu afurðum. 
Fjölmargar tegundir dýra verða 
til sýnis á svæðinu og úrval hand-
verks til sölu.  - gun

Landbúnaðarsýning

Sveitasæla

LITRÍKT FIÐURFÉ  Margar tegundir 
húsdýra verða á sýningunni.

DANS Margrét Sara Guðjónsdóttir 
danshöfundur er með nýja útgáfu 
af dansverki sínu, Soft Target, í 
Silfurbergi í Hörpu annað kvöld, 
sunnudag, klukkan 20. Fjórir 
dansarar mæta þar áhorfendum í 
óhefðbundnu leikhúsrými, undir 
tónlist og texta. 

Margrét Sara hefur ferðast 
víða með Soft Target frá því það 
var frumsýnt á Reykjavík Dance 
Festival árið 2010.  -gun

Ný útgáfa

Aft ur á Íslandi

SOFT TARGET  Einn af dönsurunum 
fjórum.

Anna Margrét Björnsson, kynningarfulltrúi Hörpu

Meiri skemmtun en vinna
Í dag verð ég að vinna í Hörpu á menningarnótt en það 
er nú meiri skemmtun en vinna, þar sem það verður 

stútfull og spennandi dagskrá í gangi hjá okkur allan 
daginn. Ég ætla til dæmis að bjóða fjölskyldunni á 
Álfa og riddara með Sinfóníunni klukkan þrjú og 
fylgjast svo með Undiröldunni á útisviði klukkan 
fimm.

Hálfdán Bjarki, upplýs-
ingafulltrúi Ísafjarðar

Einbeitir sér að 
afmæli
Ég ætla að keyra suður til 
Reykjavíkur í dag og mæta í 
fertugsafmæli systur minnar á 
morgun, sunnudag. Það er það 
eina. Ég ætla að einbeita mér 
að afmælinu. 

Bryndís Schram,
fyrrverandi skólameistari

Dans, boð og tónleikar
Ég ætla að taka þátt í menn-
ingarnótt. Byrja á að fara niður 
í Dansstúdíó og dansa. Síðan 
ætla ég á garðsölu á Þórsgötu 
5 til styrktar góðu málefni. Við 
hjónin erum boðin til vina og 
ætlum líka á tónleika.

Gosi hárgreiðslumaður

Hjálpum þeim
Í dag ætlum við félagarnir að 
aðstoða við Reykjavíkurmara-
þonið og hjálpa þeim sem 
virðast of þreyttir. 
Svo er það bara slökun í bústað 
á morgun.

Guðmundur Hilmar Tómas-
son og Gísli Hrafn Magnússon, 
nemar í myndlist við Lista-
háskóla Íslands, halda sýningu 
á nýjum verkum sínum í tísku-
húsnæðinu P3, Miðstræti 12 í 
dag á menningarnótt. 

Guðmundur Hilmar sýnir 
verk sem hann hefur unnið að 
síðastliðin tvö til þrjú ár, en 
hann hóf vinnu við þau meðan 
hann stundaði nám í  grafískri 
hönnun og  ljósmyndun í 
 Flórens á Ítalíu. Guðmundi 
var boðið að sýna verkin sín 

á opnun hins vinsæla gallerís 
Velvet Goldmine, en nú hefur 
hann stækkað fjölda verkanna 
ásamt því að endurvinna gömul 
verk.

Verk Gísla Hrafns eru 
unnin út frá hugmyndinni um 
 fæðingu nýs lífs eða nýrrar 
sköpunar. 

Sýning þeirra Guðmundur 
og Gísla stendur einungis yfir 
í dag.

Myndlistarnemar sýna ný verk sín
Guðmundur Hilmar og Gísli Hrafn halda sýningu í tískuhúsnæðinu P3 í dag.

Það er mikil áskorun bæði fyrir leik-
stjóra og leikara að setja upp leik-
verk með skömmum fyrir vara en 
ég held að allir muni hafa gaman 
af,“ segir Ingi Hrafn Hilmars-
son leikari. Hann hefur skipulagt, 

í samvinnu við Jennýju Láru Arnórsdótt-
ur, leikara og leikstjóra, uppákomu í dag á 
menningarnótt sem kallast Uppsprettan. Þar 
er um að ræða nokkurs konar skyndileikhús 
sem sett verður upp samdægurs. Það er hluti 
af samsýningu Vinnslunnar sem verður með 
tónlistaratriði, leiklist og dans í dag í gömlu 
verbúðunum og um borð í hvalaskoðunar-
skipi.

Þriggja tíma æfing fer fram milli klukkan 

18 og 21 í Borgarbókasafninu í Tryggvagötu 
fyrir opnum tjöldum. Síðan verður afrakst-
urinn  sýndur í rými B í gömlu verbúðunum 
við  höfnina klukkan 22. Hugmyndin er ekki 
ný af nálinni heldur þekkt í leiklistarheim-
inum bæði hér og úti í heimi. „Jenný hafði 
tekið þátt í slíkri uppákomu sem leikari og 
fékk mig í lið með sér við skipulagningu Upp-
sprettunnar,“ útskýrir Ingi Hrafn um tilurð 
verkefnisins. 

Ingi Hrafn og Jenný efndu til handrita-
samkeppni og urðu afar ánægð með við-
brögðin. „Við bjuggumst ekki við miklu og 
fengum síðan í hendurnar 39 handrit,“ segir 
Ingi Hrafn glaðlega. Sérstök dómnefnd skip-
uð þjóðþekktum listamönnum fór yfir þau og 
valdi þrjú sem verða æfð og sýnd í dag.“ 

Þrír leikstjórar fengu handrit í hendurnar 
í morgun, ásamt leikaralista og æfingarými í 
Borgarbókasafninu. Þeir hófust þá handa við 

að greina verkið, hanna sýninguna og finna 
til leikmuni og búninga. 

Klukkan 18 verða hóparnir kallaðir saman. 
Þeir hafa þrjá tíma til að æfa sýninguna en 
leikararnir fá að sjá handritið við upphaf 
 æfingarinnar. Gestir og gangandi mega fylgj-
ast með æfingunni en að henni lokinni heldur 
hópurinn yfir í gömlu verbúðirnar við höfn-
ina þar sem sýningin hefst. Leikritin þrjú 
verða sýnd koll af kolli.

„Ég held að allir muni hafa gaman að 
þessu, bæði þeir sem horfa á æfinguna og 
gestir sem koma á sýninguna, en ekki síður 
leikstjórar og leikarar sem þurfa að stíga 
út fyrir þæginda rammann og ögra sjálfum 
sér,“ segir Ingi Hrafn, sem kveðst vonast til 
að geta endurtekið leikinn fljótlega enda úr 
nægum handritum að velja. 

Miða á sýninguna má nálgast á staðnum en 
ókeypis er inn.

Hraðsoðið leikhús
Skyndileikrit verður sett upp á menningarnótt. Leikstjórar fá nýtt handrit í hendur samdægurs, æfa 
verkið í þrjá tíma í Borgarbókasafninu í Tryggvagötu og sýna loks í gömlu verbúðunum klukkan 22.

UPPSPRETTURNAR  Ingi Hrafn og Jenný Lára standa fyrir Uppsprettunni sem er á dagskrá menningarnætur í Reykjavík. Almenningur getur fylgst með æfingum og að 
sjálfsögðu sýningum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

ENDURUNNIÐ  Eitt verka Guðmundar á 
sýningunni
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sýna verk 
sín aðeins í 
dag, á 
menningar-
nótt.
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Þau eru að syngja og spila 
úti um allar  trissur, ýmist 
ein og sér eða í grúppum, 
eins og Sísý Ey, svo það er 
göldrum líkast að ná þeim 
saman í spjall, Eyþóri 

Gunnarssyni, Ellenu Kristjáns-
dóttur og börnum þeirra fjórum, 
Sigríði, Elísabetu, Elínu og Eyþóri 
Inga. Aðeins einu sinni segjast þau 
hafa komið öll fram á sömu tón-
leikum, og ekki í sama lagi. Það var 
í Óperunni,“ rifjar Eyþór upp. 

Eyþór Ingi: „Þá var ég 11 ára og 
spilaði á trommur í einu lagi.“ 

Beta: „Við stelpurnar sungum 
eitthvað. Ég var komin níu mánuði 
á leið en það sat læknir á fremsta 
bekk, viðbúinn fæðingu.“

Leiðin inn í bransann
Eyþór og Ellen eru búin að vera 
saman frá því þau voru unglingar. 
„Við vorum bæði í hljómsveit sem 
hét Tívolí og var dansiballahljóm-
sveit. Við kynntumst þar,“ segir 
Eyþór og heldur áfram. „Það var 
leiðin inn í bransann á þessum tíma 
að æfa inni í bílskúr og fara svo að 
spila á böllum fyrir dauðadrukkið 
fólk, til dæmis í Stapa í Keflavík, 
Festi í Grindavík eða Klúbbnum í 
Reykjavík. Ég var byrjaður að spila 
í Klúbbnum 16 ára.“

„Við höfðum ekki aldur til að 
vera inni á stöðunum,“ tekur Ellen 
undir og rifjar upp að þau hafi 
líka verið bæði í hljóm sveitunum 
Manna kornum og Ljósunum í 
bænum. 

Þótt einkalíf stjörnupara sé oft 
milli tannanna á fólki  minnist 
blaðamaður þess ekki að hafa heyrt 
talað um vesen hjá þeim hjónum. 
Er sú raunin að sambandið hafi 
gengið snurðulaust frá því þau voru 
unglingar?

Eyþór: „Það kemur alltaf 
 eitthvað upp á hjá öllum en þá bara 
leysir maður það. Það eiga allir 
sína upp- og niðurtúra í löngu sam-
bandi. En heildin er vel réttu megin 
við  strikið.“

„Fólk þroskast sem betur fer,“ 

segir Ellen og brosir sínu fallega 
brosi.

Fjölskyldan hefur búið á höfuð-
borgarsvæðinu í áratugi, ef frá er 
talið eitt og hálft ár sem þau hjónin 
voru í Englandi þegar Mezzoforte 
var sem vinsælust. Skyldi ekkert 
vera erfitt fyrir svo marga lista-
menn að vera saman á heimili eða 
hvernig hefur samkomulagið verið?

Ellen: (hlæjandi) „Við erum eins 
og ítölsk fjölskylda, dálítið ör og 
auk þess öll með athyglisbrest. En 
okkur hefur gengið ótrúlega vel að 
búa undir sama þaki.“

Ekki fyrir að trana sér fram
„Það er svolítið langt á milli okkar 
barnanna þannig að við fæddumst 
á mismunandi  tónlistartímabilum. 
Þegar ég var lítil var mamma að 
hlusta á Whitney Houston og ég 
elskaði Micael Jackson,“  byrjar 
 Sigríður þegar talið berst að 
tónlistar uppeldinu. Hún kveðst 
hafa byrjað í flautunámi sex 
ára og á píanó sjö ára í Tónskóla 
 Sigursveins en alltaf átt  svolítið 
 erfitt með að gera það sem henni 
var sagt. „Ég var lengi að lesa 
nótur og vildi  frekar spila af 
 fingrum fram. Svoleiðis nemendur 
eru ekki í uppáhaldi hjá  kennurum. 
En þegar ég fékk sjálf áhuga á 
nótnalestri, orðin  tuttugu og eitt-
hvað, þá kom þetta.“

Eyþór: „Þannig var þetta líka 
hjá mér. Ég átti ekkert auðvelt með 
þetta hefðbundna tónlistarnám 
sem var boðið upp á á þeim tíma. 
Lærði lítið sjálfur og við Ellen 
höfum  ekkert ýtt okkar börnum út 
í akademískt tónlistarnám. En ef 
fólk hefur mikinn áhuga á tónlist 
þá  leitar það þangað. Finnur sinn 
 farveg með tímanum.“ 

Elísabet: „Ég lærði á píanó sem 
barn. Fór svo í FÍH í söng, hljóm-
fræði og tónfræði og þótti gaman.“ 

Elín: Ég lærði smá á klassískan 
gítar, það var alveg ferlega leiðin-
legt. Svo fékk ég áhuga á gítarnum 
seinna en hef í raun ekki haldist í 
neinu námi. Bara lært af pabba og 
mömmu.“

Eyþór Ingi kveðst hafa verið í 
Suzukiskólanum hjá Hönnu Valdísi 
Guðmundsdóttur og einnig prófað 
að læra á píanó hjá Tómasi Guðna 

Eggertssyni. „En mest hef ég lært 
af pabba, bara heima fyrir,“ segir 
hann. „Ég ætla að finna mér eitt-
hvert hljóðfæri að læra á þegar ég 
byrja í Fjölbraut Ármúla í haust, 
kannski bassa, kontrabassa.“

Sigríður: „Ég held við höfum öll 
lært mest af foreldrum okkar. Ég 
er í Listaháskólanum í tónsmíðum 
og ber enn hlutina undir pabba og 
mömmu.“

Ellen segir Elínu hafa komið 
virkilega á óvart þegar hún, tíu ára 
og rétt byrjuð að gutla á gítar, kom 
fram á skólaskemmtun með frum-
samið lag. „Við höfðum ekki hug-
mynd um að hún væri byrjuð að 
semja.“ 

Elísabet: „Hún vildi heldur aldrei 
syngja með okkur þegar hún var 
yngri. Svo heyrði maður í henni 
inni í herbergi eða klósetti og þá 
söng hún rosalega vel. En aldrei 
fyrir framan við okkur.“ 

„Svo var hún eiginlega fyrst 
barnanna til að hasla sér völl á 
sínum eigin forsendum, yngst af 
systrunum,“ segir faðirinn stoltur 
en Elín brosir bara.  

Sigríður: „Ég held að ekkert 
okkar sé haldið þörf fyrir að trana 
sér fram.“ 

Elísabet: „Því miður. Það væri 
kannski bara plús ef við hefðum 
aðeins meira af slíkri þörf.“ 

Ellen: „Þér þótti samt gaman 
að koma fram þegar þú varst lítil, 
Beta.“ 

Elísabet: „Já, þá var ég athyglis-
sjúk af því ég var miðjubarn.“

John Grant fjölskylduvinur
Talsverður munur er á því fyrir 
tónlistarfólk að koma sér á fram-
færi nú og þegar Eyþór og Ellen 
voru að byrja ferilinn.

Eyþór: „Það er miklu  auðveldara 
að koma tónlist í útgáfuhæft form 
nú en áður og vekja athygli á sér 
sjálfur gegnum netið. Á móti 
kemur að það er mun meira fram-
boð. Þegar við Ellen vorum ung var 
maður kominn í blöðin ef maður 
stofnaði hljómsveit. Þá var bara ein 
útvarpsstöð og ein sjónvarpsstöð 
og þeir sem komu fram þar fengu 
athygli allrar þjóðarinnar. Nú eru 
komnir ótal miðlar og almenningur 
velur hvert hann vill horfa.“ 

Sigríður: „Mér finnst bara svo 
mikið framboð af góðri tónlist á 
Íslandi. Þess vegna er erfiðara að 
koma sér á framfæri.“ 

Elísabet: „Já, maður þarf að hafa 
mikla trú á sjálfum sér og geta 
 tranað sér svolítið fram.“

Ellen: „Ég held að það sé að koma 
meira af heilsteyptri og  einlægri 
tónlist upp úr öllu þessu leiðinda-
peningapoppi sem hefur verið 
gegnum gangandi.“

Sigríður: „Það eru margir frá-
bærir tónlistarmenn á Íslandi.“

Eyþór: „Það er rétt.  Útlendingar 
taka eftir því og velta fyrir sér 
hvað valdi.“

Bandaríski söngvarinn John 
Grant hefur stundum sést í fylgd 
fjölskyldunnar. Sigríður útskýrir 
hvernig þau kynni hafi komið til. 
„Ég kynntist John á Eyrarbakka. 
Þá var ég að spila með  manninum 
mínum í hljómsveit sem  kallar sig 
Pikknikk. John var svo  hrifinn 
að hann keypti helminginn af 
 plötunum okkar til að senda sínu 
fólki. Upp frá því hófst vinskapur 
sem varð til þess að hann kom með 
fjölskyldunni austur á Seyðisfjörð 
eina páska og svo hittum við hann 
á Bræðslunni á Borgarfirði eystra 
í sumar.“

Ellen: „John er yndislegur og 
eins og hann hafi alltaf verið einn 
af fjölskyldunni.“

Sigríður: „Hann nennti að 
minnsta kosti að keyra með mér 
og þremur börnum mínum í bæinn 
alla leið frá Seyðisfirði, í níu 
klukkutíma.“

Við hvað vinnurðu svo?
Það er brjálað að gera í tónlistinni 
hjá öllu þessu fólki. Eyþór er að 
ljúka fimm tónleikum  tilheyrandi 
djasshátíð, þau hjónin syngja á 
Eyrarbakka á föstudagskvöld og 
Ellen í Fríkirkjunni á menningar-
nótt. Stelpurnar allar í Sísý Ey 
eru búnar að vera úti í Barselóna 
í sumar og Eyþór Ingi að spila raf-
tónlist í Hjartagarðinum af og til. 
Hann kveðst hafa túrað með föður 
sínum og hljómsveit hans, Mezzo-
forte, um alla Evrópu í fyrra. Fleira 
er á döfinni hjá unga  fólkinu.

Elín: „Við stelpurnar í Sísí Ey 
erum að fara út til Noregs í  byrjun 

september á einhverjar hátíðir. Svo 
verðum við líka í Danmörku og 
spilum á Íslandsbryggju. Eyþór 
Ingi fer með okkur þangað en við 
erum að bíða eftir að hann verði 
aðeins eldri og geti farið að spila 
með okkur. Við ætlum að spila á 
menningarnótt líka. Það er ekki 
alveg komið í ljós hvar.“ 

Eins og fram hefur komið er 
eiginmaður Sigríðar einnig í tón-
list. Sá er Þorsteinn Einarsson, 
kenndur við Hjálma. Hann er 
núna að túra með bróður sínum, 
Ásgeiri Trausta. 

Ellen: „Börnin okkar þekkja 
ekki annað en að pabbi þeirra 
sé að túra úti um allan heim. Nú 
eiga börnin hennar Siggu líka 
 svoleiðis foreldra og barnsfaðir 
Betu er Árni Grétar, sem kallar 
sig  Futuregrapher. Hann er að 
gera það gott í raftónlist og er til 
dæmis að fara út til Kanada.“

Eyþór: „Yngsta kynslóðin er 
alin upp við að það sé bara eðli-
legt að lifa svona lífi. En þegar 
við Ellen vorum með börnin okkar 
ung fundum við fyrir því að vera 
svolítið á jaðri samfélagsins af því 
við vorum ekki í vinnu þar sem 
við þurftum að mæta klukkan 
átta.“

Sigríður: „Nú er ég í skóla með 
börnin mín þar sem margir for-
eldrar eru listamenn, hjá Hjalla-
stefnunni, þannig að það er mikill 
skilningur á stöðu þeirra.“

Ellen: „Hún heyrist ekki lengur 
þessi gamla spurning: „Við hvað 
vinnurðu svo?““

Erum eins og ítölsk fjölskylda
Ævintýrið byrjaði í dansiballahljómsveitinni Tívolí á 8. áratugnum. Þar kviknaði ást stjörnuparsins Ellenar Kristjánsdóttur 
og Eyþórs Gunnarssonar. Ávöxtur þeirrar ástar er fjögur börn, sem öll hafa fundið sinn farveg í tónlist eins og foreldrarnir.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

TÓNLISTARFJÖLSKYLDAN  Þau Elín, Elísabet, Eyþór Ingi, Sigríður, Ellen og Eyþór hafa einu sinni komið fram á sömu tónleikum en aldrei í sama lagi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

  Yngsta kynslóðin er 
alin upp við að það sé 

bara eðlilegt að lifa svona 
lífi. En þegar við Ellen 

vorum með börnin okkar 
ung fundum við fyrir því 

að vera svolítið á jaðri 
samfélagsins af því við 
vorum ekki í vinnu þar 

sem við þurftum að mæta 
klukkan átta.

Eyþór Gunnarsson



Smá� en kná� �ölnotatæki 
Xerox WorkCentre 6015ni er ótrúlega öflugt 
�ölnotatæki með pappírsmatara, skönnun yfir 
net og í tölvupóst.

Verð áður: 74.990 kr.
Verð nú: 44.990 kr.

Bjartur og skarpur tölvuskjár
Dell Professional P2312H 23" skjárinn er 
hæðarstillanlegur, hefur marga tengimögu-
leika og býður bjarta og góða mynd.

Verð áður: 43.990 kr.
Verð nú: 38.990 kr.

Öflugur vinnuhestur á góðu verði
Dell Latitude E5430 fartölva er með styrkta 
umgjörð og hentar því vel fyrir fólk á ferðinni. 

Verð áður: 266.090 kr.
Verð nú: 169.900 kr.

Hagkvæm og áreiðanleg
Dell Optiplex 3010 borðtölva er vinnustöð 
fyrir hvaða skrifstofu sem er.
Verð áður: 179.990 kr.
Verð nú: 109.990 kr.
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Hagkvæ
Dell Opt
fyrir hva
Verð áðu
Verð nú

Magnað  

á sérvöldum vörum
tilboðsverð

Advania býður brei� vöruúrval sem svarar kröfum og 
þörfum allra fyrirtækja. Við leggjum metnað okkar í að 
veita framúrskarandi þjónustu og bjóðum allt að 5 ára 
ábyrgð af varahlutum. 

VINNSLU-
MINNI

8GB

VINNSLU-
MINNI

8GB

Velkomin í verslanir okkar í Guðrúnartúni Reykjavík og
Tryggvabraut Akureyri.

Nánari upplýsingar má finna á www.advania.is/tilbod, 
í síma 440 9010 eða í tölvupósti á sala@advania.is

Haust
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2013

Skráning hafin!
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Útgerðarmaðurinn er 
ekki heima þegar 
blaðamann ber að 
garði svalan en heið-
skíran sumardag á 
Patreksfirði. Þá er 

nú ekki gott að segja hvar hann 
sé að finna því þótt Jón Magnús-
son sé orðinn áttatíu og þriggja 
ára hefur hann ýmislegt fyrir 
stafni. Hann gæti verið niðri á 
höfn að verka fisk, í sundi eða þá 
á göngu um bæinn með hinn fer-
fætta Kát. Síðar um daginn knýr 
blaðamaður aftur dyra en þá er 
Jón kominn heim og Lilja Jóns-
dóttir vísar blaðasnápnum inn og 
kallar á mann sinn sem kemur frár 
sem unglingur. Þeir setjast niður í 
stofu og fyrr en varir er Lilja búin 
að hella upp á og bera kræsingar 
á borð. 

Möluðu púðrið í kaffikvörn
Það veitir ekkert af nesti þegar 
lagt er í þá löngu leið sem spannar 
útgerðarferil Jóns en hann var far-
inn að gera út sjálfur fimmtán ára. 
En sjósóknin hefst fyrr því hann 
var ekki hár í loftinu þegar hann 
ýtti Teistu úr vör. Það var  skektan 
á bænum Hlaðseyri í Patreksfirði, 
æskuheimili Jóns. Úr Teistunni 
var síðan fugl og fiskur sóttur úr 
greipum Ægis. „Maður má nú ekki 
segja frá þessu en ætli ég hafi ekki 
verið um átta ára þegar ég skaut 
fyrst úr riffli,“ segir Jón hálf hvísl-
andi. „En þó við værum bara börn 
þá höndluðum við þetta af meiri 
virðingu en margur skotveiðimað-
urinn í dag. Púðrið fékk hann faðir 
minn í hvalveiðistöðinni í Tálkna-
firði en það var þó of stórt og gróft 
fyrir fuglaskot svo að við möluðum 
þetta í kaffikvörninni,“ svo hlær 
Jón að  endurminningunum. „Við 
vorum með 50 kindur sem duga nú 
varla til að fæða einn hund í dag 
svo það varð að sækja björg í sjó 
og það gerðum við svo sannarlega.“ 
Nú hefur Teistan, þessi 105 ára 
skekta, gengið í endurnýjun lífdaga 

og trónir ofan á birgðageymslu í 
vinnsluhúsi hans niðri við höfn.

Draumur Lilju
Eftir að Jón lauk námi í Sjómanna-
skólanum varð hann skipstjóri á 
70 ára gömlum 25 tonna spýtubát, 
eins og hann kallar hann. Útgerð-
inni óx fiskur um hrygg á Patreks-
firði svo það var nóg um að vera 
í Hraðfrystihúsi Patreksfjarðar. 
Svo ganga síldarárin í garð. „Þá 
vildi ég að við seldum eitthvað 
af þessum bátum og tækjum þátt 
í síldar ævintýrinu,“ rifjar hann 
upp. „En það féll í  grýttan jarð-
veg svo ég sagði bara upp og fór 
á bát frá Dalvík.“ Þetta var bátur-
inn Hannes Hafstein sem átti held-
ur betur eftir að gera það gott þau 
fimm ár sem Jón stóð í stafni. En 
þegar síldin var orðin ódæl reynd-
ust hins vegar draumar Lilju Jóns-
dóttur best og má segja að draumr-
áðningar hennar hafi náð að teygja 
úr síldarárunum.

„Hún var með í einum túrnum 
og þegar við vorum um 150 mílur 
norðaustur af Jan Mayen dreymir 
hana kálf. Hún réð drauminn svo 
að við myndum fá fullfermi og 
það gekk eftir. Við fluttum farm-
inn í flutningaskip en svo var bara 
ekkert að hafa. Ég fer að leita og 
eftir tvo sólarhringa er ég kom-
inn nálægt Svalbarða. Þá er hún 
Lilja orðin voða örugg með sig og 
segir mér kasta. „Hvað var þig nú 
að dreyma, Lilja mín,“ spyr ég. Þá 
hafði hana dreymt tvær gimbrar 
sem komnar voru að fótum fram 
og svo tvo hrúta. Ég kasta en fékk 
ekkert í fyrstu tveimur köstunum 
þar sem þetta voru bara síli. Þá 
segir hún að við séum búin með 
gimbrarnar, nú séu hrútarnir 
eftir. Og það gekk eftir. Í næsta 
kasti fengum við fullfermi. Ég lét 
hina bátana vita sem voru búnir 
að vera að dóla í algjöru fiski-
leysi langt fyrir sunnan okkur. 
Með þeim koma tóm flutninga-
skip. Ég kasta aftur og það var 
sama sagan. Þar með voru báðir 
 hrútarnir hennar Lilju komnir 
fram. Þegar flutningaskipið kom 
var ég með fullfermi og svo annað 
eins í nótinni“

Að svo kveðnu kemur Lilja með 

mynd þar sem sjá má Hannes 
Hafstein drekkhlaðinn og háseta 
önnum kafna við að dæla síldinni 
yfir í flutningaskipið meðan aðrir 
háfa síld úr nótinni og upp í skip. 
„Þetta var 1967, síðasta síldar-
sumarið,“ segir Jón. „Og þarna 
veiddu þeir síldina þangað til hún 
hvarf þannig að það má segja að 
draumarnir hennar Lilju hafi 
framlengt síldarævintýrið. Svo 
segja þeir að köld séu kvennaráð,“ 
segir hann og hlær við 

Sveitadrengurinn slær um 
sig í þorpinu
Þ egar Jón fór aftur t i l 
 Patreksfjarðar vildi hann koma 
eigin útgerðarfyrirtæki á lagg-
irnar en þá kom babb í bátinn. 
„Hér voru tveir bankar en hvor-
ugur þeirra vildi lána mér krónu,“ 
segir hann og hlær við. „Samt voru 
þeir að lána fólki 25 þúsund krón-

ur fyrir sjónvarpstækjum. Ég brá 
þá á það ráð að biðja um 25 þús-
und en fékk þvert nei. Þá bað ég 
um 15 þúsund og það fór á sömu 
lund. En svo fékk ég lán alls staðar 
annars staðar svo þetta gerði ekk-
ert til.  Patreksfirðingarnir vildu 
bara ekki að fátæki sveitadreng-
urinn frá Hlaðseyri væri eitthvað 
að slá um sig í þorpinu,“ segir hann 
og hlær við.  Þannig var upphafið 
að Odda, sem í dag er langstærsti 
atvinnuveitandinn á Patreksfirði. 
Jón var sjálfur lengi framkvæmda-
stjóri Odda og skipstjóri á sama 
tíma. „Þetta var miklu einfaldara 
þá,“ segir hann. „Ég man að einu 
sinni hringdi í mig bankastjóri frá 
Ísafirði sem kvartaði yfir því hvað 
hann sæi mig sjaldan. Ég sagði að 
það kæmi nú lítið inn á reikning-
inn ef ég væri að eltast við hann 
til Ísafjarðar. „Ég skal bara senda 
þér mynd af mér,“ sagði ég og þar 

með var það útrætt.“ Nú er Sigurð-
ur Viggósson framkvæmdastjóri 
Odda en hann er fóstursonur Jóns. 
„Hann er búinn að vera hjá okkur 
frá því hann var 13 ára svo hann 
skilur alveg út á hvað þetta geng-
ur.“ Ástæðan fyrir þessu er sú að 
foreldrar  Sigurðar skildu um þetta 
leyti. Þau áttu sex börn sem ekki 
var gott að koma niður á sama stað. 

Oddi lenti í miklum öldudal í 
hruninu líkt og fleiri fyrirtæki, 
en Jón er bjartsýnn á að  Sigurður 
og félagar stígi  ölduna. „ Blessaður 
vertu maður, ég er alinn upp í 
kreppunni og svo kemur stríðið 
þannig að ég hef nú séð það svart-
ara,“ segir hann.     

Þegar ekið er áleiðis suður á leið 
blasið skipið Garðar við í fjörunni í 
borni Patreksfjarðar. Jón á einmitt 
það skip sem er löngu úr sér geng-
ið. Eigandinn virðist hins vegar 
eiga nóg eftir.

Skipstjórinn sem elti draumana 
Þegar Jón Magnússon hugðist koma útgerðarfyrirtæki sínu á laggirnar árið 1967 vildu bankarnir í heimabænum ekki veita 
honum lán þótt slíkt byðist fjölskyldum sem vildu festa kaup á imbakassa. En útgerðarfyrirtæki hans Oddi leit dagsins ljós 
og er nú stærsti atvinnurekandinn á Patreksfirði. Hann sagði Jóni Sigurði Eyjólfssyni frá því er hann veidd fisk og fugl á 
barnsaldri og eins frá mikilvægum draumráðningum.

HJÓNAKORNIN 
 Þau Jón Magnússon 
og Lilja Jónsdóttir í 
stofunni heima. Lilja 
framlengdi síldar-
ævintýrið með því 
að trúa á draum-
ráðningar sínar.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Jón Sigurður 
Eyjólfsson
jse@frettabladid.is

Í botni Patreksfjarðar stendur gamall stálbátur í fjöruborðinu. Þetta er hinn 101 árs gamli Garðar BA 64, elsti 
stálbátur okkar Íslendinga. Garðar var í þjónustu Jóns og félaga frá árinu 1974 og þótt hann hefði þá verið 
 kominn af léttasta skeiði var hann oft með aflahæstu bátum. Hann var fluttur, saddur lífdaga, upp í fjöru í 
Skápadal í Patreksfirði árið 1981. Hann var smíðaður í Noregi sem hvalbátur og var gerður út frá Larvik af 
Norröna Hvalfanger. Árið 1936 keypti Hvalveiðifélagsins Áir í Þórshöfn í Færeyjum bátinn. Árið 1945 var honum 
breytt í fiskibát og hann seldur til Siglufjarðar. Hann fékk svo nafnið Garðar GK-175 þegar hann var seldur til 
Skeggja hf. í Garðahreppi árið 1963.

Elsti stálbátur Íslendinga
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g/
 e

ða
 m

yn
da

br
en

gl
. A

lla
r v

ör
ur

 fá
st

 í 
BY

KO
 B

re
id

d 
en

 m
in

na
 fr

am
bo

ð 
ge

tu
r v

er
ið

 í 
öð

ru
m

 v
er

sl
un

um
.

5.990kr. 4.990kr.

5.990kr. 4.990kr.

2.990kr.

7.690kr.

Vnr. 52243076
LED útiljós, 3x2W með 
jarðvegsfestingar.

Vnr. 51355004
HAMBURG garðljós, 
E27, 60W, svart.

Vnr. 51355108
DOGGER útiljós lýsir 
upp og niður eða er 
hreyfanlegt, GU10, 
10/50W, IP44. Vnr. 51355109

DOGGER útiljós lýsir 
niður eða er hreyfanlegt, 
GU10, 10/50W, IP44.

Vnr. 65103205
Baðvog, gler, með 
LCD skjá, vigtar 150 k

Vnr. 41100109
Matar- og kaffistell
fyrir 4, alls 20 stk.

VnrVnr. 6. 65105103232077
SINSINBOBO brabrauðruðristist, 
stál, 700W.W

kg.

LED LJÓS

2.490kr.

Vnr. 65103220
SINBO hand-
þeytari, 150W. 4.990kr.

Vnr. 65103209
SINBO hraðsuðuketill, 
1,7 l, stál, 2200W.

5.990kr.

Vnr. 65103213
SINBO töfrasproti 
með skál, 2000W. 8.990kr.

Vnr. 65103241
SINBO safapressa, 
800ml, 400W.

facebook.com/BYKO.is

Almennt verð 1.990 kr.
990kr.*

KLÚBB verð

Almennt verð 2.490 kr.
1.990kr.*

KLÚBB verð

*Gildir um helgina 24. - 25. ágúst.

Vnr. 58265938
Glerkrukka með 
loki, 200 ml.

V
G

Vnr. 41042391/3
Berjatína, 245x120x120 mm 
eða berjatína, íslensk.

1.690kr.

99kr.

Vnr. 52249220-2
SWING skrifstofu-
lampi, E27, hvítur, 
silsilfurfurlitlitaðuaður er eðaða svasvarturtur.r.4.995kr.

Verð frá:

VnrVnrrrVV . 5555555. 55555555555551351355113113331133333333113333333333336-76-76-76-76666-76-76-76-76 76-76-766 76 77-777
ÚtiÚtiÚtiÚÚÚÚÚtitÚ ljójóós ps pplaslasaasasaslasasaaaaalaaa t, t, tt, tt E27E27E27E2E2E27227E277E2777E27277E227E27E22777277722777227, 4, 4444444440W,0W,0W,W,W,W,WW,W,WWW0  
svasvasvavasvaaaavavart rtrr eðaeðaeðaðeðaaaðað  hv hv hvv hvvíítítítíttíttíítíttíttttttíttttttttttíttttttttttttttt ...........
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Um og eftir helgina hafa tveir menn 
verið áberandi í umræðunni um 
 hinsegin fólk og þá sérstaklega sam-

kynhneigða stráka. Nöfn þeirra skipta í sjálfu 
sér ekki máli. Það vita það allir sem vilja vita 
og ég sé ekki ástæðu til að básúna út nöfn 
þeirra ef ske kynni að þeir sæju eftir orðum 
sínum. Ég fór hins vegar að velta fyrir mér 
orðum þeirra og nokkurs hóps fólks sem 
meðal annars hringdi inn á Bylgjuna eða tjáði 
sig í vefmiðlum til að lýsa yfir stuðningi við 
fordóma þessara manna og upp í hugann kom 
gamall pistill sem ég skrifaði fyrir nokkrum 
árum og sem ég birti hér lítið breyttan:

Minning um strák
Upp kom í hugann minning um strák sem 

var dæmigerður fyrir strákana á Borginni 
og sem ég kynntist á árunum eftir 1980. 
Hann var ungur og hann var með fallegustu 
strákum sem ég hef fyrirhitt um dagana. 
Stelpur voru mikið á eftir honum en hann 
hafði engan áhuga. Hann hét Sigurgeir og 
var stundum kallaður Flissfríður sem sagði 
heilmikið um karakterinn, enda hafði hann 
gaman af að leika stelpu og hann var hommi 
af guðs náð í samfélagi sem hataði þá.

Laminn í Svörtu Maríu
Á þessum árum voru enn skörp skil á milli 
kynjahlutverka og Sigurgeir fór ekki var-
hluta af þessum fordómum samfélagsins. 
Einhverju sinni var hann í kvenhlutverki 
og var að skemmta sér í miðborg Reykja-

víkur og gengu lætin út í nokkrar öfgar, svo 
mjög að lögreglan sá ástæðu til aðgerða. 
Er lögreglumennirnir (sem voru greinilega 
ráðnir fyrir daga upplýsingar um mann-
legt eðli) uppgötvuðu hvers kyns var, tóku 
þeir drenginn inn í Svörtu Maríu og tuskuðu 
til að hætti þess sem valdið hefur. Þetta hef 
ég eftir fólki sem var með honum en sem 
gat ekki hönd við reist þegar yfirvaldið var 
annars vegar og engin urðu kærumálin í 
kjölfarið. Sjálf var ég víðs fjarri, í útlöndum 
eða á hafi úti, og frétti ekki af þessu fyrr en 
löngu síðar.

Sigurgeir bar sitt barr aldrei eftir þetta. 
Hann lést innan við ári síðar af öðrum 
völdum. Hans var sárt saknað af vinum 
sínum en fátt er hægt að gera nema að 

reyna að bæta skoðanir almennings á 
öðruvísi viðmiðum á kynhlutverkum og 
 kynhneigð.

Hélt sér á mottunni
Á þessum árum var ég í krísu. Ég hafði 
gengið í gegnum misheppnað hjónaband og 
eignast þrjú börn en hafði ávallt upplifað 
mig á röngum stað í tilverunni. Ég átti að 
leika eitthvað sem ég var ekki, eitthvað sem 
var fjarri eðli mínu. Kynni mín af Sigur-
geir kenndu mér að halda mér á mottunni, að 
gæta hófsemi og auglýsa ekki eðli mitt. 

Úr því yfirvöldin beittu þá sem ekki voru 
jafnöfgakenndir og ég taldist vera á þessum 
tíma slíku harðræði sem raun bar vitni, 
hvernig færu þeir þá að mér? Ég tók enga 

Umræðan sem spannst upp eftir Hinsegin daga og Gleðigönguna árlegu 
 varpaði ákveðnu ljósi á að þrátt fyrir að mikið sé unnið virðist enn ekki sjálf-
sagt að hinsegin fólki á Íslandi sé unað að lifa sínu lífi á eigin forsendum.

Anna Kristjánsdóttir lagði út frá þessum umræðum á bloggsíðu sinni og 
rifjaði upp viðhorfin sem voru ráðandi í íslensku samfélagi á níunda ára-
tugnum. Í því sambandi minntist hún á atvik sem kunningi hennar, Sigur-

geir að nafni, lenti í á sínum tíma. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, systir Sigurgeirs, las 
færsluna og sendi Fréttablaðinu grein þar sem hún greindi frá afdrifum bróður síns.

Færslu Önnu og grein Sigurbjargar má sjá hér á opnunni.

UTANGÁTTA 
Á ÍSLANDI 

NÍUNDA 
ÁRATUGARINS

Sagan af Sigurgeiri sýnir að viðhorf Íslendinga til 
hinsegin fólks hefur breyst mikið frá því á níunda áratugnum. 

Þó er baráttu þess ekki enn lokið.
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Enn um strákana á Borginni
Færsla Önnu Kristjánsdóttur: Skrifuð hinn 12. ágúst 2013, að nýloknum Hinsegin dögum í Reykavík á velstyran.blogspot.com

Þorgils Jónsson | thorgils@frettabladid.is

UTANGÁTTA 
Á ÍSLANDI  

Sigurgeir fann 
sig ekki á Íslandi 

níunda áratugarins 
og varð eftir í 

Þýskalandi þar sem 
hann dvaldi þar til 

hann flutti heim 
vegna veikinda. 

Hann var einn af 
fyrstu einstak-
lingunum sem 

létust úr alnæmi 
hér á landi.

MYND/ÚR EINKASAFNI
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áhættu og flúði land nokkru síðar, þó ekki 
af þessum ástæðum sem þó voru ærnar …

Fórnarlamb fordóma
Ég vil taka fram að ég hefi löngum átt 
ágætis samstarf við lögregluna, bæði á 
Íslandi og í Svíþjóð, og veit engan þann 
starfandi lögreglumann á Norðurlöndum 
í dag sem vildi feta í fótspor félaga sinna 
fyrir tveimur áratugum, en hugsið ykkur. 
Það eru bara 27 ár síðan Sigurgeir var 
laminn af lögreglunni á Lindargötunni í 
Reykjavík.

Það er ástæða til að minnast Sigur-
geirs í dag. Hann var eitt af fórnar-
lömbum fordóma gegn samkynhneigðum 
og hann komst aldrei í gleðigöngu. Hann 
varð aldrei aðnjótandi mannréttinda sem 
flestum þykja eðlileg í dag en varð iðu-
lega fyrir barðinu á ofbeldi og  fordómum 
 gamalla nöldurseggja af því tagi sem 
nú sjá ofbeldi í kærleika milli tveggja 
 einstaklinga af sama kyni. 

Fagna áföngum en baráttunni 
er ekki lokið
Gleðiganga hinsegin fólks er ekki bara 
gleðiganga. Hún er til að fagna áföngum 
sem hafa náðst en er um leið hvatning til 
fólks um að taka okkur í sátt, ekki aðeins 
í Reykjavík heldur um allan heim. Þar 
 vantar mikið upp á og því er gleðigangan 
nauðsynleg og því fjölmennari sem hún er, 
því sterkari skilaboð erum við að senda út 
til heimsbyggðarinnar. Við þurfum einnig 
að hvetja alla sem geta til að taka þátt í 
mannréttindastarfi Samtakanna 78 með 
því að skrá sig sem félaga og sýna þar 
með gömlu nöldurseggjunum að fordómar 
þeirra verði ekki liðnir í framtíðinni.

Þegar Bubbi Morthens gaf út lagið sitt 
um Strákana á Borginni varð viðhorfsbylt-
ing í viðhorfi til samkynhneigðra á Íslandi. 
Hegðun gömlu nöldurseggjanna sýnir að 
hvergi má slaka á. Baráttunni er ekki lokið.

  Er lögreglu-
mennirnir (sem voru 

greinilega ráðnir 
fyrir daga upp-

lýsingar um 
 mannlegt eðli) 

 uppgötvuðu hvers 
kyns var, tóku þeir drenginn inn í 

Svörtu Maríu og tuskuðu til að 
hætti þess sem valdið hefur. 

Anna Kristjánsdóttir

Þetta er grein um Sigurgeir, unga mann-
inn sem laganna verðir lömdu og 
 tuktuðu til inni í Svörtu Maríu hér um 

árið. Fjölskylda Sigurgeirs frétti fyrst af 
þeim atburði í pistli Önnu Kristjánsdóttur í 
ágúst 2013. Sigurgeir var yngri bróðir minn. 
Af athugasemdum við pistil Önnu má ráða að 
margir hafi munað eftir Sigurgeiri frá þess-
um tíma, en fæstir vitað hvað varð um hann.

Sumarið 1972 var Sigurgeir lítill drengur 
sumarlangt í sveit hjá góðu fólki í Skagafirði. 
Þá fékk ég bréf: 

Sæl Silla mín. Mér líður vel. Ég var í stutt-
buxum í gær. Haukur er byrjaður að slá. Það 
eru komnir aðrir krakkar og það er ekkert 
gaman. Ég á lítið bú. Ég er búinn að gera garð 
við búið mitt. Það eru komnar nýjar rólur. 
Strákarnir eiga nýjan fótboltavöll. 
Þinn  Sigurgeir, bless.

Fann sér ekki stað á Íslandi
Allir sem þekktu Sigurgeir vissu hvers kyns 
var. Það var ekki fyrir honum haft. Sigurgeir 
var enginn engill frekar en við hin. Hann var 
hugmyndaríkur og gat verið hrekkjalómur 
hinn mesti. Flest var það græskulaust grín. 
Þessi ungi og kvenlegi karlmaður fann ekki 
sinn stað í tilverunni hér á Íslandi níunda 
áratugarins. 

Meðfylgjandi mynd af Sigurgeiri (hér að 
ofan) tók ég þremur dögum áður en hann fór 
með vinum sínum í ferð um Evrópu vorið 
1986. Hann sagði mér þá að hann  hygðist 
ekki koma aftur til Íslands. Hann varð eftir 
í Lindau í Þýskalandi og hóf þar störf á 
 hjúkrunarheimili við umönnun aldraðra. 

Hann bjó hjá aldraðri konu, Adelheid zu 
Eulenburg, sem reyndist vera systir Rich-
ard von Weizsacker, þá forseta Vestur-
Þýskalands. Adelheid tók miklu ástfóstri við 
Sigurgeir og þar var hann í góðu yfirlæti á 
ættarheimili Weizsacker-fjölskyldunnar uns 
hann neyddist til að snúa heim fárveikur um 
haustið. 

Lést úr eyðni í faðmi fjölskyldunnar
Sigurgeir lagðist tvisvar inn á sérbúna 
sjúkrastofu fyrir eyðnismitaða sjúklinga á 
Landspítala áður en hann lést í faðmi móður 
sinnar á heimili fjölskyldunnar í Reykjavík 
19. febrúar 1987, aðeins 22 ára. Eftir seinni 
sjúkrahúsinnlögnina var hann staðráðinn í 
því að hafna rannsóknum og meðferð og fara 
ekki aftur á sjúkrahús. 

Hann gat ekki hugsa sér að verða svo 
veikur að hann myndi ekki þekkja okkur fjöl-
skylduna sem hugsuðum um hann. 

Rétt fyrir andlátið tók hann af mér nokkur 
loforð. Eitt var að þiggja boð Adelheid og 
fara með móður okkar til Lindau og sýna 
henni það sem hann hafði langað svo mikið 
til að sýna henni. 

Söng íslensk vögguljóð fyrir aldraða Þjóðverja
Sumarið 1988 nutum við móðir mín  gestrisni 
og hlýju Adelheid í þessu þrjú hundruð ára 
gamla húsi Weizsacker-fjölskyldunnar á 
hæðinni fyrir ofan Lindau. Einn daginn 
heimsóttum við hjúkrunarheimilið þar sem 
Sigurgeir hafði unnið og hittum þar for-
stöðumanninn. 

Hann sagði okkur að Sigurgeir hefði verið 
sérstakur starfsmaður. Hann hefði t.d. haft 
þann sið þegar róa þurfti órólega íbúa heim-
ilisins að taka þá í faðminn og syngja íslensk 
vögguljóð sem smám saman urðu kunnugleg 
stef í eyrum íbúanna. 

Í einni vaktaskýrslunni hafði hjúkrunar-
kona skráð fyrstu línur ljóðsins: „Sofðu unga 
ástin mín, úti regnið grætur …“. Þegar ég 
spurði Adelheid hvort hún vildi vita um dán-
arorsökina leit hún ákveðin á mig og sagði: 
„Þú þarft ekki að segja meira. Geiri er dáinn 
og það er sorglegt. Hann var ljúfur drengur.“

Adelheid er nú látin en vináttan við dóttur 
hennar og tengdason, Apolloniu og Martin 
Heisenberg, son Werner Heisenbergs, sam-
starfsmanns hins danska Niels Bohrs sem 
leikrit Michael Frayns, Copenhagen, gerði 
skil, stendur enn. 

Þessi vinátta sem einkennist af visku, inn-
sýn og æðruleysi þeirra sem mótast hafa af 
öllu því sem fylgir nálægðinni við völd, áhrif 
og heimssögulega atburði hefur haft djúp og 
varanleg áhrif á mig. Þessa vináttu og margt 
fleira á ég Sigurgeiri að þakka. 

Umræðan einkenndist af hræðslu 
og fáfræði
Meðan Sigurgeir beið endalokanna  einkenndist 
umræðan hér á Íslandi af hræðslu og fáfræði 
um eyðni og eyðnismithættu. Þetta lagðist 
þungt á Sigurgeir. Oft spurði hann mig hvað 
hann hefði gert rangt og hvernig hann hefði 
eiginlega átt að vera.

Nokkrum klukkustundum fyrir andlátið 
bað hann mig fyrir bréf sem hann vildi að 
ég læsi fyrir fjölskylduna þegar hann væri 
„farinn“. 

Mér þykir svo hræðilegt að þetta skyldi 
koma fyrir. Mér þykir vænt um ykkur öll. Ég 
missti stjórn á óttanum, ég veit bara ekki 
hvað verður um mig og það finnst mér hræði-
legt. Góður Guð styrki ykkur, í Jesú nafni, 
amen. Ykkar Sigurgeir. … Ó mamma, fyrir-
gefðu mér. Ég veit ekkert hvað ég á að segja, 
ég vona til Guðs að hann styrki ykkur öll.

Það var sárt að missa Sigurgeir og erfitt 
að syrgja hann í felum. Sorgin hefur sinn 
gang frammi fyrir leyndardómum lífs og 
dauða, en vitundin um það að Sigurgeir 
hafi dáið með sektarkennd vegna þess hver 
hann var og hvernig komið var fyrir honum 
gerði sorgina að sársauka sem náði langt út 
yfir missinn og tómið sem tók við að honum 
gengnum. 

Af afdrifum Sigurgeirs
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir skrifar um bróður sinn, Sigurgeir Þórðarson heitinn.

  Meðan Sigurgeir beið 
endalokanna einkenndist umræðan 

hér á Íslandi af hræðslu og fáfræði 
um eyðni og eyðnismithættu. Þetta 
lagðist þungt á Sigurgeir. Oft spurði 

hann mig hvað hann hefði gert 
rangt og hvernig hann hefði 

eiginlega átt að vera.
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir

Náttúrulega 
skemmtilegt á Menningarnótt

Meistarafélag kjötiðnaðarmanna mæta með grillvagninn 
og grilla lambakjöt fyrir gesti og gangandi milli kl. 13-15 á Miðbakkanum. Gleðilega Menningarnótt - Náttúrulega.
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  Mig langaði dálítið 
að vinna við flug en það 

var enga vinnu að hafa 
á sínum tíma og svo spáði 

ég ekki í það meira. 
Ég sé ekkert eftir því. 

Flugmenn hafa tíu 
 sinnum hærri laun en 

vonandi skil ég eitthvað 
eftir mig til framtíðar.

Helst vildi ég búa á 
eyðieyju og vera laus 
við allt  argaþras 
og vesen,“ segir 
Ragnar Axelsson 
 ljósmyndari  hlæjandi 

þegar við hittumst. Hann er 
vanur að koma öðrum á  framfæri 
í sínum myndum en er ekki mikið 
fyrir sviðsljósið sjálfur. Þó er 
hann nú sestur gegnt blaðamanni 
en þeir tengjast sömu sveit, 
 Öræfum.

„Ég held að við sem kynnumst 
sveitalífi sem börn upplifum 
okkur sem hluta af náttúrunni 
og þar vil ég helst vera,“ segir 
Ragnar, sem dvaldi sex sumur 
á Kvískerjum í Öræfum þegar 
hann var strákur og kveðst  alltaf 
búa að því. „Mér fannst fólk 
og náttúra á Kvískerjum renna 
saman í eitt og það sama finnst 
mér þegar ég er á Grænlandi. 
Grænland virkar eins og segul-
stál á mig. Þótt ég lofi sjálfum 
mér því stundum að fara  þangað 
aldrei framar, eftir að hafa verið 
við það að frjósa í hel, líður ekki 
nema vika, þá langar mig aftur. 
Ísland, Færeyjar og Grænland 
eru þau lönd sem mér þykir 
vænst um.“

Harðræði á fjöllum
Bókin Fjallaland er nýjasta 
stórvirki Ragnars á ljósmynda-
sviðinu. Sýning tengd bókinni 
var opnuð í Hörpu í gærkveldi 
og stendur til 18. september. 
Á henni eru risastórar myndir 
sem Ragnar hefur tekið á 20 ára 
tímabili úr lofti, af hesti, úr bíl 
og fótgangandi við leitir á Land-
mannaafrétti, meðal annars af 
fólki og fé.

„Íslenskar ljósmyndabækur 
sýna oft fjöllin í sólbaði en það er 
veður í þessari bók og harðræði á 
fjöllum. Fjöllin verða hér áfram 
í 5.000 ár en fólkið breytist og 
lifnaðarhættir þess. Það  gleymist 
stundum. Ég hlakkaði alltaf til 
að fara í sveitina á vorin. Þaðan 
kemur líka þessi virðing fyrir því 
lífi sem ég er að sýna í bókinni, 
af kindunum í íslenskri náttúru 
og amstri fólksins kringum þær. 
Ég lít á það sem hluta af sjarma 
landsins að hafa kindurnar þar 
og sjá leitarfólkið fara um fjöllin. 
Þetta er eins og bíómynd. Sumir 
vilja stoppa þetta allt og þeir sem 
tala hæst vita oft minnst. Land-
mannaafréttur er flott svæði. 
Að hlaupa um hann er eins og að 
vera á Mars og þar er hægt að 
velja sér eitt fjall á ári, þau eru 
svo mörg.“ 

Í Fjallalandi er manni fylgt 
sem heitir Þórður Guðnason. 

„Þórður er góður sögumaður. 
Stundum finnst mér eins og hann 
hljóti að hafa komið með Ingólfi 
Arnarsyni til landsins.  Þórður 
átti kindur í upphafi bókar en 
er fjárlaus maður nú. Samt 
 alltaf á fjöllum. Hann á að vera 
við athöfnina í Hörpu en ég næ 
ekki í hann. Er ábyggilega utan 
 þjónustusvæðis, þar sem Ingólfur 
skildi við hann!“

Erfði dellurnar frá pabba
Ástríða þín fyrir ljósmyndun. 
Hvaðan kemur hún?
„Pabbi var með hundrað dellur. 
Ein af þeim var myndadellan. 
Flugdellan kemur líka þaðan, öll 
familían er með flugpróf. Ég fékk 
lánaða gömlu Leica-myndavélina 
hans pabba fyrst þegar ég fór að 
Kvískerjum, átta eða níu ára, og 
byrjaði strax að taka myndir af 
fólkinu og landslaginu. Fannst 
það algerlega frábært. Svo fékk 
ég að framkalla myndirnar þegar 
ég kom heim, pabbi átti græjur til 
þess. Þetta spilaði allt saman. 

Bræðurnir á Kvískerjum voru 
líka alltaf að taka myndir og 
áttu góðar vélar. Þeir voru og 
eru náttúruvísindamenn og ég 
 vandist við að ganga með þeim á 
jökla til mæla þá. Þegar maður 
upplifir svona sem krakki þá 
situr það í manni alla ævi. Það 
opnast dyr að náttúru landsins. 
Ég tel að það sé besta menntun 
sem nokkur maður getur  fengið. 
Að ganga á blaðsíðunum er svo-
lítið betra en að lesa þær. Sú 
reynsla er sjaldan virt í skóla-
kerfinu. En ég á orðið marga 
erlenda vini í vísindageiranum og 
flestir tala við mig sem jafningja 
þegar komið er inn á hluti sem ég 
þekki af reynslu.“

Þú hlýtur að leggja mikið á þig 
við að ná myndum bæði af þaul-
vönum gangnamönnum og græn-
lenskum veiðimönnum. 

„Ég bý að því að hafa verið 
í íþróttum og held mér í góðu 
formi. Ég finn engan mun á mér 
nú og þegar ég var 25 ára. Ekki 
nema ég er allur krambúleraður 
eftir Grænland þar sem ég slas-
aðist stundum.“ 

Þú veiktist nú líka einhvern 
tíma.

„Já, ég fékk heilablóðfall 2003. 
Þá var ég bara búinn að  yfirkeyra 
mig. Streita er miklu hættu-
legri en menn gera sér grein 
fyrir. Ég er heilbrigður í dag en 
það eru ekki allir sem sleppa 
svo vel. Íslendingar eru  svolítið 
 yfirspenntir í samanburði við 
aðrar þjóðir. Þetta er á köflum 
alveg galið. Of mikið óþarfa áreiti 
á fólk. Það skaðar þjóðina. Það 
ætti að senda alla til Grænlands til 
að slaka aðeins á sjálfum sér. Eða 
Færeyja. Reyna að læra að meta 
lífið og meta aðra í kringum sig.“

Ertu fjölskyldumaður? 
„Já, ég á þrjú börn og fjögur 

barnabörn. Afi hrekkjusvín kalla 
þau mig.“

Erfist þekking þín og tilfinning 
fyrir landinu til þeirra?

„Ég hugsa það nú. Að minnsta 
kosti fara þau í gönguferðir. 
Elsti sonur minn er lærður kvik-
myndagerðarmaður og  vinnur við 
það. Dóttir mín er hárgreiðslu-
kona og hinn sonur minn er í 
verkfræði og tölvunarfræði. 
Hann er göngugarpur. En þau 
fóru aldrei í sveit, upplifðu því 
ekki það sama og ég og vita ekki 
alltaf hvað ég er að tala um. Ég 
hef svolítið gaman af að stúdera 
krakka í dag. Flestir voða klárir 
krakkar en ég kalla þetta samt 
stundum kókópöffskynslóðina. 
Hún veit ekkert hvernig lífið var. 
Partur af því að dvelja í sveitinni 
hjá mörgu fullorðnu fólki er að 
bera virðingu fyrir eldra fólki og 

Aldrei þóst 
vera eitt 
né neitt

Ljósmyndarinn Ragnar Axelsson leggur oft 
mikið á sig til að ná þeim myndum í hús sem 
hann ætlar sér. Ný bók hans, Fjallaland, birtir 

myndir úr leitum á Landmannaafrétti í alls konar 
veðri. Nokkrar þeirra eru á sýningu í Hörpu. 

LJÓSMYNDARINN  „Flottustu myndirnar eru oft teknar í vondum veðrum og stundum hef ég lent í háskalegum aðstæðum en 
hef ekki litið á það þannig fyrr en eftir á,“ segir Ragnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

læra af því. Það er eitthvað sem 
ég hef alltaf gert. Maður getur 
tileinkað sér svo margt af þekk-
ingu þeirra eldri og reyndari.“

Flottasta viðurkenningin
Þú ert líklega verðlaunaðasti 
ljósmyndari Íslands og þótt 
víðar væri leitað.

„Ég veit það ekki. Ég  fylgist 
ekki með því. Er hættur að 
taka þátt í myndakeppnum. Hef 
ekki tíma til þess. Hef engan 
 sérstakan metnað fyrir því 
 heldur og finnst það stundum 
bara óþægilegt.“ 

Hefurðu lent í mannraunum 
við myndatökurnar? 

„Ég er búinn að lenda í öllum 
andskotanum. Flottustu mynd-
irnar eru oft teknar í vondum 
veðrum og stundum hef ég lent 
í háskalegum aðstæðum en hef 
ekki litið á það þannig fyrr en 
eftir á. Mér þótti mjög vænt um 
setningu sem einn grænlenskur 
vinur minn sagði við mig. Við 
vorum að koma utan af ísnum 
sem var byrjaður að brotna allt í 
kringum okkur. Það var að skella 
á vitlaust veður, þá brotnar ísinn 
og getur lent á hafi úti. Ég sýndi 
bara æðruleysi. Það þýddi ekkert 
annað. Hann horfði á mig, þessi 

vinur minn, þegar við komum 
í land og sagði: „Ég vissi að þú 
værir töff en ég vissi ekki að þú 
værir svona töff.“ Það er eigin-
lega flottasta viðurkenning sem 
ég hef fengið.“ 

Þú byrjaðir sem ungur ljós-
myndari á Mogganum að fara 
í ævintýraferðir með Árna 
Johnsen. Fórstu ekki meðal 
 annars upp í Eldey með honum?

„Jú, jú. Hann tók mig  svolítið 
að sér. Það var alltaf dálítið 
gaman í kringum hann. Ég fór 
í Eldey til að eiga fyrir afborg-
unum af íbúðinni en filmurnar 
týndust. Íbúðin reddaðist samt, 
eins og allt yfirleitt. En það 
var dálítið ógnandi að ganga 
76 metra beint upp og jafnvel 
 hallandi aftur á bak.“

Ertu oft búinn að taka sénsa á 
litlu flugvélinni þinni?

„Ég er hættur að taka sénsa. 
Auðvitað hef ég rokið af stað 
þegar frést hefur af  eldgosum, 
skipsstrandi og ýmsum 
 atburðum og oft hefur reynt 
virkilega á að vera klárari en 
vindurinn. En ég lærði flug hjá 
flottum strákum sem eru flug-
stjórar í dag. Þegar ég var í 
þjálfun fór ég með þeim í sjúkra-
flug og fleira og fékk ákveðna 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Sverrir, s. 661-7000  •  sverrir@kaupumgull.is

ERUM  Á 3. HÆÐ  
Í KRINGLUNNI (Hjá Læknastöðinni)

Kaupum frímerki, 
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reynslu sem síaðist inn. Mig 
langaði dálítið að vinna við flug 
en það var enga vinnu að hafa á 
sínum tíma og svo spáði ég ekki í 
það meira. Ég sé ekkert eftir því. 
Flugmenn hafa tíu sinnum hærri 
laun en vonandi skil ég eitthvað 
eftir mig til framtíðar.“ 

Manstu eftir sérlega áhættu-
sömu flugi?

Þegar flutningaskipið Suður-
land fórst á jólanótt 1986 flugum 
við Moggamenn til Færeyja. Þá 
var erfitt að kveðja  fjölskylduna 
því það var að koma vitlaust 
veður. Ég sagði aldrei nei heldur 
fór, en hef að vísu snúið við vegna 
veðurs. Þarna vorum við á stærri 
vél en þeirri sem ég á. Við lentum 
í rosalegum mótvindi og mikilli 
ókyrrð og það blossaði upp bruna-
lykt frá miðstöðinni á miðri leið. 
Þegar við lentum í Færeyjum 
áttum við eiginlega ekkert flug-
þol eftir. Það var brjálað veður 
og völlurinn lokaði tíu mínútum 
seinna. Það er alls konar svona 
sem maður hugsar um eftir á. Hjá 
blaðaljósmyndara var aldrei inni 
í myndinni annað en að fara og 
ná mynd ef eitthvað gerðist. Enda 
missti ég af uppeldi barnanna 
minna, var alltaf að vinna.“ 

Þú hlýtur að eiga þolinmóða 
konu.

„Já, hún er orðin vön þessu.“

Gæti selt málverk eftir köttinn
Flestar myndirnar í nýju bókinni 
þinni eru svarthvítar. Af hverju? 

„Ég sýni landið í lit í bókinni 
en minn metnaður liggur í svart-
hvítum myndum. Ég vinn þær 

sjálfur eins og ég vil hafa þær.“
Lítur þú á þig sem listamann? 
„Ég hef aldrei þóst vera eitt 

eða neitt. Ég get til dæmis ekki 
málað. Krakkarnir hlæja að mér 
ef ég teikna Óla prik, hann er svo 
asnalegur. Fólk hefur gaman af 
að skoða ljósmyndir. Það komu 
15.000 manns á sýninguna mína 
í Gerðarsafni 2010. Það er víst 
rosalega flott aðsókn. En það 
kaupir ljósmyndir ekki sem list. 
Ég gæti selt málverk eftir köttinn 
minn sem hlypi á málningardollu 
og síðan á léreftið á hálfa milljón 
en ég þyrfti að miða byssu á ein-
hvern til að hann keypti ljósmynd 
hér á Íslandi. En þetta er annað 
utan landsteinanna. Ég var að 
opna sýningu í Þýskalandi, það 
er sýning í Suður-Kóreu, önnur í 
París og í október verður opnuð 
sýning í Póllandi. Ég þarf að fara 
að skrifa þetta hjá mér!“ 

En nú er fólk farið að taka 
fínar myndir á sína góðu síma.

„Já, ljósmyndarar um allan 
heim hafa áhyggjur af því. En ef 
einhver hleypur hraðar en þú þá 
bara gefurðu í. Það er hugarfarið 
sem þarf. Ég bý til stemninguna 
í myndunum með því hvernig ég 
vinn þær. Er reyndar allaf að 
skipta um skoðun á því hvernig 
eigi að hafa hlutina og það er bara 
fínt. Vonandi er einhver þróun 
í því. Ég er að mynda bráðnun 
jöklanna í heiminum og sýna 
samhengið í því dæmi öllu til að 
gefa út á bók. Það tekur langan 
tíma en ég er kominn langt með 
hana og held að hún verði svolítið 
 merkileg.“

Bókin Fjallaland / Behind the Mountains 
er þriðja bók Ragnars Axelssonar, RAX. 
Hinar eru Andlit norðursins / Faces of the 
North (2004) og Veiðimenn norðursins / 
Last Days of the Arctic (2010). Fjallaland er 
sú fyrsta sem eingöngu fjallar um Ísland. Í 
henni er safn mynda af fjárleitum á Land-
mannaafrétti á 25 ára tímabili, sem er eitt 
viðamesta verkefni RAX frá því að hann hóf 
störf sem ljósmyndari, aðeins 18 ára gamall. 
Crymogea gefur út. 

Franski ljósmyndarinn og sýningar-
stjórinn Gérard Rancinan, sem valdi RAX í 
hóp 15 bestu núlifandi ljósmyndara heims 
fyrir sýninguna The Photographer / Le 
photographe, segir að myndir RAX af Land-
mannaafrétti hrífi „heimildaljósmyndun 
upp á það ljóðræna hástig sem aðeins 
alfremstu ljósmyndarar sögunnar hafa ráðið 
við“. 

Nýlega var opnuð sýning á myndum RAX 
í Saarbrücken í Þýskalandi, sú stærsta sem 
haldin hefur verið á myndum hans til þessa.

Útgáfa á úrvali mynda RAX, í ritröð sem 
Robert Delpire ritstýrir, lítur brátt dagsins 
ljós. Markmið þeirrar ritraðar, Photo Poche, 
er að birta verk bestu ljósmyndara allra 
tíma. Aðeins þrír Norðurlandabúar hafa 
verið teknir í röðina fram að þessu, tveir 
Svíar og einn Finni. Franska forlagið Actes 
Sud gefur út bókina og stefnt er að því að 
ensk gerð hennar komi einnig út á Íslandi 
til að byrja með og seinna á heimsvísu. 
Að fá bók í þessa röð er talin ein mesta 
viðurkenning sem ljósmyndara hlotnast.

Forstjóri Leica-myndavélafyrirtækisins 
kemur til Íslands í sumarfrí, ekki síst til 
að hitta RAX. Í undirbúningi er sýning á 
myndum RAX í öllum galleríum Leica. 

UM FJALLALAND OG FLEIRA
SEM ER Á DÖFINNI

   Ég lít á það sem hluta af sjarma landsins að hafa 
kindurnar þar og sjá leitarfólkið fara um fjöllin.
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Kræsingar & kostakjör

CampinGaz Adelaide grill
Glæsileg gasgrill á vandaðri grind úr stáli og tekki.
Grillin eru með brennara og grillgrind úr pottjárni,
sem henta mjög vel fyrir íslenskar aðstæður.fyrir íslenskar aðstæður.
Grillið sjálft er postullíns emelerað að utan og innan.

CampinGaz Adelaide 3j3ja brennara

Gasgrill 4ja brennaraNÚ 49.998 kr

FRÁBÆR
TILBOÐSVERÐ!

10.000KR.
LÆKKUN!

Gasgrill 3ja brennara

NÚ 39.998 kr



Þú getur STÓLAÐ á Höllina!
BORÐSTOFU- OG BARSTÓLAR

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O P I Ð  V i r k a  d a g a  1 0 - 1 8 ,  l a u g a r d .  1 1 - 1 7  o g  s u n n u d .  1 3 - 1 7  O

11.990
VERÐ: 15.990

DUMPLING
barstóll, 
krómlappir.
Litir. Svart,
rautt og 
hvítt.

REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI I  |  REYKJA

15.990
VERÐ: 19.990

PLUMP 
barstóll,
krómlappir.
Litur: svart.

15.990
VERÐ: 19.990

HOT barstóll, 
krómlappir. 
Litir: svart 
og hvítt.

MATIZ borðstofustóll, 
eikargrind. Svart PU-leður.

22.990
VERÐ: 27.990

MANTONI borðstofustóll, 
eikarfætur. Dökkt áklæði

12.790
VERÐ: 15.990

NAOMI borðstofustóll, 
eikarlappir. Grátt áklæði.

17.990
VERÐ: 21.990

2

15.990
VERÐ: 19.990

BOSTON  
borðstofu stóll. Krómlappir. 
Dökk-brúnt PU-leður.

BAR-
BORÐSTOFU-

OG ELDHÚSSTÓLAR

Á TILBOÐI UM
HELGINA

ENIGMA borðstofustóll, 
svart lökkuð eikargrind. 
Svart PU-leður.

23.990
VERÐ: 29.990



– fyrir lifandi heimili –

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

LÍF OG FJÖR Á husgagnahollin.is

og með vinum okkar á 

FULLT VERÐ: 119.990

BOSTON
BORÐSTOFUBORÐ

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

3,5% lántökugj.

N

12

AÐEINS

7.926
KRÓNUR

G O P I Ð  V i r k a  d a g a  k l  1 0 – 1 8  o g  l a u g a r d a g a  1 1 - 1 6  E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0

13.990
VERÐ: 17.990

CECILE 
eldhússtóll. 
Svart leður.

AVÍK   |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI I  |  REYKJAVÍK 

ANDREW
borðstofustóll. 
Svart og brúnt
leður.

15.990
VERÐ: 19.990

XENIA borðstofu-
stóll, stál-lappir. 
Litur: svart.

22.990
VERÐ: 27.990

BOSTON 
Eikarspónlagt borðstofuborð 
Stærð: 160x90 cm með 
2x50 cm stækkunum.

2
1

CANETT

PÚÐPPPP AÐÐ R
AÐAA EINS KR. 

3.990
2 FYRIR 1
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Saga Vesturlanda er  vörðuð 
mikilmennum sem hafa 
komið fram á umbrota-
tímum og fangað tíðar-
andann í orðum sem hrífa 
bæði þá sem á hlýða og 

endur óma í framtíðinni. Þannig er til 
dæmis með ræðu Abrahams Lincoln 
Bandaríkjaforseta við Gettysburg á 
tímum borgarastyrjald arinnar og 
Winston Churchill blés Bretum oft-
sinnis kapp í kinn úr ræðustól þegar 
stríðsmaskína Adolfs Hitlers ógn-
aði þjóðinni á upphafsárum seinni 
heimsstyrjaldar.

Um þessar mundir, næstkom-
andi miðvikudag nánar tiltekið, 
eru fimmtíu ár liðin frá því að dr. 
 Martin Luther King steig í pontu á 
tröppunum fyrir framan minnis-
merkið um Lincoln og hélt sína 
frægu ræðu um draumsýn þar sem 
allir þegnar væru jafnir, eins og 
sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkj-
anna kveður á um.

Ræðan sem hann flutti, frammi 
fyrir 200.000 manns sem gengið 
höfðu saman og safnast fyrir í garð-
inum milli minnisvarðanna um Lin-
coln og Washington, byggði á kunn-
uglegum stefjum, meðal annars úr 
Biblíunni, ættjarðarljóðum og til-
skipun Lincolns um afnám þræla-
halds. „Nú, hundrað árum síðar, er 
svarti maðurinn ekki enn frjáls,“ 
sagði King.  

Eftirminnilegasti kaflinn og sá 
sem lifað hefur lengst með minn-
ingu Kings, er um drauminn. King, 
sem hafði verið í stökustu vand-
ræðum með að hamra saman ræðu-
textann vegna annríkis við að skipu-
leggja gönguna, var kominn vel inn 
í ræðuna þegar hann greip á lofti 
kall frá söngkonunni Mahaliu Jack-
son sem var með honum á svið-
inu. „Segðu þeim frá draumnum, 
 Martin!“ kallaði hún og King vék þá 
alfarið frá skrifaða textanum.  

Draumur Kings
„Í dag segi ég ykkur, vinir mínir, 
að þótt við stöndum frammi fyrir 
erfið leikum, á ég mér draum. Það 
er draumur sem á sér rætur í banda-
ríska draumnum. Ég á mér draum 
um að sá tími komi er þjóðin rís 
upp með þessa játningu á vörunum: 
„Sá sannleikur er okkur auðsær, 
að allir menn eru skapaðir jafnir.“ 
Ég á mér draum um að dag einn, í 
hinum rauðu hlíðum Georgíu, muni 
synir fyrrverandi þræla og synir 
fyrrverandi þrælahaldara geta sest 

Hálfrar aldar draumsýn Kings
Hálf öld er nú liðin frá tímamótaræðu Martins Luthers King, þar sem hann talaði um draumsýn sína um samfélag þar 
sem allir þegnar væru jafnir, óháð litarafti. Margt hefur unnist en þó leynist misréttið víða enn þann dag í dag. 

Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

' G RAPHIC NEWS

Ég á mér draum um að sá tími komi er þjóðin rís upp 
með þessa játningu á vörunum: Sá sannleikur er okkur auð-
sær að allir menn eru skapaðir jafnir.

15. janúar 1929: Michael Luther 
King Jr. fæddur í Georgíuríki. 
Sonur baptistaprests. Móðir hans 
var kennari. Fornafni Kings er 
breytt í Martin þegar hann er sex 
ára gamall.

1934-51: King sækir 
skóla í Georgíu þar sem 
nemendum er skipt í 
hópa eft ir kynþáttum. 
Hann útskrifast loks með 
háskólapróf í guðfræði 
frá Crozer Theological 
Seminary í Pennsylvaníu.

8. júní 1953: Kvænist 
Correttu Scott. Þau 
eignast tvo syni og tvær 
dætur.

1955: Hlýtur doktorsgráðu frá 
Boston-háskóla.

Eft ir að Rosa Parks 
var handtekin fyrir 
að neita að gefa 
hvítum manni 
eft ir sæti sitt 
í strætisvagni, 
stendur King fyrir 
að strætisvagnar í 
Montgomery í Alabama 
verði sniðgengnir. Mótmælin 
verða til þess að Hæstiréttur 
Bandaríkjanna úrskurðar að 
lög sem kveða á um skiptingu 
strætisvagna milli kynþátta brjóti 
í bága við stjórnarskrá.

1957: Stofnar í félagi við aðra samtökin 
Southern Christian Leadership Conference, 
sem tala fyrir friðsamlegri baráttu gegn kyn-
þáttamisrétti.

September 1957: Níu svörtum 
nemendum er meinuð aðganga að 
Central High School í Little Rock í 
Arkansas, að skipun 
ríkisstjóra, en þar 
höfðu áður bara 
verið hvítir nem-
endur.

Ernest Green (til hægri) 
verður fyrsti svarti nem-
andinn til að útskrifast frá 
Central High.

1963: King er handtekinn í mótmæla-
aðgerðum í Birmingham í Alabama. 
Í Letter from Birmingham Jail 
færir hann rök fyrir því að það sé 
siðferðileg skylda hvers manns að 
óhlýðnast óréttlátum lögum.

28. ágúst: Skipuleggur mótmæla-
gönguna til Washington til stuðnings 

fyrirhuguðum mannréttindalögum 
Johns F. Kennedy forseta. Um 200.000 
manns hlýða á ræðu Kings þar sem hann 
talar um draum sinn, á tröpp-
unum fyrir framan 
minnismerkið um 
Abraham Lincoln.

Október 1963: FBI 
hlerar hótelher-
bergi Kings til að 
sannreyna ásakanir 
um að hann sé kommúnisti. Ekkert 
fi nnst sem bendir til þess.

Júlí 1964: Lyndon B. Johnson 
forseti staðfestir nýja mann-
réttindalöggjöf, Civil Rights Act.
Október 1964: King hlýtur 
friðarverðlaun Nóbels.

1965: Bandaríska þingið sam þykkir 
kosningalög sem banna hinar 
ýmsu ráðstafanir sem suðurríkin 
höfðu beitt til að hindra þeldökka 
í að neyta kosningaréttar síns.

1966-67: Aukin harka hleypur í rétt-
indabaráttuna með tilkomu 

Black Panthers. Kynþátta-
óeirðir í Detroit og Newark 
fá mikið á þjóðina.

1967: King stendur fyrir mót-
mælum gegn stríðsrekstri í 
Víetnam í fyrsta sinn.

4. apríl 1968: Martin Luther 
King er skotinn til bana 
þar sem hann stendur úti 
á verönd við gistiheimili í 
Memphis í Tennessee.

Lögin eru framlengd allt þar til í ár 
þegar Hæstiréttur Bandaríkjanna 
taldi að í ljósi þess mats síns að 
kynþáttamisrétti væri ekki lengur 
staðreynd í landinu, gerðist þess 
ekki þörf að hafa sérstaka löggjöf 
um málið sem íþyngdi ríkjunum. 

FAGNAR FJÖLDANUM 
 Yfir 200.000 manns 
hlýddu á ræðu Martins 
Luthers King fyrir 
fimmtíu árum. Þar 
talaði hann um draum-
sýn sína um réttlátt 
þjóðfélag þar sem allir 
væru jafnir.  
 NORDICPHOTOS/AFP

saman að borði bræðralags. Ég á 
mér draum um að dag einn muni 
jafnvel Mississippi, ríki sem nú 
stiknar í hita óréttlætis og  kúgunar, 
breytist í vin frelsis og réttlætis. 
Ég á mér draum um að börnin mín 
litlu fjögur muni dag einn tilheyra 
þjóð þar sem þau verða ekki dæmd 
út frá  litarafti sínu, heldur sínum 
eigin verð leikum. Ég á mér draum 
í dag. Ég á mér draum um að  dag 
einn, niðri í Alabama, með alla þá 
kynþáttahatara sem þar búa og þar 
sem af vörum ríkisstjórans hrjóta 
orð sem ala á tvískiptingu og van-
virðingu við alríkislög; að þar í Ala-
bama muni litlar svartar stúlkur og 
litlir svartir drengir haldast hönd í 
hönd, með litlum hvítum   drengjum 
og litlum hvítum telpum líkt og 
bræður og systur séu.

Ég á mér draum í dag. Ég á 
mér draum um að dalir verði upp 
 hafnir og fjallgarðar jafnaðir, firn-
indi verði fær, krákustígar beinir 
og dýrð guðs muni lýsa yfir og allir 

menn af holdi klæddir muni sjá sem 
einn. Þetta er okkar von og þetta er 
sú trú sem ég mun snúa aftur með 
til suðurríkjanna. Og með þessari 
trú munum við, úr fjalli örvænt-
ingarinnar, geta höggvið klett 
 vonarinnar.“

Þá hvatti King í niðurlagi sínu 
til þess að frelsi fengi að ríkja 
um allt land og allir þegnar gætu 
komið saman hönd í hönd og sungið 
 gamlan sálm: „Loksins frjáls! Loks-
ins frjáls! Lof sé guði, loks erum við 
frjáls!“

Eftirleikurinn
Ákall Kings og framtíðarsýn, ásamt 
þeim samhug sem mátti sjá í sam-
komunni, ollu straumhvörfum í rétt-
indabaráttu svartra og er almennt 
álitið að athyglin sem beindist að 
málaflokknum hafi virkað sem hvati 
á stjórnvöld til að hrinda í fram-
kvæmd lagaumbótum sem festu 
ýmis grundvallarréttindi svartra 
Bandaríkjamanna í sessi. Fyrst var 

það mannréttindalög gjöfin, Civil 
Rights Act, árið 1964 og ári síðar 
var kosningalöggjöfinni breytt í þá 
átt að erfiðara yrði fyrir einstök ríki 
að setja lög sem gætu gengið á rétt 
svartra. Í millitíðinni hafði King 
hlotið friðarverðlaun Nóbels.

Baráttunni lauk þó ekki þar. King 
og fleira baráttufólk héldu áfram að 
hamra járnið, en King tók líka þátt 
í hreyfingunni gegn stríðsrekstri 
Bandaríkjanna í Víetnam.

Það var svo dag einn í apríl-
mánuði 1968 sem King var ráðinn 
af dögum, skotinn til bana 39 ára 
að aldri, á verönd gistiheimilis í 
Memphis í Tennessee þar sem hann 
hafði talað á enn einum fundinum. 
James Earl Ray var handtekinn 
tveimur mánuðum síðar og játaði 
að hafa skotið King og var í fram-
haldinu dæmdur í lífstíðarfangelsi.

Hvar erum við nú?
Þegar draumsýn Kings er borin 
saman við veruleikann sem þel-

dökkir búa við í Bandaríkjunum er 
auðsjáanlegt að talsvert hefur unn-
ist. Skýrasta dæmið er auðvitað að 
sjálfur forseti Bandaríkjanna, Bar-
ack Obama, er þeldökkur.

Þó hefur það margoft sýnt sig 
að svartir eiga enn undir högg að 
sækja í flestöllum þáttum sem lúta 
að lífsgæðum og framtíðarvonum. 
Meðaltekjur svartra karlmanna 
eru til dæmis þriðjungi lægri en 
hvítra karla, hlutfall svartra á 
þinginu endurspeglar ekki hlut-
fall þeirra af mannfjöldanum og 
atvinnuleysi er tvöfalt meira í hópi 
svartra. Þá eru lífslíkur svartra 
um fimm árum lægri en hvítra.

Það er líka almennt mat Banda-
ríkjamanna að meira þurfi að gera. 
Í könnun sem birtist í gær og Reu-
ters sagði frá kemur í ljós að 49% 
landsmanna telja að meira þurfi að 
gera til að uppfulla drauminn um 
að hver einstaklingur verði met-
inn að eigin verðleikum frekar en 
litarafti.
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FÁÐU FAR Í BÆINN
Strætó býður farþegum frítt í 
alla vagna sem aka um höfuðborgar-
svæðið á menningarnótt. 
UPPLÝSINGAR | WWW.STRAETO.IS

Fyrsta áhugamálið mitt var að skrifa. Ég 
hef skrifað sögur og ljóð síðan ég varð 
læs og skrifandi fjögurra ára,“ segir 

Salka sem kann eiginlega ekkert annað, að 
eigin sögn. Nema að safna löndum.

„Ég hef líka gaman af landafræði á 
nördalegan hátt og get bent á öll lönd 
jarðar á korti og þekki alla þjóðfána,“ 
segir hún og brosir.

Salka er fæddur og uppalinn Reyk-
víkingur, dóttir Guðmundar Ólafs-
sonar leikara og Olgu Guðrúnar Árna-
dóttur rithöfundar. Hún á tvo bræður 
og naut þess að vera miðjubarnið 
og eina stelpan. 

„Ég varð strax mikill lestrar-
hestur enda heimilislífið undir-
lagt menningu og listum. Ég skrif-
aði mikið og hafði skoðanir á öllu 
sem ég lét óspart í ljós. Ég var 
því fremur fullorðinslegt barn 
og alin upp við að komið væri 
fram við okkur systkinin eins 
og greindar manneskjur. Það 
var gott veganesti.“

KANN AÐ LEIKA SÉR
LEIKIN  Skáldið Salka Guðmundsdóttir var nefnd eftir Sölku Völku Nóbel-
skáldsins strax í móðurkviði. Líf hennar er rósum stráð um þessar mundir.                           

MYND/STEFÁN
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MANNLEG SAMSKIPTI
Árið hefur verið viðburðarríkt hjá Sölku. 
Hún hefur verið við frumsýningar leik-
verks síns Breaker í Skotlandi og Ástralíu 
og dvaldi sumarlangt í listamannaíbúð-
inni Kjarvalsstofu í París.

„Þar sat ég við skriftir og píanó-
leik meðfram tilheyrandi afslöppun og 
rauðvínsdrykkju í sól á meðan allir heima 
voru í rigningu,“ segir hún brosmild.

Skáldferill Sölku hefur verið rósum 
stráður allt síðan hún hreppti Gaddakylfu 
Hins íslenska glæpafélags fyrir smásög-
una Einn af strákunum árið 2007. Síðan 
hefur Salka unnið til fjölda verðlauna og 
viðurkenninga hér heima og að heiman.

„Á sniðugan hátt hefur mér tekist að 
skapa mér vinnu úr öllu sem mér þykir 
skemmtilegast; að skrifa, búa til leikhús 
og reka leikhópinn Soðið svið með bestu 
vinkonu minni. Það er óskaplega gaman 
og ekki síst þegar vel gengur en nú langar 
mig að anda djúpt og melta allt sem hefur 
gerst frá því Súldasker, mitt fyrsta leik-
verk, var frumsýnt fyrir tveimur árum,“ 
segir Salka sem hugsaði aldrei út í það 
hvort hún fengi góðar viðtökur þegar hún 
byrjaði að skrifa.

„Ég hef ekki trú á markhópaleikhúsi og 
held ég yrði biluð ef ég skrifaði með gagn-
rýni og áhorfendur í huga. Það væri upp-
skrift að mistökum,“ segir Salka.

Hún segir mannleg samskipti í litlum 
samfélögum oftast verða sér að yrkisefni.

„Hvort sem það eru eyjur eða samfélög 
fjölskyldna og fólks sem er tengt. Mér 
þykja valdahlutföll áhugaverð.“

ÓÐ Í PLEIMÓ OG LEGÓ
Salka er með BA-gráðu í leiklist og leik-
húsfræðum frá háskólanum í Wales, 
MA-gráðu í þýðingarfræðum frá Háskóla 
Íslands og MLitt-gráðu í skapandi skrifum 
frá háskólanum í Glasgow.

„Þótt ég kynni vel að skrifa skáldskap 

ákvað ég líka að mennta mig í skapandi 
skrifum. Ég vildi æfa mig og fá aðhald 
og í náminu uppskar ég mikinn aga og 
eignaðist góða vini í jafningjahópi. Það 
var ómetanlegt og þá vini á ég enn að til 
að vinna með og leita ráða hjá.“

Áður en skáldskapur varð að lifi-
brauði Sölku vann hún í bókabúð og með 
 fötluðum. „Það er gott að vera sinn eigin 
herra í vinnu en ég þarf að gæta þess 
að vinna ekki of mikið og koma mér upp 
reglum um vinnutíma. Ég held að þeir sem 
eru sjálfs síns herrar vinni á endanum 
meira en launþegar á stimpilklukkum,“ seg-
ir Salka sem hittir vini þegar frítími gefst.

„Ég á líka tvær litlar frænkur sem 
mér þykir ótrúlega gott að hanga með. 
Við eigum náið og gott frænkusamband 
og skemmtilegast finnst okkur að leika 
okkur. Það kann ég enn og er alveg óð 
í pleimó og legó með tilheyrandi teikn-
ingum fjársjóðskorta og fjöri,“ segir Salka.

HAMINGJUSAMARI BLANKARI
Salka ber hlýjan hug til alls skáldskapar 
sem hún hefur skrifað. 

„En ég held að Súldasker eigi stærstan 
bita af mér. Þá fann ég hvað mig virkilega 
langaði að gera og góðar viðtökurnar 
voru réttlæting fyrir sjálfa mig. Það var 
valdeflandi að finna að ég gæti þetta og 
uppgötvun að finna hvað gaman er að 
vinna með öðrum.“

Verandi barn rithöfunda segist Salka 
þó ekki líta starfið rósrauðum augum.

„Mér þykir bara gaman og forrétt-
indi að vinna við það sem mér þykir 
skemmtilegt. Ég vil frekar vera aðeins 
blankari og vinna mér til ánægju en að 
mæta til vinnu til þess eins að eiga salt í 
grautinn frá mánuði til mánaðar. Rithöf-
undastarfið er sannarlega einmanalegt 
en með því að vinna í leikhúsi verður 
maður ekki lengur eins og eyja.“

 ■ thordis@365.is

FJÖLHÆF 
Auk hæfileika á sviði rit-
listar er Salka með góða 
sópranrödd og lærði 
á píanó og klarinett til 
nítján ára aldurs. Hún 
ætlar að mæta á opna 
æfingu hjá Söngfjelaginu 
á menningarnótt til að 
geta þóst vera í kór. „Ég 
var alltaf í kórum þegar 
ég bjó í Bretlandi en hef 
enn ekki fundið mér kór 
á Íslandi,“ segir hún.
MYND/STEFÁN

NÝTT VERK
Í september 
 verður frumsýnt 
nýtt barnaleik-
rit, Hættuför í Hul-
iðsdal, eftir Sölku í 
Þjóðleikhúsinu. 
„Það er klassískt, 
spennandi ævin-
týraleikrit með alls 
kyns hættum og 
óvæntum at burðum 
fyrir sex ára og 
eldri. Ég skrifaði 
það í og með fyrir 
litlu frænkur mínar 
og pabbi leikur þar 
hlutverk.“ 

                                                                                                                                                                                 

Láttu drauminn rætast
Upplýsingar og skráning fer fram á heimasíðu skólans  www.flugskoli.is/skraninggggg ggggggg

15 ár í faginu
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Save the Children á Íslandi
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Eva starfaði alla starfsævina sem hár-
greiðslukona og það skiptir hana 
miklu máli að hár hennar sé heilbrigt. 

Hún var alltaf óánægð með sitt slétta og 
fíngerða hár. Hún hefur nú um  nokkurt 
skeið notað Hair Volume og er mjög 
ánægð. Hár hennar er líflegt og þykkt.

Eva er 74 ára og býr suður af Kaup-
mannahöfn. Hún ljómar öll þegar hún talar 
um árin sem hún starfaði í hárgreiðslunni. 
„Ég vann alla starfævina sem hárgreiðslu-
kona. Ég hafði alltaf mikinn áhuga á fötum, 
skóm og hári. Þegar ég var yngri gekk 
ég alltaf á háum hælum en ég er orðin 
of  gömul til að geta það í dag. Jafnvel þó 
árin hafi færst yfir er engin ástæða til að 
 leggjast í kör og hætta að hugsa um útlitið. 
Það er mér mjög mikilvægt að hárið á mér 
sé vel snyrt og heilbrigt.“

REYNDI HAIR VOLUME
„Ég las um Hair Volume í tímariti fyrir um 
þremur mánuðum. Mér fannst það sem ég 
las mjög áhugavert. Ég fór beint út í  apótek 
og keypti mér pakka. Afgreiðslukonan var 
mjög jákvæð í garð vörunnar og sagði mér 
að hún innihéldi mörg gagnleg efni. Ég fór 
heim full væntinga um kaupin.“

MÆLI MEÐ TÖFLUNUM VIÐ ALLA
„Eftir að hafa tekið töflurnar í þrjá mán-
uði er ég ekki í nokkrum vafa um að ég 
mun halda áfram að taka þær. Hárið 
á mér er líflegra en nokkru sinni og 
ég sé mun bæði á húð og nöglum. Ég 
er nýbúin að kaupa tvo pakka til við-
bótar svo ég verði ekki uppiskroppa. 
Mér er sönn ánægja að mæla með 
Hair Volume við alla sem ég þekki. 
 Afgreiðslufólkið í apótekinu er meira 
að segja farið að taka töflurnar“ segir 
Eva með stolti.

AFGREIÐSLUSTAÐIR
Hair Volume fæst í apótekum, heilsu-
verslunum og heilsuhillum stór-
markaða. Frekar upplýsingar er að 
finna á www.icecare.is eða á www.
newnordic.com 

Lútein er litarefni sem er að finna í bláberjum 
og einnig í gula bletti augans – þeim hluta 
sjónhimnunnar sem gerir okkur kleift að sjá 

skýrt það sem er beint fyrir framan okkur. 

ÞAÐ ER NAUÐSYNLEGT AÐ VIÐHALDA 
 EÐLILEGRI SJÓN
Bente hefur gaman af því að lesa í frístundum 
sínum. Hún les einnig mikið vinnu sinnar vegna 
en hún starfar við gerð hljóðbóka. Þess vegna 
leist henni ekki á blikuna þegar hún fór að lenda 
í vandræðum með augun fyrir um það bil ári 
 síðan. Lestu um kynni Bente af Blue Berry, en 
þeirri sögu deilir hún með glöðu geði.

„Fyrir um ári fór ég að taka eftir breytingum 
á sjóninni þegar ég var að lesa. Þar sem ég les 
bæði mér til yndis og í starfi mínu olli þetta mér 
nokkrum vandræðum. Ég hélt ég þyrfti að fá 
gleraugu. Ég fann líka fyrir óöryggi þegar ég ók 
bíl í myrkri. Ég var farin að halda að þetta væri 
 aldrinum að kenna.“

HERFLUGMENN BORÐA BLÁBER
„Ég hafði heyrt mjög margt gott af bláberjum 
og að herflugmenn borðuðu bláber fyrir nætur-
flug. Þess vegna fannst mér ráð að reyna Blue 
Berry-töflurnar. Ég er í raun og veru ekkert hrifin 
af fæðubótarefnum þar sem ég borða holla og 
 næringarríka fæðu en Blue Berry kom mér veru-
lega á óvart. Ég er mjög ánægð með töflurnar.“

MÆLI MEÐ BLUE BERRY-TÖFLUNUM
„Í fyrstu sagði ég engum frá því að ég væri að 
taka inn Blue Berry-töflurnar frá New Nordic en 
núna mæli ég glöð með þeim við vini, samstarfs-
fólk og fjölskyldumeðlimi.“

NOTKUN BLUE BERRY
Flestir byrja að taka Blue Berry þegar þeir finna 
að sjónin er að breytast en það er ekkert sem 
mælir móti því að byrja fyrr til að fyrirbyggja 
breytingar. New Nordic Blue Berry-töflurnar 
koma ekki í staðinn fyrir heilsusamlegt og fjöl-
breytt fæði en þær eru 
góður kostur til að við-
halda augnheilsu, ríkar 
af lúteini og A-vítamíni. 
 A-vítamín hjálpar til við 
að viðhalda eðlilegri 
sjón. Takið eina töflu 
daglega með morgun-
matnum.

GÖMUL HEFÐ Í NÝJUM 
BÚNINGI
Vörur sem innihéldu 
bláber voru með fyrstu 
fæðubótarefnum sem 
fengust í apótekum. Þessi 
kunna ofurfæða hefur verið 
vinsæl um aldir.

Í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar 
þróaði New Nordic Blue Berry-töflurnar 
sem innihalda náttúrulegt lútein í sam-
svarandi magni og er í einu kílói af fersk-
um bláberjum. Sú þróun er gott dæmi 
um hvernig náttúrulækningar í bland við 
nútíma tækni geta skilað miklum árangri.

VIÐHELDUR GÓÐRI SJÓN
ICECARE KYNNIR  Blue Berry-töflurnar frá New Nordic hjálpa til við að viðhalda góðri sjón. 
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Ég hafði verið með brjóstsviða og óþægindi í meltingarvegi í mörg ár. Það var orðið 
svo slæmt að ég vaknaði með brjóstsviða og sofnaði með brjóstsviða, ég hafði prófað 
svo margt en ekkert virkaði á mig. 

Ég sá auglýsingu í blaðinu um að Bio-Kult Candéa gæti hjálpað fólki með meltingar-
vandamál og ákvað að prófa, ég hafði engu að tapa. 

Það var alveg ótrúlegt að upplifa það að eftir eina og hálfa viku var  brjóstsviðinn 
horfinn! Ég hefði aldrei trúað þessu, en ég mun halda áfram að nota Bio-Kult-hylkin, 
mér hefur ekki liðið svona vel í mörg ár! 

Takk fyrir 
Dagbjört 

ÖFLUG VIRKNI
Bio-Kult Candéa er öflug blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni 
(e. grape seed extract). Það virkar sem öflug vörn gegn Candida-sveppasýkingu í melt-
ingarvegi kvenna og karla. Sveppasýking getur lýst sér á mismunandi hátt og komið 
fram með ólíkum hætti. Einkenni sveppasýkingar geta meðal annars verið munnangur, 
fæðuóþol, pirringur, skapsveiflur, þreyta, meltingartruflanir, brjóstsviði, verkir í liðum, 
mígreni og alls kyns húðvandamál. Bio-Kult Candéa-hylkin henta öllum vel, einnig 
barnshafandi konum, 
mjólkandi mæðrum 
og börnum.

Bio-Kult  Candéa 
fæst í öllum 
 apótekum, heilsu-
verslunum og 
heilsuhillum stór-
markaðanna. Hægt 
er að nálgast ítar-
legar upplýsingar í 
íslenskum bæklingi 
á heimasíðu Icecare, 
Icecare.is.

BRJÓSTSVIÐINN 
HVARF
Dagbjört losnaði við brjóstsviða með Bio Kult Candéa

HJÁLP FYRIR 
HÁRIÐ
Fallegt hár   Hair Volume stuðlar að líflegra hári.

FYRIR ALLA
Bio-Kult Candéa-hylkin 
henta vel fyrir alla, líka 

barnshafandi konur, mjólk-
andi mæður og börn.

Blue Berry
Verndar og 
styrkir sjónina.
Innihald: A-vítamín, 
zink, kopar, blá-
berjaþykkni eye-
bright-extract 
(Euphrasis officinal-
is), lútein úr tagetes-
þykkni. 
Aðeins ein tafla á 
dag.

Fæst í öllum 
 apótekum, heilsu-
verslunum og í 
heilsuhillum stór-
markaðanna

Blue Berry inniheldur 
mikið magn af lúteini, 
náttúrlega litarefninu 
sem stuðlar að virkni 
gula blettsins í auganu 
sem gerir okkur kleift að 
sjá skýrt.Blue Berry frá 
New Nordic er fáanlegt 
í apótekum, heilsu-
verslunum og heilsu-
hillum stórmarkaða. 
 Upplýsingar er hægt að 
fá á www.icecare.is eða 
á www.newnordic.com

NÝ UPPFINNING
Hair Volume er nýjung á  markaðnum. 
Hair Volume er eina varan sem inni-
heldur náttúrulega vaxtarvakann 
procyanidin-B2 sem unnin er úr eplum. 
Töflurnar næra rætur hársins með 
bíótíni sem hvetur hárvöxt og umfang 
hársins og kopar sem viðheldur eðli-
legum lit – hjálpar til við að koma í veg 
fyrir grá hár. Töflurnar innihalda líka 
þykkni úr hirsi, kísli og B-vítamínum. 

HAIR VOLUME
Eflir hárvöxt, 
styrkir og 
þykkir hárið. 
Innihald; elft-
ing (horsetail 
extract), 
epla-extract, 
hirsi (millet 
extract), 
amínósýrur 
L-Cysteine og 
L-methinon-
ine, bíótín, 
pantótenat 
sýra, zink og 
kopar. Aðeins 
ein tafla á dag.
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Kynningarblað Tækninýjungar, þvottaherbergi, 
þvottaleiðbeiningar og góð ráð.

ÞVOTTAVÉLAR
LAUGARDAGUR  24. ÁGÚST 2013

&ÞURRKARAR

Bosch-vörumerkið er meðal 
þeirra best þekktu í heimin-
um enda byggir það á göml-

um og traustum grunni.  Robert 
Bosch stofnaði fyrirtækið árið 
1886 en það var árið 1933, fyrir 
áttatíu árum, sem fyrsta heimilis-
tækið kom á markað, tromlulaga 
60 lítra kæliskápur. Næstu ára-
tugi bættust í hópinn ýmis tæki á 
borð við hrærivélar (1952) og svo 
þvottavélar (1958). Nú eru Bosch-
heimilistækin þau mest seldu 
í Evrópu og þekkt úti um allan 
heim,“ segir Ólafur Óskarsson, 
verslunarstjóri Bosch-búðarinnar. 

„Bosch-merkið hefur því loks 
fengið varanlegan samanstað hér 
á Íslandi,“ segir Ólafur en í  þessari 
smekklegu verslun má fá allt frá 
brauðristum upp í ameríska kæli-
skápa. „Þá bjóðum við einnig upp 
á vandaða gjafavöru og borð búnað 
frá þekktum framleiðendum,“ 
bætir Ólafur við.

Tæknilega fullkomnar vélar
Í Bosch-búðinni er fínt úrval af 
þvottavélum og þurrkurum frá 
Bosch. „Við veljum þau tæki sem 
við teljum best fyrir  íslenskan 
markað en hægt er að fá vélar á 
verði frá um hundrað þúsund 
krónum og upp úr,“ lýsir Ólafur og 
segir fólk ekki svikið af  vélunum 
frá Bosch. 

„Bosch er leiðandi í tækninýj-
ungum á markaðnum en til marks 
um það er að fyrirtækið sækir 

um flest einkaleyfi í Þýskalandi í 
 þessum geira,“ segir hann. 

Ólafur tekur sem dæmi þvotta-
efnisskammtara. „Þá fyllir fólk 
hólfið af f ljótandi þvottaefni en 
vélin sér sjálf um að skammta því. 
Þannig er komist hjá því að nota of 
mikið þvottaefni,“ útskýrir hann. 

Bosch hefur einnig þróað af-
bragðsgóð blettakerfi en í full-
komnustu þvottavélunum eru 
17 mismunandi blettakerfi. „Þar 
má meðal annars nefna sérstakt 
kerfi til að losna við grasgrænu 
úr  fatnaði og kerfi til að fjarlægja 
bletti vegna snyrtivara, rauðvíns, 
súkkulaðis, barnamatar og svo 
framvegis,“ segir Ólafur. 

Hið nýjasta í þurrkurum frá 
Bosch er sjálfhreinsandi  þéttir. 
„Venjulega er nauðsynlegt að 
hreinsa þéttana reglulega en með 
þessari nýju tækni sleppur fólk við 
það. Einnig halda þessir þurrkarar 
frá Bosch þurrkhæfni sinni meðan 
aðrar vélar missa þurrkhæfnina 
þegar þær eldast og einnig eftir 
því sem þéttirinn verður skítugri.“

Umhverfisvænt starf
Hjá Bosch hefur verið unnið ötul-
lega að umhverfismálum allt frá 
árinu 1973. „Fyrirtækið hefur tví-
þætta stefnu, sem annars vegar 
lýtur að gæðum og hins vegar 
sjálfbærni,“ segir Ólafur og  bendir 
til að mynda á að árið 1995 hafi 
Bosch innleitt alhliða umhverf-
isstjórnunarkerfi í öllum verk-

smiðjum sínum til að auka skil-
virkni í þessum málum.

Þvottavélarnar frá Bosch nota til 
dæmis afar lítið vatn sem kemur sér 
vel í heimi þar sem vatn er munaðar-
vara. „Þá er endingin á tækjunum 
einnig mjög góð sem gerir það að 
verkum að þau eru umhverfisvæn.“

Bosch er með um 42 verk smiðjur 
í öllum heiminum og þar af um 
þrjátíu í Evrópu sem framleiða 
nánast allt fyrir Evrópumarkað. 
„Í verksmiðjunum, sem eru allar 
í eigu Bosch, er farið eftir afar ná-
kvæmum stöðlum þar sem tækni 
og hugvit Bosch skilar sér í einkar 
góðri endingu og mjög lágri bilana-
tíðni,“ segir Ólafur.

Framúrskarandi þjónusta
Starfsmenn Bosch-búðarinnar 
leitast við að veita viðskipta vinum 
sínum persónulega og framúr-
skarandi þjónustu í þægilegu um-
hverfi. Verslunin býður sömu leiðis 
upp á skjóta og góða viðhalds- og 
viðgerðarþjónustu. „Við erum 
með verkstæði sem byggir á ára-
tuga reynslu og þekkingu. Þar eru 
mjög reyndir og hæfir starfsmenn 
sem eru í beinum sam skiptum 
við Bosch og hafa aðgang að vara-
hlutum og þekkingu frá fyrstu 
hendi,“ segir Ólafur. 

Hann býður alla velkomna í 
Bosch-búðina í Hlíðasmára 3, rétt 
ofan við Smáralind. Þeim sem vilja 
nálgast fleiri upplýsingar er bent á 
www.bosch.is.

Bosch er leiðandi 
í tækninýjungum
Heimilistækin frá Bosch eru þau mest seldu í Evrópu. Þetta gæðamerki hefur 
loks eignast samastað á Íslandi með eigin verslun en Bosch-búðin var opnuð í 
Hlíðasmára 3 í Kópavogi í sumar. 

Bosch-búðin er glæsileg ný verslun með hágæðaheimilistæki frá Bosch. Verslunin er í Hlíðasmára 3 í Kópavogi og því vel staðsett á miðju höfuðborgarsvæðinu. MYND/STEFÁN



KYNNING − AUGLÝSING

1. Frísklegir litir
Draumaþvottaherbergi þeirra 
sem halda utan um stóra fjöl-
skyldu er stórt og rúmgott. 
Málað í hressilegum lit gerir 
vinnustundirnar þar inni 
skemmtilegri. 

2. Stúkað af
Þar sem plássið er minna og 
þvottavélina þarf að staðsetja 
inni á baðherbergi gæti verið 
smekklegt að smíða utan um 
hana skáp eða skilrúm til að 
geta lokað hana af.

3. Skipulag
Gott skipulag er nauðsynlegt 
svo vel gangi. Hillur, þvotta-
snúrur og herðatré á slá auð-
velda vinnuna.

4. Flottar körfur
Fallegar körfur og pokar 
undir tau gera þvottastaflann 
árennilegri.

5. Litríkar þvottaklemmur
Skautlegar klemmur geta 
 lífgað upp á þá athöfn að 
hengja á snúruna. Tré-
klemmur má mála eða líma á 
þær munstraðan pappír.

6. Burt með boxin
Umbúðir utan af þvottaefni 
eru sjaldnast fallegar á hillu. 
Ef þvottaduftið er í  fallegri 
krukku eða bauk  verður 
snyrtilegra um að litast í 
 herberginu.

Þvottavélar og þurrkarar LAUGARDAGUR  24. ÁGÚST 20132

Skrautlegar 
klemmur 
lífga upp á
Rúmgott þvottaherbergi er draumur þeirra 
sem halda utan um stórt heimili en fjögurra 
manna fjölskylda þvær auðveldlega eina vél á 
dag allan ársins hring. Þvottastaflinn er 
eilífðarverkefni sem illa er hægt að skorast 
undan og því ætti að huga að skipulagi 
þvottahússins en ekki síður útliti þess.

Ariel-þvottaefnið er heims-
þekkt vörumerki sem er 
framleitt af bandaríska 

fyrirtækinu Procter & Gamble. 
Þvottaefnið er eitt mest þróa-
ðasta þvottaefni heims að sögn 
Katrínar Evu  Björgvinsdóttur, 
vörumerkja stjóra hjá Íslensk 
 ameríska. „ Ariel-þvottaefnið hefur 
náð góðri markaðs hlutdeild hér á 
landi undan farna tvo áratugi en 
þvottaefnið hefur verið selt hér 
síðan árið 1991 og er leiðandi á 
markaði. Þvottaefnið vinnur mjög 
vel á erfiðum blettum, verndar 
 þræðina í þvottinum og  viðheldur 
litnum betur.“

A riel-þvottaefnið er t i l í 
 þremur tegundum  hérlendis; 
Ariel  Regular sem hentar vel 
fyrir hvítan og ljósan þvott og 
Ariel Colour sem  hentar vel fyrir 
 litaðan þvott. Báðar þessar vörur 
eru seldar í fljótandi og duftformi. 
Ariel Sensitive Colour er  nýkomið 
á markað hérlendis og er ætlað 
fólki með viðkvæma húð. „Þetta 
þvottaefni er án ilmefna og hentar 
því þeim sem eru með viðkvæma 
húð, ofnæmi eða astma. Efnið er 
selt í duftformi og er ætlað öllum 
þvotti. Það inniheldur alla frá-
bæra eiginleika Ariel sem vernda 
lit í taui. Ariel Sensitive Colour 
er  vottað af astma- og ofnæmis-
samtökum í Danmörku, Svíþjóð, 
 Noregi og Finnlandi.“

Hentar öllum flíkum
Ef hvíti þvotturinn er orðin grár 

eftir marga þvotta er  t ilvalið 
að nota Ariel Regular í græna 
 pakkanum. „Eftir þrjá þvotta sér 
maður sjáan legan mun og hvíti 

þvotturinn  verður hvítari og 
hvítari við hvern þvott. Það sama 
má segja með  litaðan þvott, þá er 
gott að nota Ariel  Colour og litur-

inn  verður bjartari og viðhelst betur 
og  lengur.“

Þar sem Ariel Regular og  Colour 
koma bæði í f ljótandi og duft-

formi bendir Katrín á að helsti 
munur inn á vörunum sé sá að 
með  fljótandi efni sé hægt að þvo 
við lægri hita og það fer að virka 
strax þar sem efnið þarf ekki að 
 leysast upp í vatninu áður en það 
fer að vinna á óhreinindunum. „Sé 
fljótandi efnið notað er afar mikil-
vægt að setja það í kúluna sem 
fylgir flöskunni og setja beint inn 
í  vélina með þvottinum.  Þannig 
fer þvottaefnið strax að vinna 
þegar það kemst í snertingu við 
vatn og því er það óþarfa eyðsla 
að setja það í þvottaefnahólfið. 
Einnig er hægt að nota fljótandi 
 þvottaefnið sem blettahreinsi en 
þá er  vökvinn settur beint á blett-
inn og látinn standa í smá stund. 
Síðan er  flíkinni skellt í vélina og 
hún þvegin eins og vanalega.“ 

Umhverfisvænar vörur
Að sögn Katrínar er alltaf verið að 
þróa vöruna til að gera hana betri 
og meira í takt við kröfur  neytenda 
um umhverfismál. „Til að mynda 
inniheldur Ariel vistvæn ensím sem 
brjóta  óhreinindin niður og brotna 
því auðveldlega niður í náttúrunni. 
Einnig hefur þvottaefnið verið 
þróað þannig að  skammtastærðir 
og umbúðir hafa verið  minnkaðar 
og hægt er að þvo við lægra hita-
stig. Þannig er hægt að flytja meira 
magn í einu á milli landa og minnka 
þannig mengun með flutningum.“

Allar nánari upplýsingar um 
Ariel-þvottaefnin má finna á vef 
Íslensk ameríska, www.isam.is.

Fullkominn þvottur með Ariel
Ariel-þvottaefnið hefur verið selt á Íslandi í meira en tvo áratugi. Þvottaefnið vinnur vel á erfiðum blettum og fæst í þremur útgáfum 
hérlendis. Sífellt er verið að þróa þvottaefnið með hagsmuni neytenda í huga.

„Þvottaefnið vinnur mjög vel á erfiðum blettum, verndar þræðina í þvottinum og viðheldur litnum betur,“ segir Katrín Eva Björgvins-
dóttur, vörumerkjastjóri hjá Íslensk ameríska. MYND/GVA

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga:  Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512-5434 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómvörð/öryggisvörð í fullt starf

Leitað er að traustum einstaklingi til að gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina og gesta 
dómhússins. Viðkomandi þarf að vera vel á sig kominn, bæði andlega og líkamlega.

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

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. september nk.

Starfssvið
• Gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina og gesta 

dómhússins 
• Eignavarsla, umsjón og eftirlit með öryggiskerfum og öðrum 

öryggismálum hússins  
• Bregðast við frávikum í öryggismálum í samræmi við 

verklagsreglur og þjálfun
• Aðstoð við viðskiptavini, gesti, þjónustuaðila og aðra þá 

sem erindi eiga í dómhúsið 
• Varsla í dómsölum eftir óskum dómara hverju sinni

Hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á sambærilegum störfum,  

s.s. öryggis- eða húsvörslu
• Iðnmenntun á byggingasviði og þekking á 

byggingatæknilegum atriðum er kostur
• Líkamlegt og andlegt atgervi til að mæta óvæntum 

uppákomum í starfseminni
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta
• Almenn tölvufærni, þekking á Outlook og Word
• Lágmarksaldur 25 ár 

Dómvörður/öryggisvörður

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

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð og vera tilbúinn að leggja fram útprentaða málaskrá frá lögreglu. 

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

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

Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. september nk.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Talsmaður SAF 
• Dagleg stjórnun SAF
• Eftirfylgni ákvörðunar stjórnar, stefnu og aðgerðaráætlunar SAF 
• Samskipti við hagsmunaaðila, stjórnvöld, fjölmiðla og 

félagsmenn 
• Kynningarmál 
• Gerð kjarasamninga í samvinnu við SA 

Menntunar- og hæfniskröfur 
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 • Árangursrík stjórnunarreynsla
 • Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 • Þekking á kjaramálum er kostur 
 • Traust og trúverðug framkoma
 • Góð færni í íslensku og ensku 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram 

rökstuðningur fyrir hæfni og áhuga viðkomandi í umræddu starfi.  Umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Samtök ferðaþjónustunnar óska eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Starfið er krefjandi og fjölbreytt leiðtogastarf. Mikil uppbygging ferðamála er framundan og þörf er á 
öflugum einstaklingi. Ert þú í sóknarhug af sama eldmóði og ferðaþjónustan?  

FRAMKVÆMDASTJÓRI 

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

www.hagvangur.is
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Framkvæmdastjóri Skíðasambands Íslands

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Þór Bjarnason formaður stjórnar SKÍ í netfanginu einar@ski.is. Umsóknarfrestur er til og með 
2. september. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  

Skíðasamband Íslands (SKÍ) fer með 
sérgreinamálefni skíðaíþróttarinnar innan 
vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands. Skíðasamband Íslands er 
samband skíðaráða, héraðssambanda og 
íþróttabandalaga, og eiga þau félög innan 
ÍSÍ er iðka skíðaíþróttina og keppa í henni 
rétt á aðild að SKÍ.

Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á 
málefnum skíðaíþróttarinnar á Íslandi og 
vinna að eflingu hennar. SKÍ kemur fram út 
á við fyrir hönd ÍSÍ á sviði skíðaíþróttarinnar

Nánari upplýsingar um SKÍ má finna á     
www.ski.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Málmiðnaðarmenn  
vantar

Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi óskar eftir að ráða starfs-
menn í járnsmiðju og blikksmiðju fyrirtækisins. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi menntun í vélvirkjun/stálsmíði, 
blikksmíði eða öðrum sambærilegum greinum. Einnig 
kemur til greina að ráða menn vana járnsmíðavinnu eða 
blikksmíði. 
Um  framtíðarstörf er að ræða. 
Verkefni eru fjölbreytt, bæði í nýsmíði og viðhaldsvinnu, 
og fer mikið af vinnunni fer fram inni í smiðjum, en einnig 
er talsvert unnið úti hjá viðskiptavinum.
Umsóknarfrestur er til  27. ágúst 2013.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í síma 412 5302  
eða alli@limtrevirnet.is.

Umsóknarfrestur er til 27. águst 2013

Stærðfræðikennari óskast. 

Vegna forfalla auglýsir Grunnskólinn á Þórshöfn eftir 
öflugum stærðfræðikennara fyrir nemendur í 5. – 10. bekk. 
Um er að ræða 100% stöðu kennara og um framtíðarstarf 
er að ræða.
Í skólanum okkar er unnið öflugt þróunarstarf þar sem allir 
starfsmenn eru þátttakendur. Áhersla er lögð á virðingu og 
vinsemd í skólastarfinu þannig að nemendur okkar upplifi 
sem mesta vellíðan á vinnustaðnum sínum. 
Skólinn leggur einnig áherslu á einstaklingsmiðað nám  
og fjölbreytta kennsluhætti.
Á Þórshöfn búa um 400 manns og í skólanum okkar eru 
um 70 nemendur. Á staðnum er góð íþróttaaðstaða, öflugt 
ungmennafélag, öll helsta þjónusta og góðar samgöngur 
bæði í lofti sem láði.
Sveitarfélagið aðstoðar við að útvega húsnæði. 
 
Við hlökkum til þess að heyra frá þér –
 því hver veit nema Þórshöfn sé einmitt staðurinn fyrir þig!
 
Ingveldur Eiríksdóttir
Skólastjóri
ingveldur@thorshafnarskoli.is
852 6264

LAUSAR STÖÐUR HJÁ LANGANESBYGGÐ
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S: 511 1144

Okkur  vantar  öfluga 
aðstoðar veitingastjóra  
til starfa á Eldsmiðjunni.  
 
Viðkomandiþarfaðbúayfirskipu
lagshæfni,eldmóðiogfélagslyndi.
Umeraðræðavaktavinnuog
starfshlutfalliðer100%eða72%.

Efþúhefurgamanaffólkioggóðum
mat,erteldrien25áraogviltvinna
hjátraustuogskemmtilegufyrirtæki
meðeinstakanstarfsanda—þáskaltu
endilegasækjaum.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is—umsokn@foodco.is

Viltu stýra
skútunni?                                            
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MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar að ráða í eftirtalin störf:

  Starfsmaður á kassasvæði,  
70-100% starf. 
Leitað er að einstaklingi til að afgreiða á 
kassa og sjá um kassasvæði. Samsvisku-
semi, metnaður og þjónustulund.

   Starfsmaður til að sjá um viðgerðir 
á vélum og tækjum 5-10 tímar í viku. 
Reynsla og geta til að sjá um tækja- 
viðgerðir. Tilvalið fyrir eftirlaunaþega!

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar  
á netfangið: sala@murbudin.is 

GAGNANÖRD
MEÐ XML ÞEKKINGU

  Fjármálaeftirlitið óskar 
eftir að ráða sérfræðing á 
upplýsingatæknisvið til liðs við 
öflugt þróunarteymi. Við leitum 
að duglegum og lærdómsfúsum 
einstaklingi sem hefur brennandi 
áhuga á viðskiptagreind og 
hagnýtingu gagna.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun eftirlitshugbúnaðar 
og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta starfsfólk og eftirlitsskylda aðila 
við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með upplýsingatæknikerfum 
eftirlitsskyldra aðila og sinnir rannsóknarhlutverki. Samstarf er við bæði 
innlendar og erlendar eftirlitsstofnanir um ýmis verkefni. Í boði er krefjandi  
starf í lifandi og skemmtilegu umhverfi.

Starfssvið
• Skilgreining á gagnamódelum, gæðareglum og skemum (XML schema)
• Innleiðing á gagnaskilum til eftirlits með XML og XBRL staðli
• Þróun á gagnaskilakerfi FME
• Þróun á vöruhúsi gagna
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða önnur  

sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum
• Þekking og/eða reynsla af XML
• Reynsla og þekking á aðferðarfræði við mat á gæðum gagna
• Reynsla af fjármálamarkaði er kostur
• Jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi með góðu teymi sem sífellt  

leitar leiða til að bæta sig

Fjármálaeftirlitið er 

lykilstofnun í íslensku 

efnahagslífi og samfélagi. 

Innan þess fer nú fram 

mikið uppbyggingar- og 

umbótastarf sem miðar að 

því að styrkja eftirlit og taka 

þannig þátt í að byggja 

upp traust og trúverðugt 

fjármálakerfi á Íslandi. 

Umsjón með ráðningu hafa Jón Andri Sigurðarson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs (jonandri@fme.is)  
og Erla Traustadóttir sérfræðingur á mannauðssviði (erlat@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is,  
eða á Starfatorgi, www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. september.

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar  
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

   

 

KÓPAVOGSBÆR

Sérfræðingur í fjármáladeild
Kópavogsbær óskar eftir sérfræðingi í fjármáladeild.
Fjármáladeild er hluti af stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar, en stjórnsýslusviðið annast öll sameiginleg verkefni fyrir stofnanir bæjarins. Í 
fjármáladeild er unnið allt bókhald bæjarins, fjárhagslegar greiningar, áætlanir, ársuppgjör og árshlutauppgjör. Fjármáladeild sér einnig 
um innheimtu á kröfum bæjarins, fjármögnun hans og fjárstýringu. Þar er leitast við að nota hagkvæmustu tækni til að tryggja skilvirkni 
og öryggi í meðhöndlun gagna. Nú leitum við að samstafsmanni, sem vill takast á við krefjandi verkefni af fagmennsku og jákvæðni með 
samhentum hópi lífsglaðra einstaklinga.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KVH

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2013.

Upplýsingar gefur Ingólfur Arnarson, fjármála- og hagsýslustjóri í síma 570-1500, 
eins má beina fyrirspurnum á póstfang:  ingolfura@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Menntunar og hæfniskröfur

sveitarfélaga kostur.

   www.kopavogur.is  

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
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Óska eftir persónulegum aðstoðarmanni í hlutastarf. 
Er búsettur í Mosfellsbæ og er hreyfihamlaður. 
Allar nánari upplýsingar eru á vef NPA miðstöðvarinnar, 
www.npa.is, undir liðnum Störf, auglýsing 
„Aðstoðarmaður óskast (MOS4)“.

- Persónulegur aðstoðarmaður -

Félagið óskar eftir yfirþroskaþjálfa til starfa á heimili  
í Langagerði. 

Um er að ræða 70% starf, aðallega í dagvinnu. 
Staðan er laus frá 1. september 2013.

Yfirþroskaþjálfi ber m.a. ábyrgð á faglegu starfi og skipulagi 
í samstarfi við íbúa og forstöðumann. Hann aðstoðar íbúa í 
daglegu lífi og sinnir stuðningi við þá samkvæmt óskum og 
þörfum þeirra hverju sinni.

Upplýsingar gefur Margrét Kristín Guðnadóttir í síma  
551-4478 og gsm. 699-8409. Umsókn á að senda á netfangið 
margret@styrktarfelag.is. 
Einnig má nálgast upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 
414-0500 og á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Yfirþroskaþjálfi

Rammagerðin auglýsir eftir vönum 
prjónakonum til að taka þátt í spennandi 

prjónaverkefni. 

Áhugasamir hafi samband við Andreu
í síma 535 6692, milli kl. 12–14, 

mánudag og þriðjudag 26. og 27. ágúst.

Rammagerðin er ein elsta 
gjafavöruverslun landsins og hefur 
selt íslenskt handverk síðan 1940 

Sími 4 300 330 

Við viljum 
þá bestu!

Netgíró leitar að öflugum viðskiptastjórum og þjónustustjóra til starfa 
hjá fyrirtækinu. Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstak-
lingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög krefjandi verkefni.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ VIÐSKIPTASTJÓRA
Viðskiptastjóri sinnir sölu og þjónustu við viðskiptavini, 
ásamt ráðgjöf og ýmsum öðrum sérverkefnum.
 
Menntunar- og hæfniskröfur viðskiptastjóra:
- Menntun á sviði viðskipta eða tækni
- Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu 

til fyrirtækja æskileg
- Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
- Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
- Góð íslenskukunnátta

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ ÞJÓNUSTUSTJÓRA
Þjónustustjóri þjónar viðskiptavinum Netgíró, jafnt 
fyrirtækjum sem neytendum, ásamt því að sinna ýmsum 
öðrum sérverkefnum.
 
Menntunar- og hæfniskröfur þjónustustjóra:
- Menntun á sviði viðskipta
- Reynsla af þjónustustjórnun æskileg
- Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
- Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
- Góð íslenskukunnátta

Umsóknir sendast á atvinna@netgiro.is,
umsóknarfrestur rennur út 02.09. 2013. 

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 
Netgíró, Þorsteinn Gísli, í síma 4 300 330 
og með tölvupósti tgh@netgiro.is.

www.netgiro.is

VILTU VERÐA BÁTAMEISTARI?

Okkur vantar starfsfólk á vaktir 
á staði okkar á höfuðborgarsvæðinu 
og í Vestmannaeyjum. 
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og á nóttunni. Tilvalið með skóla.

Umsóknarform má finna 
á www.subway.is

Hlökkum til að heyra frá þér!
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15 ár í faginu

Yfirlæknir offituteymis
Laus er til umsóknar staða yfirlæknis 

offituteymis á Reykjalundi.  

Um er að ræða stöðu sérfræðings í læknisfræði sem 
æskilegt er að hafi sérmenntun í endurhæfingarlækningum. 
Önnur sérsvið sem tengjast viðfangsefninu koma einnig til 
greina (lyflækningar, innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar).  

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Læknafélags 
Íslands og Reykjalundar. 

Umsóknir berist til Magnúsar Ólasonar, framkvæmdastjóra 
lækninga, sem einnig gefur upplýsingar um starfið,  
magnuso@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 15. september 2013. 
Æskilegt er að umsækjand geti hafið störf hið fyrsta. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Óskað er eftir einstaklingi með færni í samskiptum, sem 
getur haft frumkvæði og verið sjálfstæður í starfi auk þess 
að hafa áhuga á að taka þátt í uppbyggingu innan endur- 
hæfingar. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Vélvirki/Bifvélavirki
Fyrirtæki á sviði sölu- og þjónustu við vélar og tæki á sviði landbúnaðar,  vélaverktaka, 
sveitarfélaga ofl. óskar eftir að ráða einstakling vanan viðgerðum til starfa.

Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00 frá mánudegi til fimmtudags
og frá kl. 08:00 til kl. 16:00 á föstudögum.

Starfið er fólgið í almennum viðgerðum á vinnuvélum, dráttarvélum og landbúnaðartækjum.
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Nú er rétti tíminn!
Crinis hár hefur laust pláss í stólaleigu 

í frábæru umhverfi og með góðan starfsanda. 

Upplýsingar í síma 557-4600 og 820-1011

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 

í fararbroddi í þróun og framleiðslu 

tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 

matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 4000 manns í fimm heimsálfum, 

þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 

skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 

vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 

framúrskarandi íþróttaaðstöðu og

gott félagslíf.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af forritun og hugbúnaðargerð
• Góð þekking á Visual Studio, C# og MS SQL Server

Starfssvið:
• Greining, hönnun og forritun
• Innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum
• Stuðningur við öflugt þjónustunet Marel 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jens Bjarnason, jens.bjarnason@marel.com, í síma 563 8000. 

Marel leitar að öflugum hugbúnaðarsérfræðingum 
með bakgrunn í kerfis-, tölvunar- eða verkfræði til 
að starfa við þróun, sölu, ráðgjöf og innleiðingu 
á Innova kerfishugbúnaði frá Marel. Við leitum að 
fólki með góða samskiptahæfni sem hefur gaman af 
teymisvinnu í hröðu og skapandi alþjóðlegu umhverfi. 

Innova er einn öflugasti kerfishugbúnaður sem 
notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslu-
stýringu í matvælaiðnaði. Yfir 600 Innova kerfi eru í 
notkun í helstu matvælafyrirtækjum heims.  Nú starfa 
yfir 50 manns við að styðja ört stækkandi viðskiptahóp 
og öflugt Innova dreifikerfi Marel.

Forritari í söluverkefni

Hæfniskröfur: 
• Færni í Microsoft SQL gagnagrunnum og netkerfum
• Hæfni í að greina framleiðsluferli
• Færni í að leiða verkefni

Starfssvið:
• Uppsetning, kennsla, þjónusta og ráðgjöf 

vegna vinnslukerfa
• Greiningar og breytingar á framleiðsluferlum
• Aðstoð við þjónustusérfræðinga 

dótturfyrirtækja Marel
• Verkefnastjórnun

Kerfisráðgjafi

Hæfniskröfur: 
• Menntun og/eða starfsreynsla á sviði gæðakerfa 

við matvælavinnslu
• Reynsla af sölustörfum
• Mikil þekking og brennandi áhugi á tæknilausnum 

og upplýsingatækni

Starfssvið:
• Ráðgjöf við innleiðingu gæða- og 

framleiðslueftirlitskerfa í matvælaiðnaði
• Greining á viðskiptatækifærum
• Almenn söluráðgjöf og gerð tilboða
• Gerð markaðs- og söluefnis

Söluráðgjafi gæðakerfa

Hugbúnaðarsérfræðingar

LAUGARDAGUR  24. ágúst 2013 7



| ATVINNA | 

LÖGFRÆÐINGUR
Óbyggðanefnd auglýsir laust til umsóknar  
starf lögfræðings á skrifstofu nefndarinnar. 
Um er að ræða fullt starf.

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi, skipuð 
af forsætisráðherra, og hefur það hlutverk að skera úr um 
eignarréttarlega stöðu lands á grundvelli laga nr. 58/1998. 
Helsta hlutverk skrifstofunnar er að undirbúa úrskurði 
nefndarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipuleg vinnubrögð.
• Mjög gott vald á rituðu máli.
• Samstarfshæfni.
• Hæfileikar til að vinna að fjölbreyttum verkefnum  

í krefjandi starfsumhverfi.
• Sérhæfing á sviði eignarréttar og reynsla af störfum 

stjórnsýslunefnda er æskileg.

Helstu verkefni munu felast í undirbúningi að úrskurðum 
óbyggðanefndar auk annarra tilfallandi verkefna.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun verða samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla- 
menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- 
ráðherra.  

Umsóknir ásamt greinargóðum upplýsingum um menntun 
og starfsferil skulu sendar óbyggðanefnd, Hverfisgötu 4a, 
101 Reykjavík, eða á netfangið: postur@obyggdanefnd.is. 

Umsóknarfrestur er til 9. september 2013. 

Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu þessarar auglýs-
ingar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Magnússon, 
framkvæmdastjóri, í síma 563 7000.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 30. ágúst næstkomandi.

Vél Caterpillar 738kW

Frekari upplýsingar veitir Gissur Baldursson 
skipstjóri í síma 690 1652

Yfirvélstjóri óskast á rækjuvinnsluskipið 
 Magnús Ágústsson ÞH 76.

www.kronan.is

Starfslýsing:
• Þjónusta við viðskiptavini
• Verkstjórnun og þjálfun starfsfólks
• Ábyrgð og umsjón með fjármunum
• Vera staðgengill verslunarstjóra 
 í fjarveru hans

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Tölvukunnátta til að leysa dagleg 

verkefni í Outlook, Excel og Navision
• Góðir samskiptahæfileikar og 
 þjónustulund

Lausar eru til umsóknar stöður 
vaktstjóra í Krónunni Mosfellsbæ,  

Árbæ, Vallarkór og Reykjavíkurvegi

Sótt er um störfin á: www.kronan.is

– óskar eftir þér!

Umsóknarfrestur er til 1. september 2013

Vaktstjóri
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á vinnurétti og málefnum 
vinnumarkaðarins til starfa á vinnumarkaðssviði samtakanna.

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga

Menntun og hæfni: 
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði eða BA/BS próf í lögfræði/viðskiptalögfræði auk viðbótarmenntunar 

eða reynslu sem nýtist í starfi  
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Verkefni vinnumarkaðssviðs eru túlkun laga og kjarasamninga, gerð kjarasamninga, umsagnir og þátttaka í 
nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum f.h. samtakanna og 
aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Hjá SA starfa nú 5 lögfræðingar. 

Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019.

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til ragnar@sa.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. september nk. 

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnu   lífs  og málsvari atvinnurekenda í hags muna-
málum þeirra. Innan SA eru sjö aðildarsamtök sem 
starfa á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga um 
2.000 smá og stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 
50.000 starfsmenn eða um helmingur launamanna 
á almennum vinnumarkaði á Íslandi.

Samtök atvinnulífsins hafa það meginmarkmið að 
skapa fyrirtækjum hagstæð rekstrarskilyrði, vera 
öflugur  málsvari atvinnulífsins í landinu og veita 
aðildar  fyrirtækjum sínum góða þjónustu.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna á vef SA: 
www.sa.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2013. Sótt eru um störfin á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is

Starfið felst í daglegum rekstri á eigin kerfum og
viðskiptavina, s.s. uppsetningar, breytingar, ráðgjöf, 
viðhald og rekstur.

Ert þú með 
Alt undir Ctrl?

Hjá Nýherja starfar samhentur hópur starfsmanna að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar 
og framúrskarandi þjónustu. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 550 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:

A.m.k. 3 ára reynsla af kerfisrekstri.

Góð þekking á rekstri stýrikerfa og Windows netþjóna.

Þekking á Citrix, Vmware og/eða HyperV er kostur.

Góð samskiptafærni og rík þjónustulund. 

Tæknilegar vottanir og háskólamenntun eru kostur. 

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:

Reynsla af störfum í upplýsingatækni.

Áhugi og þekking á netkerfum.

Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.

Þekking á Linux og sjálfvirknivæðingu er kostur.

Cisco sérfræðigráður eru kostur.

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:

Góð tæknikunnátta ásamt þekkingu á rekstri stýrikerfa.

VMware VCP5 gráða er æskileg.

Aðrar tæknilegar vottanir kostur, t.d. MSCA og CCNA. 

Reynsla af rekstri Vmware umhverfa er kostur.

Þekking á vélbúnaði og bilanagreiningu er kostur.

Reynslumikill kerfisstjóri
Starfið felst í viðhaldi og rekstri á netkerfum 
viðskiptavina og viðhaldi og endurbótum á 
netkjarna Nýherja.

Sérfræðingur í netkerfum
Starfið felst í fjölbreyttri þjónustu við VMware 
hugbúnaðarlausnir, t.d. uppsetningar, breytingar, 
bilanagreiningar og ráðgjöf.

VMware sérfræðingur

Nýherji er eitt öflugasta tæknifyrirtæki landsins. Við leitum 
að snillingum sem hafa brennandi áhuga á tækni og búa yfir 
metnaði til að fara fram úr væntingum viðskiptavina.
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---   HÁSETA VANTAR!  --- 
 

Vanan háseta vantar á 280 tonna línubát  
með beitningarvél. 

 
Upplýsingar í síma: 897-7915

Á krabbameinsmeðferðareiningum Landspítala eru laus 
störf tveggja deildarlækna til eins árs, með möguleika á 
framlengingu. Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin 
frá 1. október 2013 eða eftir samkomulagi. 

Starfsvettvangur er á legudeild, geislameðferðardeild og 
dagdeild eftir ákveðnu fyrirkomulagi. Starfið er unnið í 
þéttri samvinnu við sérfræðilækna deildanna og felur m.a. 
í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum 
spítalans. 

Viðkomandi deildarlæknir mun fá sérstakan leiðbeinanda 
sem er sérfræðingur í krabbameinslækningum. Leið-
beinandinn mun funda reglulega um flóknari og erfiðari 
tilfelli ásamt því að vinna með viðkomandi að góðri 
framþróun í námi og starfi. 

Starfið hentar vel fyrir lækna sem hafa hug á að leggja fyrir 
sig krabbameinslækningar.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í greiningu og meðferð sjúklinga með illkynja 
sjúkdóma

 » Þátttaka í kennslu og vísindastarfi 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt lækningaleyfi
 » Reynsla í lyflækningum er góður kostur
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2013. 
 » Upplýsingar veita Helgi Sigurðsson, yfirlæknir,  
helgisi@landspitali.is, sími 824 5406 og Jakob Jóhannsson, 
yfirlæknir, jakobjoh@landspitali.is, sími 825 5146.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi.

 » Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Jakobi Jóhannssyni, yfirlækni geislameðferðar, LSH 
Hringbraut-10K.

KRABBAMEINSLÆKNINGAR
Deildarlæknar

Emmessís ehf leitar að 
starfsmönnum

Emmessís ehf. leitar að vönum lagermanni með 
lyftarapróf og reynslu af birgðahaldi.  Helstu verkefni 
eru tiltekt pantana, utanumhald á lager og frágangur 
á vörum.  Einnig er viðkomandi hluti af talningateymi.  
Við leitum að duglegum einstaklingi með góða 
þjónustulund.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Við leitum einnig að öflugum einstaklingi með meira- 
próf og góða þjónustulund við sölu og dreifingu á 
vörum fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á elin@emmessis.is eigi síðar  
en miðvikudaginn 4. september.

 

Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili í Kópavogi óskar eftir aðstoðar-
manni fyrir sjúkraþjálfara í 70% framtíðarstarf.

Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara aðstoðar sjúkraþjálfara við 
undirbúning meðferðar og þjálfun skjólstæðinga.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfileika 
og á gott með að vinna sjálfstætt og skipulega.  
Tölvukunnátta nauðsynleg. Æskilegt er að viðkomandi hafi  
menntun, reynslu og/eða þekkingu sem nýtist í starfinu.

Vinnutími er 8:30 – 14:00 alla virka daga. 

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg eða Eva, sjúkraþjálfarar í 
síma 560 4172  eða í netföngunum sigurbjorg@sunnuhlid.is og 
eva@sunnuhlid.is.Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir 
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð 
á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur
 » Faglegur metnaður
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2013.
 » Starfshlutfall er 60-100%, vaktavinna. 
 » Upplýsingar fyrir skurðlækningadeild veitir Elín María 
Sigurðardóttir, deildarstjóri, elinmsig@landspitali.is, sími 
824 5914.

 » Upplýsingar fyrir hjarta- lungna- og augnskurðdeild veitir 
Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri, kolbgisl@landspitali.is, 
sími 824 5294.

 » Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum.

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga á skurð-
lækningadeild 12G og hjarta- lungna- og augnskurðdeild 
12E. 

Deildirnar eru frábærar fyrir hjúkrunarfræðinga sem vilja 
öðlast góða faglega færni í að sinna fjölbreyttri, krefjandi 
og spennandi hjúkrun. 

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum og metnaðarfullum 
hjúkrunarfræðingum sem er tilbúnir að leggja okkur 
lið við að móta framúrskarandi hjúkrunarþjónustu. Á 
deildinni ríkir góður starfsandi, hátt hlutfall reyndra 
hjúkrunarfræðinga og einhugur um að taka vel á móti 
nýjum hjúkrunarfræðingum til starfa.

SKURÐLÆKNINGADEILD
HJARTA- LUNGNA-  

OG AUGNSKURÐDEILD

Hjúkrunarfræðingar 

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins.VAKA i fjölh f bíl þjó f i ki l d i

DEKKJAÞJÓNUSTA
Við óskum eftir þjónustuliprum einstaklingum til að sinna viðskiptavinum okkar á 
dekkjaverkstæði ... ekki verra ef þú hefur reynslu.  
Í starfinu felst einna helst að sjá um umfelganir, dekkjaviðgerðir og að brosa til 
viðskiptavina.

BÍLVIÐGERÐIR
Einnig vantar okkur einstaklinga á verkstæðið okkar, en þar sinnum við ýmsum 
viðgerðum. Hér gildir góð þjónustulund og jákvætt viðmót.

Varahlutir Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

ÞÞáá eeiigguumm vviiðð pplláássss ffyyrriirr þþiigg íí ookkkkaarr lliiððii, þþvvíí nnúú eerruumm vviiðð aaðð ssttæækkkkaa hhóóppiinnnn.

Endilega sendu inn umsókn fyrir 1. september á starf@vakahf.is

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði

24. ágúst 2013  LAUGARDAGUR10



| ATVINNA | 

-- Aðstoðarkona óskast --
Líkamlega og andlega hraust kona, hjartahlý, skilningsrík og 
róleg á aldrinum 30 – 60 ára óskast til að aðstoða langveika 
34 ára gamla konu. Vinnan felst í að fara út í búð, fara út að 
ganga með hund, þrifum, keyrslu og öðru sem til fellur. 
Einnig er óskað eftir tilfinningalegum stuðningi. Vinnutími 
yrði óreglulegur og gæti hentað heimavinnandi konu eða 
konu sem er í námi. Viðkomandi þarf að hafa frjálsan tíma til 
að geta komið með frekar stuttum fyrirvara. Engu að síður 
yrði gert vinnuskipulag eins og hægt er. Mjög gott væri ef 
viðkomandi hefði reynslu úr heilbrigðisgeiranum. Unnið 
verður eftir hugmyndinni um notendastýrða persónulega 
aðstoð. Áhugasamir geta sent umsóknir á netfangið  
adstodarkona@gmail.com.

OPUS lögmenn leita að móttökuritara 
í framtíðarstarf.
Um er að ræða 100% starfshlutfall, 
vinnutíminn er frá kl. 9.00 til 17.00.

Starfið felst í símvörslu, móttöku 
viðskiptavina, ýmsum verkefnum fyrir 
lögmenn stofunnar, sem og umsjón 
með kaffiaðstöðu og tengdum þáttum.

Við leitum að einstaklingi sem hefur 
að bera ríka þjónustulund, hæfileika til 
mannlegra samskipta, vilja til að takast 
á við fjölbreytt verkefni, er úrræðagóður, 
sem og jákvæður og líflegur í fasi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Móttökuritari á lögmannsstofu

Umsóknarfrestur er til 
og með 29. ágúst 2013.

Umsóknir merktar „Móttaka“, 
ásamt ferilskrá skulu sendast á 
opus@opus.is

Austurstræti 17 / 101 Reykjavík

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.
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Spennandi tækifæri
Gólflagna fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu vill ráða  
metnaðarfullan mann til framtíðarstarfa. Þarf að vera í 
líkamlega góðu ástandi. Æskilegur aldur 20 til 25 ára. 
Þarf að hafa hreint sakavottorð,ökuréttindi og aðstæður  
til að geta ferðast innanlands. 
Góð laun og starfsumhverfi fyrir duglegan einstakling . 
 
Vinsamlegast sendið tölvupóst á golfefni@gmail.com

Starfsmaður óskast á sjúkraþjálfunarstöð

Um er að ræða framtíðarstarf við Sjúkraþjálfunarstöðin ehf, 
Þverholti 18, 105 Reykjavík. 
 
Óskað er eftir starfsmanni í hlutastarf og er vinnutími  
frá Kl.12.00-17.00
Starfsmaður mun sjá um tímapantanir, símvörslu, aðstoða 
sjúkraþjálfara og um daglega ræstingu.
 
Leitum að einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfileika, 
er skipulagður og getur unnið sjálfstætt.
 
Umsóknarfrestur er til 10 september 2013. 
 
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Skriflegar umsóknir, þar sem fram kemur menntun, reynsla  
og fyrri störf skulu sendast á box@frett.is merkt   
,,Starfsmaður-2408

FJÁRMÁLASTJÓRI

STARFSSVIÐ

Umsóknarfrestur er til 6. september 2013

·
  

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Sérfræðingur í fjármáladeild

· Talmeinafræðingur 50% starf

· Sálfræðingur 50% starf

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Starfsfólk á hæfingardeild fyrir fatlaða  

Leikskólar í Kópavogi

· Leikskólakennarar

· Leikskólasérkennarar

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 

 

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Vinakot auglýsir  
laus störf til umsóknar. 

Við leitum af einstaklingum sem hafa eldmóð, áhuga, er 
sveigjanlegt, með hlýtt viðmót og geta unnið eftir viður- 
kenndum aðferðum í umönnun barna og unglinga með 
fjölþættan hegðunarvanda. 

Fyrirtækið Vinakot er úrræði ætlað börnum á aldrinum 
12-18 ára sem eru að glíma við fjölþættan hegðunarvanda 
og þurfa m.a. búsetu, umönnun, stuðning og ráðgjöf til að 
ná tökum á sínu lífi.

Rík áhersla er lögð á að vera í góðum tengslum við heimili 
og aðstandendur þjónustunotenda.

Við erum að leita eftir einstaklingum sem hafa menntun 
og/eða reynslu af vímuefnaráðgjöf, þroskaþjálfun, tóm-
stundarfræðum, sálfræði eða félagsráðgjöf. 

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst.

Áhugasamir eru hvattir til að senda ferilskrá sína á 
adalheidur@vinakot.is
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·
  

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið Kópavogs óskar eftir:

· Sálfræðing í 50% stöðu

· Talmeinafræðing í 50% stöðu 

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 
2013.

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

 

 

 

k f

Kópavogsbær

Nánari upplýsingar fást hjá Margréti á skrifstofu 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna eða í síma 587 9999

Umsóknir má senda á netfang job@mountainguide.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2013

GAKKTU Í TEYMI 
ÍSLENSKRA 
FJALLALEIÐSÖGUMANNA 

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN 

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

Við leitum að einstaklingi sem er tilbúinn að vinna 
í frábæru starfsumhverfi á skrifstofu Íslenskra 
Fjallaleiðsögumanna. 
Starfið felst í samskiptum við erlenda 
viðskiptavini, tilboðsgerð, ferðahönnun og umsjón 
með framkvæmd ferða.

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á Íslandi, 
hafa áhuga á útivist og ferðamennsku. 

Góð enskukunnátta er skilyrði og það er kostur 
ef viðkomandi hefur aðra tungumálakunnáttu svo 
sem frönsku eða þýsku.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Verkefnisstjórar hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík 
Skrifstofa skipulags, bygginga og borgarhönnunar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjórum til starfa hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík. 
Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010. Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi 
og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum. Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana, embættisafgreiðslum í 
umboði skipulagsráðs og eftirfylgni á stefnumótun og ákvörðunum ráðsins.

Óskað er eftir öflugum starfsmönnum til starfa við verkefnisstjórn og umsjón skipulagsmála. Leitað er að einstaklingum sem 
búa yfir mikilli samskiptahæfni, sýna frumkvæði og hafa tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Vinnan krefst víðtækrar faglegrar 
þekkingar, skipulagshæfni, frumleika og nákvæmni. 

Helstu verkefni og ábyrgð

byggðar og borgarumhverfis með vistvæn sjónarmið að 
leiðarljósi.

skipulagsáætlunum.

byggingarleyfisumsókna.

umhverfismálum borgarinnar sem eru á verksviði 
umhverfis- og skipulagssviðs.

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2013.

Sækja skal um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf” – Verkefnisstjórar hjá 
skipulagsfulltrúa.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi og Sigríður Ó. Halldórsdóttir mannauðsráðgjafi í síma 
411-1111 eða með að senda fyrirspurnir á bjorn.axelsson@reykjavik.is eða sigridur.o.halldorsdottir@reykjavik.is

Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.   
  

Menntunar- og hæfniskröfur

skipulagsfræði er skilyrði.

verkefna sem tengjast aðal,- hverfis- eða deiliskipulagi.

Lipurð í mannlegum samskiptum, dugnaður og samstarfshæfni. 

takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

metnaður í starfi.

sem tengist skrifstofu- og teiknistörfum.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi  til starfa hjá byggingarfulltrúanum 
í Reykjavík. Byggingarfulltrúi starfar samkvæmt lögum um mannvirki 160/2010 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 
breytingum hennar nr.350/2013. Embætti byggingarfulltrúa sér m.a. um útgáfu byggingarleyfa og sinnir eftirliti með 
byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins og frágangi mannvirkja til samræmis við samþykkt gögn og skilmála.

Helstu verkefni og ábyrgð

lagnakerfa til samræmis við ákvæði laga, reglugerða og 
gildandi staðla.

byggingarleyfa og tilheyrandi skráningum.

verktaka og íbúa borgarinnar vegna byggingarleyfa og 
tæknimál samkvæmt ákvæðum byggingarlaga, reglugerða 
og staðla.

embættisins.

Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 100% og umsóknarfrestur er til og með 8. september 2013.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf“. – Verkfræðingur eða 

yfirverkfræðingur byggingarfulltrúa í síma 411-1111 eða með því að senda fyrirspurnir á oskar.torfi.thorvaldsson@reykjavik.is  
 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur

greinum. Framhaldsmenntun er æskileg (M. Sc.).

stöðlum sem tengjast mannvirkjagerð er æskileg.

verkumsjón, eða af sambærilegu starfi er æskileg. 

og metnaður í starfi.

forritum, s.s. word, excel, outlook.  

Verkfræðingur eða tæknifræðingur  hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík
Skrifstofa skipulags, bygginga og borgarhönnunar
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Sölumaður í verslun
Start tölvuverslun rekur glæsilega tölvuverslun  
í Bæjarlind 1 í Kópavogi. Við leitum að sölumanni  
í verslun okkar með reynslu og þekkingu á tölvuvörum.
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund.
Reglusemi og stundvísi er skilyrði.
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknarfrestur er til 2. september 2013
 
Umsóknir óskast sendar á atvinna@start.is

Hárgreiðslufólki, snyrtifræðingum, fótaaðgerðafræðingum,  
nagla- og förðunarfræðingum og nuddurum.
Ný hár- og snyrtistofa byggð á gömlum grunni,  
miðsvæðis í Reykjavík.
Sendið inn tölvupóst á netfangið sigrun8m@gmail.com

Við leitum að!

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
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Laus 50% framtíðarstaða  
stuðningsfulltrúa - leiðbeinenda  
á áfangaheimilinu Álfalandi 15

Rekstur og starfsemi Álfalands 15 er samstarfsverkefni 
Geðverndarfélags Íslands og Geðsviðs Landspítala. Um er að 
ræða áfangaheimili þar sem einstaklingar eru undirbúnir fyrir 
sjálfstæða búsetu.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér almennt heimilishald,  
stuðning við íbúa og ýmis önnur verkefni sem tengjast  
starfseminni. Um er að ræða hálft starf þar sem unnið er aðra 
hvora viku, 7daga í senn yfir miðbik dagsins. Starfið er laust frá 
og með 15. september 2013
Hæfniskröfur eru:
Góð samskiptafærni, viðsýni og hlýlegt viðmót
Reglusemi, snyrtimennska og stundvísi
Góð færni í sjálfstæðum vinnubrögðum og skipulagshæfni
Að geta tekist á við ábyrgð og lagt áherslu á  
lausnarmiðað viðhorf
Upplýsingar um starfið veita Kjartan Valgarðsson (kaup og kjör),  
framkvæmdastjóri Geðverndarfélags Íslands í síma 896-1357 
og Magnús Ólafsson (innihald og eðli starfssins), deildarstjóri á 
geðsviði Landspítala  sími 824-5537. Umsóknir ásamt  
upplýsingum og gögnum um menntun, starfsferil og  
umsagnaraðila skulu sendast á rafrænu formi á netfang  
Magnúsar, magnuso@landspitali.is  eða í pósti merktum:  
Magnús Ólafsson, Laugarásvegur 71, 104 Reykjavík

 
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2013

Framkvæmdastjóri  
Knattspyrnufélagsins Vals.

Knattspyrnufélagið Valur óskar eftir að ráða framkvæmda- 
stjóra til að stýra daglegum rekstri félagsins.

Starfssvið framkvæmdastjóra er m.a:
• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri  

Knattspyrnufélagsins Vals.
• Ábyrgð á fjármálum félagsins.
• Umsjón og ábyrgð á markaðsmálum.
• Yfirumsjón og ábyrgð á starfsmannamálum.
• Samskipti við fjölmiðla.
• Samningagerð.
• Yfirumsjón með eignum Vals.
• Samskipti við félagsmenn, foreldra og iðkendur.

Menntun:
 Krafist er menntunar á háskólastigi sem nýtist í starfi,  

s.s. viðskiptafræði og/eða sambærilegrar menntunar  
og yfirgripsmikillar reynslu af rekstri.

Starfsreynsla:
Krafist er:
• Góðrar  þekkingar á fjármálum og bókhaldi.  
• Þekkingar á mannauðsmálum og starfsmannahaldi.  
• Reynslu af félagsmálum.  
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynslu af markaðsmálum.

Umsóknum skal skilað fyrir 30. ágúst n.k. á netfangið 
hdr@valur.is ásamt greinagóðri ferilskrá.

 

Lagerstarf / lagerstýring
 
Hæfniskröfur:
Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking og/eða reynsla af sambærilegu starfi æskileg
Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
Móttaka og afgreiðsla pantana
Móttaka og frágangur á vörum
Útkeyrsla pantanna á höfuðborgarsvæðinu
Almenn lagerstörf
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is 
fyrir 31. ágúst.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.
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Forval vegna deiliskipulagsvinnu  

og umhverfishönnunar  

við Goðafoss.

Þingeyjarsveit í samstarfi við landeigendur hefur ákveðið að 
efna til forvals vegna deiliskipulagsvinnu og  
umhverfishönnunar við Goðafoss og næsta nágrenni.
Verkefnið felst m.a. í að skilgreina bílastæði og aðkomu, 
göngustíga,gönguleiðir, áningarstaði og upplýsingaskilti.   
Þá er gert er ráð fyrir umhverfishönnun á stígum,  
áningarstöðum, útsýnispöllum, bílastæðum o.s.frv.

Verkið verður styrkt af Framkvæmdasjóði  
ferðamannastaða.
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í forvalinu eru beðnir um 
að senda eftirfarandi upplýsingar til undirritaðs fyrir 
 9. september n.k.

1.   Upplýsingar um viðkomandi fyrirtæki, s.s.menntun og    
      reynslu starfsfólks, tæknibúnað og því sem viðkomandi          
       telur máli skipta varðandi þetta verkefni.
2.    Upplýsingar um reynslu af sambærilegum verkum.
3.    Sýnishorn af hönnunargögnum frá sambærilegum      
        verkefnum.

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Að loknu forvali verður gengið til samninga við þann aðila 
sem fulltrúar sveitarfélagsins og landeigenda telja best 
fallinn til verksins.  

Skipulags- og byggingarfulltrúi Þingeyjarsveitar, 
Bjarni Reykjalín,
Kjarna, 650 Laugar.  
Sími: 464 3322
Netfang:  bjarni@thingeyjarsveit.is

Kynningarfundur og undirbúnings- 

námskeið vegna löggildingarprófa 

fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur

Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verða 
haldin 10. og 11. febrúar 2014, að undangengnu kynn- 
ingar- og undirbúningsnámskeiði á vegum Þýðingarseturs 
Háskóla Íslands. Kynningarfundur fyrir þá sem hyggjast 
þreyta löggildingarpróf verður haldinn miðvikudaginn  
11. september n.k. kl. 16:40 að Neshaga 16, 107 Reykjavík.  
Undirbúningsnámskeið fer fram á sama stað föstudagana 
27. september, 11. október, 25. október og 8. nóvember n.k. 
kl. 9 - 16.  Próftökum er skylt að sækja undirbúningsnám-
skeiðið.

Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá sýslumanninum á 
Hólmavík og á vefnum www.syslumenn.is skulu berast 
sýslumanninum á Hólmavík, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík, 
í síðasta lagi 23. september n.k. Prófgjald að fjárhæð kr. 
140.000,- skal greiða inn á reikning embættisins  
nr. 0316-26-00021, kt. 570269-5189 og skal staðfesting á 
greiðslu fylgja umsóknum.  Þeir sem sækja um að þreyta 
aðeins próf í aðra áttina greiða kr. 105.000,-. Að auki skal 
fylgja með sakavottorð umsækjanda og ljósrit af vegabréfi 
eða fæðingarvottorð.  Námskeiðsgjald er innifalið í próf- 
gjaldi. Nánari upplýsingar veitir sýslumaðurinn á Hólmavík 
í síma 455 3500.

Sýslumaðurinn á Hólmavík, 16. ágúst 2013.

Auglýsing um
umhverfisskýrslu

Hafnarfjarðarbær auglýsir hér með lýsingu á umhverfis-
skýrslu fyrir breytingu á deiliskipulagi fyrir tvöföldun  
Reykjanesbrautar frá Strandgötu að Krýsuvíkurvegi í 
samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagsbreytingin felst í að breidd miðeyju milli  
akbrauta er minnkuð og hringtorg á mislægum gatna-
mótum við Krýsuvíkurveg færð nær hvort öðru.  
 
Lýsingin er aðgengileg á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is

Utanhússklæðning úr áli að Skúlagötu 32-34
Húsfélagið að Skúlagötu 32-34 óskar eftir tilboðum í  
utanhússklæðningu úr áli. Um er að ræða cs. 250m2   
álklæðningu á steypta fleti og uppsetningu þriggja stálsvala 
með öllum frágangi, efni og vinnu. 
 
Verkinu skal lokið eigi síðar en 31. Janúar 2014.
Nánari upplýsingar og afhending útboðsgagna fer fram  
eftir kl.  14.00, mánudaginn 26. ágúst nk. á skrifstofu Landey 
ehf , Hátún 2B, 105 Reykjavík.  Jón Ágúst 594-4207
Tilboð verða opnuð á sama stað  
miðvikudaginn 4.september 2013 kl. 14.00.

Tilboðshafi (húsfélagið)  áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

-Útboð-

TIL SÖLU 230,2 ha. JÖRÐ, KALDAKINN Í RANGÁRÞINGI YTRA

ÁLFHOLT - LÆKKAÐ VERÐ 

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS UM HELGINA BÆÐI LAUGARD. OG SUNNUD.
Margrét tekur á móti gestum s: 864-6571
Jörðin er staðsett á mótum Landvegar og Árbæjarvegs, GPS 
hnit: 63° 55,119’N, 20° 20,372’W 
VÍÐÁTTU ÚTSÝNI. 50 ha ræktað land. Landið er mjög gróið 
og grasgefið. Tilraunaborun eftir heitu vatni hefur farið 
fram. Öll tilskilin leyfi fyrir ferðaþjónustu. Veiðiréttindi. Á 
landinu er gott 110,8 ÍBÚÐAHÚSNÆÐI, 2 GESTAHÚS annað 
80,4 fm og hitt 38,2 fm. Gott 327,1 fm HESTHÚS pláss fyrir 
12-16 hross og GISTIAÐSTAÐA á efri hæð. 160 fm FJÁRHÚS 
(skemma). Allar þessar eignir eru í góðu standi byggðar frá 
1983 til 2010. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Ás. Sjá 
frekari upplýsingar, kort leiðarlýsingu, myndir og fl. á  
http://www.as.is/soluskra/eign/273420    VERÐ 90.000.000,-

123,3 fm íbúð á 3.hæð ásamt ca. 30 fm óskráðu rými 
 í risi sem búið er að útbúa sem efri hæð í dag og  
enn fleiri fm sem eru undir súð. 
 
Glæsilegt útsýni.  
Laus við kaupsamning.  Verð 30,9 millj. 
 
Pantið skoðun hjá Aron sölufulltrúa Ás í síma 772-7376   

OPIÐ HÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Stór íbúð eða hús á höfuðborgarsvæðinu, með a.m.k. 4   
góðum svefnherbergjum, óskast til langtímaleigu fyrir 5 manna  
fjölskyldu. Í boði eru:  Góð umgengni, skilvísar greiðslur,  
haldbærar tryggingar og meðmæli.
 
Fyrirspurnir og tilboð sendist til valfell@valfell.is

ÓSKAST TIL LEIGU

Jörðin er talin vera 102 ha, þ.a. um 37 ha ræktað  
land og annað land að mestu leiti vel gróið. 
Á jörðinni stendur 320 fm íbúðarhús á tveimur hæðum 
byggt 1964 með innbyggðum bílskúr, góð véla- og 
verkfærageymsla og fjós, ásamt fleiri byggingum.
Jörðin stendur í stuttu ökufæri frá Vík í Mýrdal (um 13 
km) og staðsetning hennar býður upp á mikla möguleika í 
ferðaþjónustu, hestamennsku o.fl. 

Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson 
löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða 
bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg kynnir til sölu: Skeiðflöt í Mýrdal. 

Eignatorg - Sóleyjargata 17 - 101 Reykjavik  - s: 510-3500

Friðbert Bragason
Löggiltur leigumiðlari
www.apl.is

Til leigu skrifstofurými í Borgartúni  
með aðgang að stóru fundarherbergi, 

eldhúsi, móttöku, og biðstofu.

Nánari lýsing: Þrjár skrifstofur með gegnheilu parketi, allar 
tölvulagnir, WC og ræstikompa innan séreignar, fundarherbergi 
með myndvarpa, leigist með vönduðum húsgögnum.

Nánari upplýsingar í síma 820-6022 eða fridbert@apl.is
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BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Lundur 52-60
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum raðhúsum í Lundi 52-60 í Kópavogi. 
Íbúðirnar eru frá 223-241 fm. Stæði í bílskúr fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar 
gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í 
margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðarsafn.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

www.bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Raðhús - Parhús

Óskar 
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Þóra
Löggiltur

fasteignasali
822 2225F a s t e i g n a s a l a n  T O R G      G a r ð a t o r g i  5       2 1 0 G a r ð a b æ r      S í m i 5 2 0 9 5 9 5     www. f a s t t o r g . i s

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Bjartar, vandaðar og vel skipulagðar 3-4 herbergja 
íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á 
fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Glæsilegt útsýni.  Vandaðar innréttingar frá INNX, 
parket á gólfum, innihurðir eru spónlagðar úr eik og 
yfirfelldar. Forstofa, baðherbergi og þvottahús 
flísalögð. Góðar svalir, lyfta og bílgeymsla.  Stutt er í 
verslanir, skóla, sund, fimleikahús og tvo golfvelli. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 

Þorrasalir 5-7 
201 Kópavogur

Herbergi: 3-4

Fjölbýlishús 

Bílageymsla

Lyfta

Stærð: 95 - 119  fm

Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 

Íbúð fm herb Verð Staða
101 116,2 4 34.300.000      Seld
102 93,5 3 27.500.000      Laus
201 115,4 4 34.600.000      Laus
202 93,5 3 28.000.000      Seld
203 94,4 3 28.000.000      Seld
204 94,9 3 28.000.000      Laus
205 117 4 36.200.000      Seld
206 95,5 3 28.000.000      Laus
207 118,5 4 34.300.000      Laus
301 115,6 4 35.800.000      Frátekin
302 93,9 3 28.200.000      Seld
303 94,7 3 28.200.000      Laus
304 94,9 3 28.200.000      Laus
305 117 4 36.500.000      Laus
306 95,5 3 28.000.000      Laus
307 118,7 4 34.300.000      Laus
401 115,5 4 36.200.000      Seld
402 94,1 3 28.600.000      Seld
403 94,5 3 28.600.000      Seld
404 94,9 3 28.600.000      Laus
405 117 4 36.600.000      Laus
406 95,5 3 28.000.000      Laus
407 119,2 4 34.600.000      Laus
501 115,5 4 36.800.000      Seld
502 94,2 3 28.900.000      Seld
503 94,6 3 28.900.000      Laus
504 94,9 3 28.900.000      Laus
505 117 4 36.800.000      Seld
506 95,5 3 28.400.000      Laus
507 119,3 4 38.400.000      Seld
601 116,9 4 36.800.000      Seld
602 93,9 3 30.800.000      Laus
603 94,6 3 30.800.000      Seld
604 94,9 3 30.800.000      Laus
605 118 4 39.500.000      Seld

Þorrasalir 5-7







Miklaborg hefur til sölu:

Einstaklega falleg sérbýli 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

OPIÐ HÚS
Sunnud. 25. ágúst 17:00 - 17:30

Fallegt tæplega 200 fm. sérbýli i smáibúðahverfinu.

Frábær staðsetning.

Laust fljótlega. 

Eldhús og stofur í opnu sými.

Afgirtur timburpallur í garði.

Húsið liggur við stórum listigarði.

Stór bílskúr.

Grundargerði 57

Verð 57,5 millj.

Einstaklega glæsilegt, fallegt og vel skipulagt 256 fm. 
einbýlishús á vinsælum stað í Kórahverfinu. 

Allt húsið hið vandaðasta, hugsað fyrir öllu í hönnuninni. 

Húsið er teiknað af Vektor og sá Oddgeir Þórðarson, 
arkitekt hjá Go-Form um alla innanhússhönnun. 

Innréttingar eru sérsmíðaðar hjá Fagusi í Þorlákshöfn. 

Lýsing hönnuð af Lumex. 

Garðurinn hannaður af Ólafi Melsted landslagsarkitekt. 

Sjón er sögu ríkari.

Gnitakór 

Verð 89,9 millj.

Mikið endurnýjuð eign að innan sem utan

Sérsmíðaðar innréttingar 

Góð stofurými með fallegum arni

Glæsilegt eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Gott baðherbergi og gestasnyrting

Glæsileg lóð

Tvöfaldur bílskúr

Sigtún 36

Verð 42,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

800 Selfoss

203 Kópavogur

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnud. 25. ágúst 16:00 - 17:00
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Smith & Norland hefur á boðstólum 
breitt úrval af þvottavélum og þurrk-
urum frá Siemens. Fá má þvottavélar 

sem taka sex kíló og eru einfaldar í notkun 
upp í vélar sem taka átta kíló og hafa ýmsa 
fleiri góða kosti. 

Slíkar vélar henta vel þar sem margir 
eru í heimili og allir ættu að finna góða vél 
við sitt hæfi. Íslenskt stjórnborð er á öllum 
þvottavélum og þurrkurum Siemens.

Siemens í fararbroddi
Helstu kröfur Íslendinga, þegar þvotta-
vélar eiga í hlut, eru að þær endist vel, 
hafi lága bilanatíðni, þvoi mjög vel og séu 
 fljótar að því. Því verður Siemens oft fyrir 
valinu og hefur vörumerkið löngum verið 
 Íslendingum tákn um glæsileika, gæði og 
góða endingu. 

Flestar Siemens-þvottavélar hafa nú öfl-
ugt 15 mínútna hraðkerfi sem skilar góðum 
þvotti. Það er þægilegt fyrir nútímafjöl-
skyldur sem oft liggur mikið á.

Smith & Norland hefur ávallt lagt  metnað 
sinn í að selja vandaðar vörur og veita 
trausta ráðgjöf. Smith & Norland sinnir 
varahluta- og viðhaldsþjónustu af fag legum 
metnaði á eigin verkstæði. 

Tíu ára ábyrgð á kolalausum mótor frá 
Siemens 
iQdrive, kolalausi mótorinn, er sá hljóð-
látasti, hagkvæmasti og endingarbesti sem 
Siemens hefur nokkurn tímann framleitt. 
Siemens býður tíu ára ábyrgð á kola lausum 
mótorum í þvottavélum. Með tímanum 
slitna venjulegir mótorar vegna kolanna 
en nýi kolalausi mótorinn heldur áfram að 
ganga eins og á fyrsta degi. Þessi nýja tækni 
gerir það að verkum að vélin notar mun 
minna rafmagn en áður en nær samt sama 
árangri. Með kolalausum mótor er komið í 
veg fyrir að vélin hitni nokkuð að ráði, öfugt 
við venjulega mótora. Þess vegna notar vélin 
allt að 30 prósent minni orku en sambæri-
leg vél í orkuflokki A. Þvottavélar með kola-
lausum mótor eru í orkuflokki A+++. Það 
gerist ekki betra.

Ný hönnun á hliðum vélarinnar og hljóð-
látur mótor gera að verkum að titringur 
minnkar til muna. Jafnvel á mesta snún-
ingshraða, 1.600 snúningum á mínútu, er 
vélin þýðgeng og mjög hljóðlát. Líttu inn hjá 
Smith & Norland og hlustaðu á hana vinna 
– þú þarft að hlusta vel.

Skammtar sjálf þvottaefnið
Siemens i-Dos þvottavélin hefur algjöra 
sérstöðu því að hún skammtar þvotta-
efnið sjálf. Sérstakur nemi skynjar magn 
þess þvottar sem settur er í vélina og  einnig 

óhreinindastig hans og gerð (bómull eða 
gerviefni). Hugbúnaður vélarinnar velur 
þvottaferil og magn þvottaefnis sjálfkrafa. 

Nú þurfa menn ekki að velta fyrir sér hvort 
þeir nota of lítið eða of mikið af þvottaefni. 
Þvottavélin sér um að skammta rétt.

Umhverfisvæn stefna Siemens
Siemens er vel þekkt fyrir umhverfisvæna 
stefnu sína og er í fremstu röð hvað varðar 
tækninýjungar til orkusparnaðar á heim-
ilum. 

Siemens hefur kynnt til sögunnar sjálf-
hreinsandi Siemens-þurrkara sem notar 
50 prósentum minna rafmagn en sam-
bærileg tæki í orkuflokki A. Auk þess 
heldur þurrkarinn sömu orkuflokkun 
allan endingartímann og sker sig þannig 
úr miðað við aðra þurrkara í sama orku-
flokki. Þurrkarinn er búinn nýrri tækni 
sem kallast „autoClean“ og gerir hann 
sjálfhreinsandi. Rakaþéttirinn hreinsast 
við hverja notkun sem stuðlar að minni 
orkunotkun. Þetta tryggir um leið styttri 
þurrkunartíma og minni orku notkun 
(orkuflokkur A). Þurrkarinn fæst hjá 
Smith & Norland. 

Ariel-f ljótandi þvottaefni og Lenor-
mýkingarefni fylgja með öllum Siemens-
þvottavélum frá Smith & Norland.

Glæsileiki, gæði og góð ending
Heimilistækjasvið Siemens er í fararbroddi í hönnun, tækni og nýjungum þegar kemur að dugandi þvottavélum og þurrkurum.

Siemens i-Dos þvottavélarnar eru gæddar þeirri sérstöðu að skammta sér þvottaefni sjálfar eftir að hafa numið 
magn þvottar, gerð efna hans og óhreinindastig.

Ariel-fljótandi þvottaefni og Lenor-mýkingarefni fylgja með öllum Siemens-þvottavélum frá Smith & Norland. MYNDIR/VILHELM

Sama á hverju gengur
– þú getur alltaf reitt þig á Siemens.

Þvottavél og þurrkari
frá Siemens. 

Einstök gæði. 
Góð þjónusta.

Láttu sjá þig og
gerðu góð kaup.
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FÁEINAR STAÐREYNDIR UM ÞVOTTAVÉLAR
● Fyrstu þvottavélarnar komu fram á sjöunda áratug nítjándu aldar. Þær voru trékassi sem fylltur var með 

fötum og honum snúið með handafli.
● Fyrsta rafknúna þvottavélin var gerð árið 1908.
● Talið er að þvottavélin hafi átt stóran þátt í að konur fóru út á vinnumarkaðinn. Heimilistæki bjuggu til frí-

tíma fyrir þær. 
● Næstum fjórðung allrar vatnsnotkunar í Bandaríkjunum má rekja til þvottavéla. 
● Hægt er að þrífa þvottavélina með því að setja tvo bolla af ediki í vélina og láta hana þvo eina umferð. 

Passið að hafa engin föt eða þvottaefni. 
● Þvottavélar með opið að framanverðu eru taldar þrífa fötin betur en þær sem hafa opið að ofanverðu.
● Meðalfjölskylda í Bandaríkjunum þvær 8-10 vélar í hverri viku og í níu af hverjum tíu tilvikum sér kona um 

þvottinn. Meðalfarmur þvottavéla samanstendur af 16 flíkum og meðaltíminn sem það tekur að ljúka þvotti 
og þurrkun eru ein og hálf klukkustund. 

● Vegna kostnaðar kjósa flestir frekar að kaupa nýja þvottavél en að laga þá gömlu.

SVEPPUR VELDUR ÓLYKT
Ef það kemur vond lykt af 
nýþvegnum þvotti er það 
merki um að sveppur sé í 
vélinni. Sveppurinn þrífst í raka 
og virðist sem aukin notkun 
mýkingarefna ásamt þvotta-
efnum með ensímum eigi 
þarna aðallega sök. Sveppurinn 
sem um er að ræða er ákveðin 
tegund myglusvepps. Til að ráða 
niðurlögum hans er gott að 
fylgja eftirfarandi leiðbeiningum 
sem er að finna á vef Leiðbein-
ingarstöðvar heimilanna; www.
leidbeiningastod.is.

● Byrja að skoða hvort dökk-
grátt slím (gulleitt í byrjun) sé 
í sápuhólfi vélarinnar.

● Ef svo er þá er best að byrja 
á að þrífa hólfið, taka það í 
sundur ef hægt er.

● Nota óblandað Rodalon, sem 
sett er í skál/fat og og nota 
bursta við verkið (flösku-
bursta) og fara vel í öll horn 
hólfsins. Einnig er hægt að 
setja efnið í úðabrúsa, úða 
vel í hólfið og skrúbba síðan. 
Gæta skal þess að nota 
gúmmíhanska við verkið.

● Taka síu eða sigti á sama 
hátt. Nauðsynlegt er að þrífa 
einnig gúmmíhring og gler í 
hurð vel, helst með óblönd-
uðu efninu.

● Áhrifaríkast er að setja 
Rodalon í sápuhólf + tromlu, 
stilla á 40°hita (prógramm) 
og láta vélina taka inn á sig 
vatn smástund, slökkva síðan 
á henni og láta standa í henni 
yfir nótt.

● Kveikja á henni aftur og láta 
ganga út. Athugið að vélin á 
að vera tóm.

● Fyrirbyggjandi aðgerð er að 
þvo af og til á hæstu stillingu 
(80° eða 90°, suðuþvott) því 
sveppamyndun lifir ekki af 
slíkan hita. En athuga ber að 
sápuhólfið hitnar ekki svo 
mikið þannig að sveppa-
myndunin getur tekið sig upp 
þar aftur og smitað áfram og 
þannig verður til vítahringur.

● Góð regla er að að þurrka 
sápuhólf, gúmmíhring og gler 
eftir notkun og skilja vélina 
eftir opna á milli þvotta.
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Síðumúli 16  |  108 Reykjavík  |  Sími 580 3900  |  www.fastus.is
Verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

eru hreinlega frábært par  
í þvottahúsið

Þessar tvær ...

Þvottavél og þurrkari tilvalin fyrir gistiheimili og minni ferðaþjónustur

• Sparnaðarkerfi fyrir vatn og orkunýtingu
• Notendavæn og þægileg þvottakerfi
• Margar góðar viðbætur fáanlegar, m.a. myntrauf

Veit á vandaða lausn



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 
2009, ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.850.000. Rnr.104653.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau 

12-16
www.planid.is

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec 
4matic. Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.990.000. 
Rnr.990521. Hlaðinn aukabúnaði.

VW Passat highline. Árgerð 2008, 
ekinn 64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.990420. Verð nú 
kr: 2.690.000,-

TOYOTA Land cruiser 100 vx. 
Árgerð 2006, ekinn 123 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.990382. Verð nú kr: 4.590.000,-

MERCEDES BENZ B 180 ngt. 
Árgerð 2011, ekinn 43 Þ.KM, 
bensín/metan, sjálfskiptur. Ýmsir 
aukahlutir. Rúmgóður og þæginlegur 
fjölskyldubíll. Listaverð 3.990.000 - 
Tilboðsverð 3.590.000. Rnr.160722.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

FORD F350 crew 4x4. Árgerð 2005, 
ekinn 177 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.bíll 
og hús Verð 4.150.000 . Rnr.155444.

RENAULT Trafic. Árgerð 2007, ekinn 
145 Þ.KM, dísel, 5 gírar.Ný uppt vél 
Verð 1.790.000. Rnr.155504.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

TEC 510tk Kojuhús . Árgerð 2003, 
gaskútar, rafgeymir. Tilboð 1.390.000. 
Rnr.150848.

LEXUS Rx350. Árgerð 2008, ekinn 
49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, einn 
eigandi Toppeintak. Verð 4.980.000. 
Rnr.400027.

FORD Kuga Trend Diesel. Árgerð 2011, 
ekinn 77 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.890.000. Rnr.400021.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

SUZUKI GRAND VITARA 06/2007, 
ekinn 95 Þ.km, 5 gíra, Mjög snyrtilegur 
jeppi! Verð 1.870.000. Rnr.281925 - 
Komdu og sjáðu!

SUBARU FORESTER 06/2006, ekinn 
87 Þ.km, sjálfskiptur, flott eintak! Verð 
1.690.000. Raðnr.135968 - Komdu 
og sjáðu!

MINI COOPER Árgerð 2002, ekinn 
64 Þ.km, TÖFFARI! Verð 1.890.000. 
Raðnr.251151. Komdu og sjáðu!

HYUNDAI TUCSON LUX 4X4 10/2007, 
ekinn 116 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
leður, sóllúga. MJÖG GOTT VERÐ 
1.790.000! Raðnr.310721. Komdu og 
sjáðu!

SUBARU FORESTER LUX 08/2007, 
ekinn 134 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Raðnr.135967. Komdu og 
sjáðu!

TOYOTA AVENSIS S/D SOL 03/2005, 
ekinn 150 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Raðnr.283615 - Komdu 
og sjáðu!

HONDA HR-V 09/2005, ekinn 77 Þ.km, 
5 gíra. Verð 1.190.000. Raðnr.115926. 
Komdu og sjáðu!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA RAV4. 12/2004, ekinn 153 
Þ.km, bensín, 5 gírar. Verð 1.090.000. 
Raðnr.251318 Komdu og sjáðu!

SUBARU LEGACY SPORT WAGON 
07/2007, ekinn 123 Þ.km, sjálfskiptur, 
einn eigandi! Verð 1.950.000. 
Raðnr.310722 - Komdu og sjáðu!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.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

 Bílar til sölu

Keyrðu á rafmagni eða bensíni. 
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000, 
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá 
Kr. 3.995.000, Toyota Prius Plug-in 
rafmagn og bensín frá Kr. 3.995.000. 
Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan, bensín 
og díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt 
að 75% fjármögnun í boði. islandus.
is - S. 5522000

SKUTBÍLL MEÐ FJÓRHJÓLA
Subaru Legacy GL árg ‚95, ekinn 243 
þús. km, skoðaður ‚14, sumar- og 
vetrardekk, verð 195 þús., s. 864 7335

Hyundai Accent 2001 til sölu Ekinn 
aðeins 74 þús ath, góður bíll 7705144

Til sölu M Benz 2007 CDI diesel Skipti 
á ódýrari helst Pajero diesel 7705144

Lexus R400 hybrid. Góð kaup ódýrasti 
2007 á Íslandi. Árg. 2007. Ek. 120þ.
km eyðsla 9 L sjálfsk. umboðsbíll. 
Verð:3.600.000.kr. S: 8928960.

Volvo, Scania, Benz, Renault. 
Krókheisisbílar til sölu 770 5144.

Til sölu Cadillac Escalade árg. 2007, 
ekinn 107.000. Uppl. í S: 898 3620

LINCOLN NAVIGATOR LONG Einn 
eigandi, engin skipti. Verð 5,3 m. Uppl: 
Tómas s. 895-9974

SUBARU IMPREZA WRX 4WD Verð 
1.25 m., engin skipti. Uppl: Tómas s. 
895-9974

Silfraður Toyota Yaris 2008 til sölu. 
Ek. 76 Þ. Vetrardekk fylgja. Uppl. í 
s:824-4847

NISSAN Primera, árgerð 2004, ek. 161 
þ.km, viðmiðunarverð 822 þ.kr, verð 
600 þ.kr. Uppl. í S: 8973858.

Subaru Legacy Sport árg. ‚09. Ek. 46 
þ. km. Verð 2.690þús. kr. stgr. S:69 
38032.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90, 
árg.‘00, ek. 287 þ. Verð 1350 þ. Uppl. í 
S: 892 4656.

Til sölu Honda HR-V, 4X4, árg. ‚04, ek. 
112 þ. Eyðsla 8 l. /100 km. Sumar- og 
vetrardekk. Verð 1.100.000, tilboð. 
Uppl. í S: 616 2597.

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000 
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk 
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum 
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá 
helstu framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði 
bíla til Íslands. www.islandus.is - S. 
5522000.

Mazda 323 árg. 1994, ekin 223 þ. 
km. Góður skólabíll, beinskipt. Verð 
100,000- S: 898-9494

Mitsubishi Space Star til sölu Árg. ‚00 
Ek. 190 þ. Óskoðaður fyrir árið 2014. 
Þarfnast lagfæringa. Verð 90 þ.kr. 
Uppl. í S:865 1410.

 250-499 þús.

SJÁLFSKIPT STATION 
COROLLA TILBOÐ 390 ÞÚS

TOYOTA COROLLA WAGON TERRA 1,6 
VVTI árg‘00 ek.193 þús, Sjálfskiptur, 
dráttarkrókur ofl. ásett verð 590 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS s.841 8955

TILBOÐ 320 ÞÚS
 VOLVO S40 2.0 Sjálfskiptur, árgerð 98 
ek.177 þús, skoðaður 14, dökkar rúður, 
cd ofl, góður bíll ásett verð er 490 þús 
fæst á 320 þús s.841 8955

Til sölu Opel Astra. Árg. ‚97. Ek.133 
þ.km. Sjálfsk. 5 dyra. Sk. ‚14. Mjög 
góðu standi. V.270 þ. Uppl. í S: 865 
2074.Save the Children á Íslandi

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

Ford Escape XLS 2005. 2.3L, sjálfsk, 
ek. 109þ. km. Sk. ‚14. Ásett v. 990 þ.kr. 
Skipti mögul. á ód. 4wd. S.898 1420.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Honda Magna V65, árg.‘83, ek. 60 þ. 
nýskoðaður, ný dekk. Uppl. í S:899 
0304

 Fjórhjól

CanAm Outlander 800S MAX LTD 
2010 til sölu. Ekið um 1.300 km, er 
á 31” dekkjum, aukatankur, auka 
loftdæla, upphækkað. Möguleiki að 
hlutföll fylgi. Mjög vel með farið hjól. 
skipti á eldra CanAm hjóli möguleiki. 
Sími: 8944708 eða luffi@simnet.is

 Kerrur

Evrópskar gæðakerrur. Verð frá 
129.900. Skoðaðu úrvalið á kerrur.
is eða kíktu til okkar. Dekkjahöllin 
Akureyri, Egilsstöðum og Skútuvogi 12.

 Hjólhýsi

Hobby Prestige 560 UL Árg. 2005 
Skoðað 2013, 1 eigandi. Markísa, tjald 
á markísu, hjólagrind og TV-loftnet. 
Vardekk og ýmsir fylgihlutir. Ásett verð 
2.500.000.- Uppl. í 892 5802 eftir kl 
15:00.

500.000kr. lækkun. Adria altea 462 
PS árg. 2011. Fortjald, sólarsella, TV 
loftnet, varadekk og fl. Sem nýtt. Verð 
kr. 2.800.000. Uppl. 8966200

 Fellihýsi

HAUST-TILBOÐ
Fleetwood Santa Fe 2009 þetta hús er 
með öllu 220W sólarsella 2x smellugas 
CD fortjald markisa, osf, ásett verð 
er 1.990.þ fæst á 1.490.þ Uppl. í 
896-5290.

 Bílaþjónusta

Bjóðum rútur í leigu með bílstjóra/
leiðsögumanni eða án bílstjóra á góðu 
verði. sími 647 4755 landferdir.is 
landferdir@landferdir.is

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 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.

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 Bókhald

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

Tek að mér Ársuppgjör fyrirtækja. 
Rafrænskil á vsk, staðgr, líffsj og fl. 
Unnið er á DK-Bókhaldskerfið Réttskil 
ehf s: 696-6714 réttskil@simnet.is

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 861 1242 
& egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson 
málarameistari S: 851-1960. 
himnamalun@gmail.com

 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

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 

Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu, malbikssögun, hellulagnir, 
endurnýjun dren og klóaklagnir. 
Vélaleiga, Efnissala. Uppl. s. 869 
1700/868 4043. Jarðlausnir ehf.

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

Sprengisandur
Sigurjón M. Egilsson

Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12
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 Nudd

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá 
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

AH-RAF

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 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.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

Rétt loftræsting lækkar rakastig, 
bætir loftið og dregur úr líkum á 
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is 
S:566 6000.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is 
,S:566 6000.

FLUGNABANAR.
  Flugnabani IKP30 2*15W 150m2 kr. 
18.256,00 Flugnabani IKP40 2*18W 
200m2 kr. 24.352,00

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

GOLFBÍLAR, CLUB CAR 
PRECEDENT, HAUSTVERÐ

Eigum til á lager notaða Prececent 
Club Car rafbíla. Verð kr. 850.000.- m/
vsk. ( án húss). Uppl. í s. 564 1864 
milli 9-17:00.

Til sölu rafskutla, fæst ódýrt. S. 612-
0060.

 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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM 
HEFST 2.SEPT

Viltu starfa í flugi? 
Einkaflugmannsnám er fyrsta skrefið 
í átt að atvinnuflugmannsprófi. 
Skráning á www.flugskoli.is.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Mjög vandað og smart borðstofuborð 
frá Cassina til sölu. Mjög auðvelt að 
stækka upp í 148 x 225. Upplýsingar 
gefur Gunnþóra í síma 866 4808.

4 baststólar með háu baki og lausri 
hvítri setu til sölu. Upplýsingar í síma 
863 5361.

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o.fl. S. 897 
5484/3327.

 Dýrahald

BÚRADAGAR 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

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tilboð á fiskabúrum með ljósi, hitara 
og hreinsidælu.
 Stærð 40 cm verð 9.990,- án hitara 
 Stærð 60 cm verð 12.990,- 
 Stærð 80 cm verð 19.995,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

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

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

T ö l v u k e r f i

Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur. 
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK  
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is

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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 Dýrahald

VIZSLU GOT
Fyrirhugað Vizslu got í byrjun sept. 
Báðir hundar 1. einkunar hundar 
og rakkinn sá stigahæsti á landinu. 
Áhugasamir hafi samband á 
jardarhera@gmail.com

HUSKYHVOLPAR TIL SÖLU
Gullfallegir huskyhvolpar með ættbók 
frá HRFÍ til sölu á góð heimili. Allar 
frekari upplýsingar í síma 557 7241, 
899 5241 www.icelandichusky.com

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Til sölu nýtýndir stórir feitir og 
sprækir laxa og silunga maðkar. 
Margra ára þjónusta. Sendi út á land. 
Geymið auglýsinguna. S: 864 5290 
eða 857 1888.

GÆSAVEIÐI-KORNAKUR.
Laus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði. 
Möguleiki að blanda saman stangveiði 
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868 
4043.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Risherbergi við Rauðarárstíg til leigu. 
Aðgangur að salerni en ekki baði. 
Uppls. í síma 551-7752 virka daga frá 
08-10.

250 fm. rými til leigu í Háholti 
Mosfellsbæ. Rýmið er bæði með 
gönguhurð og keyrsluhurð. Fleiri 
upplýsingar fást í síma 660-4472 hjá 
Magnúsi eða 660-4481 Ólafía.

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.

 Húsnæði óskast

Eins/tveggja herb. íbúð óskast til leigu 
á höfuðborgarsvæðinu. Er 34 ára, 
reyklaus, reglusöm og áreiðanleg. S. 
849 8882.

 Sumarbústaðir

SUMARHÚSALÓÐIR. 
Eigum nokkrar sumarhúsalóðir í 
fallegu skóglendi við Hraunskóga 
Húsafelli sem fást gegn yfirtöku á 
leigusamningum. Uppl. gefur Ólafía í 
s. 660 4481

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 100fm iðnarhúsnæði að 
Stapahrauni í Hafnarfirði. Uppl. í s. 
863 9774

Höfum til leigu í &thorn;essu húsi 
ca 1100 fermetra &thorn;jónustu 
og i&eth;nar&eth;arhúsnæ&eth;i á 
efri hæ&eth;. Húsnæ&eth;i&eth; er 
snyrtilega innrétta&eth; me&eth; 
móttöku r&yacute;mi og og gó&eth;ri 
a&eth;stö&eth;u fyrir starfsmenn 
Uppl. síma 696-1001.

 Geymsluhúsnæði

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA 

Í BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

Geymsluhúsnæði fyrir tjaldvagna 
og fellihýsi. Upphitað húsnæði í 
Mosfellsbæ. Upplýsingar gefur Ólafía 
í s. 660 4481

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

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HÚSASMIÐUR/
KRANAMAÐUR

Óskum eftir að ráða vana 
húsasmiði og kranamenn.

Upplýsingar gefur Magnús í 
s. 660 4472

HÁRSNYRTIR 

HÁRRÉTT HÁRSTOFA/
RAKARASTOFA

Óskar eftir hársnyrtum til starfa.
Uppl. Linda Rós S. 690-5647 

linda@harrett.is

WE WANT TO HIRE 
WAITERS IN OUR 

RESTAURANT.
Because of increased business we 
need waiters in the SKÓLABRÚ 
restaurant. We are looking for 
people with experience in the 

hospitality industry, people with 
good communication skills and 
people who can work on their 
own, have references and CV. 

SKÓLABRÚ is a distinguished 
restaurant in the center of 

Reykjavík.
If you are interested please 
send us an e-mail with the 

information mentioned above, 
the mail address is 

manager@skolabru.is

AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST!
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

hlutastarf á virkum dögum í vetur 
í nokkrar verslanir Kornsins.

Umsóknir sendist á netfangið 
umsokn@kornid.is eða kornid.is

VERSLUNARSTJÓRI
Verslunarstjóra vantar í verslun 

Kornsins.
Umsóknir sendist á netfangið 

umsokn@kornid.is eða kornid.is

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til úthringinga. 
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og 
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.

Hringið í síma 776-7400 
eða sendið mail á 

kvoldvinna@simstodin.is

SÓLNING EHF. 
HAFNARFIRÐI

óskar eftir vönduðum og vönum 
starfsmönnum.

Um er að ræða vinnu við 
hjólbarða og smáviðgerðir.

Um framtíðarstörf getur verið 
að ræða.

Umsóknir sendist á: 
beggi@solning.is / 
siggi@pitstop.is

FJARÐARBAKARÍ 
HAFNARFIRÐI

Óskum eftir duglegum og 
samviskusömum einstakling 

til starfa í verslun okkar í 
Hafnarfirði. Vinnutími virka daga 
frá 6:30 - 12:30 og annan hvern 

laugardag frá kl. 11-17.
Nánari upplýsingar veitir 
Heiða í s. 692 7783 eða 

heidvin@gmail.com

NEMI ÓSKAST.
Vélaverkstæðið Bætir ehf óskar eftir 
að ráða nema eða áhugasaman mann 
til starfa á vélaverkstæði. Upplysíngar 
veitir Þráinn í síma 8922328.

Bílstjóra vantar á lítin sendibíl sem er 
á stöð. Uppl. 846 0070.

Húsasmiður óskast í tímabundið 
verkefni. Upplýsingar gefur Pétur í 
síma 865 2300

Óska eftir vönum mótasmiðum sem 
fyrst, framtíðarvinna. Uppl. í S:771 
8141 Arnar.

SKALLI ÖGURHVARFI
Óskar eftir að ráða starfsfólk í 
afgreiðslu og eldhús. Uppl. á staðnum 
milli kl. 3-6

Rafvirkja eða nema vantar í heilsdags 
eða hlutastarf. Uppl. í s. 896 4630.

Vissa byggingaverktaki óskar eftir 
smiðum í vinnu. Uppl. í S: 659 9661

Snælandvideo óskar eftir starfsfólki í 
fullt starf, um er að ræða vaktavinnu. 
Vinsamlega leggið inn umsókn á 
snaelandvideo.is eða hafið samband 
við Pétur í síma 693-3777. Athugið 
eingöngu er um fullt starf að ræða!

Heitar myndir. Sexy Iceland vill 
kaupa heitar myndir ísl. kvenna, 18+. 
SexyIceland.com

VANUR VÉLVIRKI ÓSKAST.
Vélaverkstæðið Bætir ehf óskar eftir 
að ráða vanan vélvirkja til starfa við 
viðgerðir á Dísel vélum. Upplysíngar 
veitir Þráinn í síma 8922328.

 Atvinna óskast

Sjóntækjafræðingur óskar eftir vinnu. 
Hefur tæplega 20 ára starfsreynslu. 
Áhugasamir sendi tölvupóst á 
netfangið: sjontaekja@gmail.com

Vanur smiður getur bætt við sig 
alhliða viðhalds verkefnum bæði inni 
og úti. Upplýsingar í síma 895 4043

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið 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. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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Glæsilega rauð úr nýju 
L-línunni frá Toshiba. 
Þynnri, nettari og 
sterkbyggðari með 

örgjgjöörgjöörva, Intel Core i3 örgjö
hörðhörðum ddiski500GB hörð

og Bog Blueetooth 4.og B

Glæsileg, þunn og kraftmikil. 
Fjögurra kjarna Intel i7 örgjörvi 
fyrir þunga vinnslu eða leiki.  
Öflugt 1GB nVidia GeForce GT740M 
leikjaskjákort og stór 750GB diskur.  
Mikið fyrir peninginn. 

Kraftmikil og 
glæsileg í senn.  Flott 
hvít umgjörð og fjögurra 
kjarna AMD A8 örgjörvi.  
Öflugt 1 GB Radeon HD 7640G skjákort, 
8GB vinnsluminni og stór 1TB harður diskur. 

Frábær kaup 
fyrir þá sem vilja 
samnýta fartölvu og 
heimilistölvu með því að vera 
með stóran skjá.  Intel örgjörvi og 
gott geymslupláss með 1TB hörðum diski.  
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ári seinna greip Míþridates til þess 
kænskubragðs að fyrirskipa fjölda-

morð á rómverskum borgurum í öllum 
borgum Litlu-Asíu sem hann réði yfir. 

Þetta gerði hann til að tryggja sér endan-
lega stuðning íbúanna. Reiði Rómverja 
yrði svo mikil að eftir þetta gætu íbúar 
Litlu-Asíu ekki annað en stutt Míþrida-
tes fram í rauðan dauðann og vonast eftir 
sigri hans. Ella biði þeirra hræðileg hefnd 
Rómverja sem aldrei gleymdu misgjörð-
um gegn sér. Fjöldamorðin voru skipulögð 
vandlega á laun og talið er að allt að 70.000 
manns hafi fallið á einum og sama deg-
inum.

Stríð í aldarfjórðung
Næstu 25 ár geisuðu nær þrotlaus stríð 
Míþridatesar við Rómverja. Hann stillti 
sér upp sem verjanda grískrar menn-
ingar og náði um skeið miklum árangri. 
Honum virtist jafnvel ætla að takast hið 
ótrúlega, að reka Róm endanlega burt af 
svæðinu. Hann náði Aþenu um tíma og 
gekk í bandalag við Tígranes kóng í Arm-
eníu, sem var tengdasonur hans. Ýmsir 
af frægustu hershöfðingjum Rómverja 
reyndu sig gegn kóngi, en Míþridates var 
háll sem áll. Hann hafði greinilega mikla 
persónutöfra og var lagið að hrífa jafnt ein-
staklinga sem heilar þjóðir með sér. Og 
þótt halla færi undan fæti náði Míþridates 
einlægt að halda baráttunni áfram og gafst 
aldrei upp. Að lokum var það herforinginn 
Pompeius mikli sem vann fullnaðarsigur á 
her Míþridatesar árið 63. Pontusríkið var 
þá hrunið og var gert að rómversku skatt-
landi. Míþridates sjálfur var að lokum inni-
lokaður í síðasta virki sínu á Krímskaga. 
Hann gat ekki hugsað sér að verða skraut-
fjöður í sigurför Pompeiusar og svipti sig 
lífi með erfiðismunum. Hann reyndi að 
gleypa eitur, en það virkaði ekki af skiljan-
legum ástæðum. Að lokum skipaði hann 
þræl sínum að höggva sig til bana.

Strax og ég fór sem stráklingur að lesa 
mér til um sögu Rómaveldis heillaðist ég 
af þessum karli, Pontuskóngi. Hann var 
greinilega afar sjarmerandi persóna, ein-
staklega litríkur og stór í sniðum, og eins 
og skapaður fyrir stóra skáldsögu. Sagan 
sem ég ætlaði að skrifa átti í aðra rönd-
ina að vera hetjusaga um hugdjarfa en 
fyrirfram glataða baráttu hins staðfasta 
Míþridatesar gegn óaflátanlegum upp-
gangi hins andlitslausa valds Rómar – en 

í hina röndina einfaldlega lýsing á stór-
brotnum persónuleika hins ævintýralega 
kóngs. Og lýsingarnar á síðustu dögum 
hans í virkinu á Krím áttu að vera beinlín-
is hrífandi!

Nú. Skáldsagan hefur ekki verið skrifuð 
enn og verður varla úr þessu. Ástæðan er 
eflaust aðallega sú að ég reyndist hvorki 
hafa nennu né hæfileika til að skrifa svo 
stóra bók, en þó fóru fáein önnur atriði líka 
að þvælast fyrir mér.

Fjöldamorðin árið 88. Og síðan persóna 
kóngsins sjálfs.

Jú, Míþridates var eflaust „skemmti-
legur persónuleiki“ á sinn hátt. „Larger 
than life,“ eins og enskumælandi menn 
segja. En var í rauninni hægt að skrifa 
einhvers konar hetjusögu um mann sem 
hafði skipulagt kaldrifjuð morð á 70.000 
óbreyttum borgurum, körlum sem konum, 
sem ekkert alvarlegt höfðu til saka unnið? 
Og sú „varnarbarátta grískrar menningar“ 
andspænis rómverskri ásælni sem hann 
kvaðst ástunda, var hún nokkuð annað 
en prívat valdastrit, honum sjálfum til 
dýrðar? Hin þrautseiga hetjulund að gef-
ast aldrei upp, heldur kveðja alltaf út nýja 
og nýja heri gegn ofurefli Rómar, var hún 
nokkuð annað en hræðilegt skeytingar-
leysi um örlög þeirra bláfátæku alþýðu-
stráka sem hann sendi fram á vígvöllinn – 
þótt hann mætti vita að hann hlyti að tapa 
að lokum og þeir verða brytjaðir niður? 
Var það kannski sagan sjálf – og tíminn – 
sem höfðu með tímanum breytt svo ásýnd 
Pontuskóngsins að ég sá nú hetju þar sem í 
raun hafði farið valdasjúkur og sjálfhverf-
ur og blóði drifinn harðstjóri og fjölda-
morðingi?

Í bönkernum
Ég hætti smátt og smátt að viða að mér 
efni um Míþridates en ætli ég hafi ekki 
endanlega lagt hina miklu hetjusögu 
um Pontuskónginn á hilluna þegar ég sá 
kvikmyndina Untergang um síðustu daga 
Hitlers í bönkernum í Berlín. Mér rann 
eiginlega kalt vatn milli skinns og hör-
unds. Líktist þetta ekki alltof mikið því 
sem lokakaflar sögunnar um Míþridates 
áttu að snúast um? Gat verið að eftir 2.000 
ár myndi einhver stráklingur eins og ég 
heillast af sögunni um Adolf Hitler, sem 
þá yrði orðin gerólík raunveruleikanum, 
og færi að láta sig dreyma um að skrifa 
skáldsögu?

um að kynnast hlutskipti 
fólks. Í þeim tilgangi 
lærði hann tungu hverrar 
einustu þjóðar sem byggði 
Pontus, en þær voru þó nokkrar. 
Þeim vana hélt hann síðar, þegar hann fór 
að ríkja yfir stærri svæðum, og á endanum 
gat hann rætt við þegna sína á 22 tungu-
málum.

Ónæmur fyrir eitri
Jafnframt einsetti Míþridates sér að forð-
ast örlög föður síns með öllum ráðum. 
Hann fór því að taka inn litla skammta af 
öllum þekktum eiturtegundum til að gera 
sig ónæman fyrir þeim. Með tímanum 
sauð hann saman með hjálp grasalækna og 
seiðkarla máttugt móteitur sem hann saup 
á daglega.

Eftir að hafa á þennan og margvísleg-
an annan hátt reynt að stæla sig til átaka 
birtist Míþridates í Sínope og náði fljótlega 
að hrifsa til sín völdin frá móður sinni og 
Krestusi. Hann lét varpa þeim í fangelsi 
og þar dóu þau, móðir hans af eðlilegum 
ástæðum en Krestus var sagður hafa reynt 
að gera nýtt samsæri gegn bróður sínum 
og var þá líflátinn.

Um árið 110 f.Kr. fór Míþridates að seil-
ast til áhrifa í nágrannaríkjum og þó ekki 
síst á sléttunum handan Svartahafsins, þar 
sem Úkraína og Rússland eru nú. Þar náði 
hann töluverðum árangri en sunnan hafs-
ins rak hann sig fljótlega á nýtt stórveldi 
sem var farið að teygja áhrif sín til Grikk-
lands og inn í Litlu-Asíu, eða Tyrkland sem 
nú heitir.

Það var Róm.

Hið ógurlega Rómaveldi
Á árunum kringum 100 f.Kr. juku Róm-
verjar sífellt ítök sín í grísku borgunum 
við Eyjahafið og í ýmsum af smáríkjum 
í Litlu-Asíu. Þeir sendu þangað kaup-
menn og diplómata af ýmsu tagi sem fóru 
sumir að gera sig allbreiða. Þetta gramdist 
mörgum en aðrir tóku Rómverjum fagn-
andi. Þegar Míþridates Pontuskóngur fór 
að seilast inn fyrir landamæri Biþyníu-
ríkis leitaði kóngurinn þar á náðir Róm-
verja og lýsti síðan yfir stríði. Míþridates 
gekk þá í bandalag við ýmsar sjálfstæðar 
grískar borgir og brást við af fullri hörku. 
Hann sendi her inn í Biþyníu og allt niður 
að Eyjahafi. Á skömmum tíma lagði hann 
undir sig stór svæði. Þetta var árið 89 og 

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 
ætlaði að skrifa 

hetjusögu um 
gamlan forn-
alda rkóng en 

uppgötvaði 
svo að 

kannski var 
hann helstil 

svipaður 
Adolf Hitler.

Einu sinni ætlaði ég að skrifa 
skáldsögu. Réttara væri vissu-
lega að segja: Oft ætlaði ég að 
skrifa skáldsögu, en látum „einu 
sinni“ duga. Og skáldsagan sem 
ég ætlaði einu sinni að skrifa átti 

að vera um Míþridates Pontuskóng.
Líklega vita fáir núorðið hver hann var. 

Svo ég segi sögu hans í örstuttu máli, þá 
fæddist hann um 134 f.Kr. í borginni Sínope 
sem þá var höfuðborg Pontusríkis. Það hafði 
orðið til við umrótið sem Alexander mikli 
skildi eftir sig, þegar hann knésetti Persa-
veldi. Pontus var lengst af lítils megandi 
smáríki, en konungsættin rakti uppruna 
sinn bæði til Alexanders og Persakeisara. 
Menningin var í senn persnesk og grísk. 
Míþridates var konungssonur og þegar hann 
var um 15 ára var faðir hans myrtur með 
eitri í veislu í kóngshöllinni, en Pontusmenn 
voru þekktir fyrir óhóflega veislugleði og 
yfirleitt mikinn hamagang í lífinu. Kóngur 
hafði arfleitt synina Míþridates og Krestus 
að ríkinu. Móðir þeirra skyldi þó stýra rík-
inu þar til þeir yrðu lögráða. Og hún kunni 
vel við völdin og vildi brátt ekki láta þau af 
hendi. Míþridates tók að óttast um sinn hag 
því mamma gamla sýndi greinileg merki 
þess að halda fremur fram hlut Krestusar 
en hans.

Míþridates fór í felur. Í sjö ár fór hann 
í dulargervi um Pontus og lagði sig fram 

GETA 
FJÖLDAMORÐINGJAR 
VERIÐ HETJUR?

á
k

mo
borgi 

Svartahaf

Eyjahaf
Litla-Asía

Pontus

Armenía

Bíþynía

Sýrland

Krímskagi

Sínope

Aþena

RÍKI MÍÞRIDATESAR
120-69 FYRIR KRIST



– fyrst og   fremst

ódýr!

Þú getur valið ókryddaðar eða 

kryddaðar, New York, hvítlauks- og 

rósmarín og í ítalskri marineringu!

GRÍSAKÓTILETTUR

– fyrir þig og þína!

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

3625kr.
kg

Lambafile New York marinerað

1499kr.
stk.

Krónu 3 hæða súkkulaðitertaKrKrórónónnu 3 hæhææðaða súsúkúkkkukuulalaaðiðititeteertrtata
598kr.

pk.

Nóa rúsínur og salthneturNóNóaóa rúrúsússínínnuur ogog sasaltltthnenetetutuur

GRÍSA-

KÓTILETTUR
á góðu verði!

998kr.
kg

Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur

300%333303300000000
afsláttur

159kr.
pk.

Stjörnu xtreme ostapopp

461kr.
pk.

Verð áður 542 kr. pk.
Maarud flögur, Sour Cream & Onion

1555%1555
afsláttur

199kr.
kg

Verð áður 257 kr. kg
Vatnsmelóna

r 255777 kkr 25577 kkrr 222555777 kkrr 22255577 krr 222555222555775777 kkkr
ónaónónaa

20000%220000
afsláttur

u

1589kr.
kg

Verð áður 2298 kr. kg
Grísalundir, erlendar

30000%33330300000
afsláttur
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?
Sendu okkur myndina þína í pósti til 
Fréttablaðsins, Skaft ahlíð 24, 105 Reykjavík 
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

er valinn úr þátttakendum í sumarlestri 
Borgarbókasafns og Bókmenntaborgarinnar Reykjavíkur.bókaormur vikunnarbókaormur vikunnar

Hvernig kom það til að þú 
söngst lagið Glaðasti hundur í 
heimi? Ég fékk bara símtal frá 
dr. Gunna, hann sendi á mig 
prufuupptöku af laginu og ég 
var strax hrifinn. Ég sagði því að 
sjálfsögðu já við hann um leið.

Var gaman að syngja lagið? 
Já, það var mjög gaman. Það er 
alltaf gaman að vinna með nýju 
fólki og sérstaklega þegar maður 
veit að maður er með gott efni í 
höndunum. Það var líka gaman 
að fá að taka upp í Geimsteini, 
sem er sögufrægt stúdíó.

Áttu hund eða önnur gæludýr? 
Nei, sem betur fer, en þegar ég 
var lítill hljóp mig niður hundur 
sem stóð síðan yfir mér og gelti. 
Ég var smá tíma að taka hunda í 
sátt eftir það!

Hvert var fyrsta hljóðfærið 
sem þú eignaðist? Það hefur 
alltaf verið til píanó heima hjá 
foreldrum mínum, en fyrsta 
hljóðfærið sem ég eignaðist 
persónulega var líklega bara 
blokkflautan sem ég fékk sex 
ára, en þá byrjaði ég í forskóla 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.

Hefurðu gaman af að spila 
fyrir börn? Já, það er alltaf 
hressandi.

Ætlarðu einhvern tímann að 
gera barnaplötu? Það er aldrei 
að vita, maður á aldrei að segja 
aldrei (sagði maðurinn sem var 
að segja „það er ALDREI að 
vita“).

Hlakkarðu til að verða pabbi? 
Já, ég er mjög spenntur og 

hlakka til að upplifa þetta allt 
saman.

Af hverju ertu ekki fótbolta-
maður eins og Jón Jónsson, 
bróðir þinn? Hahaha! Það er 
nú bara vegna þess að ég ákvað 
að hætta. Ég hef ekki sömu 
þrautseigju og Jón bróðir, hann 
endist einhvern veginn betur 
í  hlutunum og þar á meðal í 
 boltanum.

Ertu alveg með‘etta? Það eru 
allir alveg með‘etta!

Tók smá tíma að taka 
hunda í sátt aft ur
Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór syngur eitt vinsælasta lag landsins meðal barna í 
dag, Glaðasti hundur í heimi, ásamt dr. Gunna og fi nnst það skemmtilegt.

MEÐ‘ETTA  Friðrik Dór hlakkar til að takast á við föðurhlutverkið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

   Ég hef ekki sömu 
þrautseigju og Jón 

bróðir, hann endist 
einhvern veginn betur 

í hlutunum og þar á 
meðal í boltanum.

 Telma Sól Sulem er heppinn 
bókaormur. Hún hlaut aðal-
verðlaunin vegna sumar-
lesturs Borgarbókasafnsins 
og Bókmenntaborgarinnar, 
lesbretti og 4.000 króna 
inneign hjá fyrirtækinu 
Ebækur sem gaf verðlaunin.  

 Telma Sól er átta ára síðan 
í júlí. Hún verður nemandi 
í Hlíðaskóla í vetur. En 
skyldi hún hafa lesið mikið 
í sumar? 

 „Ég las mikið nema þegar 
ég var úti í Frakklandi 
í nokkrar vikur, því ég 
gleymdi að hafa með mér 
bækur þangað.“

Hvað varstu að gera í Frakk-
landi? Ég var í heimsókn hjá 
ömmu og afa sem búa þar.

Kanntu frönsku?„Já, en ekki 
að lesa hana.“

Hver er uppáhaldsbókin 
þín? „Það er Rebbi og Héra. 
Ég er að lesa hana núna og 
hún er skemmtileg.“ 

 Systir Telmu Sólar, Emilie 
Sigrún Sulem, tók líka þátt 
í sumarlestri Borgarbóka-
safnsins og Telma Sól  segist 
ætla að lána henni les-
brettið stundum. - gun 

HEPPIN  Fékk lesbretti og 4.000 króna inneign frá 
Ebókum. 

REBA REFUR  Sóley Eva níu ára sendi okkur þessa mynd.

Bragi Halldórsson

58

„Nú er ég farin,“ sagði Kata s órhneyksluð. „Hvílíka misþyrmingu 
á ketti hef ég aldrei séð.“ „Bíddu, bíddu,“ sagði Lísaloppa. „Þetta 
er bara þraut, þess vegna er hún teiknuð svona.“ „Þetta er mis-
þyrming samt,“ hnu saði í Kötu. En hver er þá þrautin,“ bætti hún 
við. „Jú,“ svaraði Lísaloppa. „Við eigum að telja úr hversu mörgum 
þríhyrningum þessi mynd er teiknuð.“ „Þríhyrningum,“ sagði Kata 
hneyksluð. „Á mér er engi n þríhyrningur,“ bætti hún við snúðug.

Getur þú talið hvað eru margir þríhyrningar í þessari mynd?

SVAR: 20, athugið að þeir geta skarast, tildæmis geta tveir þríhyrningar myndað nýjan þríhyrning.



Salötin frá Sóma eru byggð á áralangri reynslu af 
samlokugerð. Þú getur valið úr sjö tegundum ásamt
Pestó Hummus sem bragðgóð nýjung. Prófaðu!

wwwww.sosomi.m is
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist bókmenntaverk. Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 28. ágúst næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „24. ágúst“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Flekkuð eftir Cecilia Samartin frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Margrét Einarsdóttir, 
Furulundi, 600 Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
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LÁRÉTT 
1. Tel forar fjalls drepa störf (20)
11. Tónlistarstig fyrir töffaraskap (8)
12. Afhendingu sængurinnar má rekja til milliveggsins 

(11) 
13. Undirstöðubúskapurinn er á löppum (14)
14. Sé ringlaðan útlending drekka latte (5)
15. Sæi um hafnarrekstur væri ég nákvæm (7)
16. Beini áminningum til lendingarstaðanna (9)
19. Segja fyrsta brot leiða til fleiri slíkra (5)
20. Himnadraugur er að verða betri (8)
22. Skattlegg þá sem hanga fastir (5) 
26. Lappa heillar hin fróðleiksfúsa (9) 
28. Sjálegur segjum við í gullhömrum (10)
29. Sá fyrir skógarsteinkum og akurhnotum með 

grjótkornum (11)
30. Heimta vitlausu víkina til að lappa upp á mann-

orðið (9)  
32. Er hráki vegur upp á við og gígur vaxandi gróði? (9)
36. Líf drepur, svo langt sem það nær (8) 
38. Kventúlar fyrir nöldursegg (9)
39. Söngur jólasteikurinnar hljómar eins og þrýsti-

jöfnun þjórarans (6)
41. Svolítil hreyfing og svolítið ryk og allt fer af stað (4)
42. Hetja hafsins gefur eldstæði í öldudal (8)
43. Hef öðlast fullvissu um að best sé að rugla Frans 

næst (9)
44. Ber í norðausturhlíð (6)

LÓÐRÉTT 
1. Störf gefa varðveislu hjalls (20)
2. Lokahluti lengsta orðsins er hér, og lýsi ég 

þennan ráðningaspyrðubaug búinn (20) 
3. Lið tínir nautgrip fyrir hetju (8)
4. Ís og kisa er banvæn blanda fyrir settaugina (6)
5. Hér segir frá sárinu og því sem af gengur (11)
6. Fangalegir aflapollar (9)
7. Allslausi bakarinn á ekki einusinni lyftiduft (9)
8. Ölvun helltist yfir þótt samkvæmið ætti að vera 

edrú (8)
9. Glampi af steini (6)
10. Set fréttir af átökum í flatan bréfpoka (6)
17. Breiðfylking gengur í gryfjuna (8)
18. Skipti á klósiga og bólsturbleyðu (8)
21. Reykvísk gata drepur haug (11)
23. Mont og fleira góðgæti (6)
24. Fárið eltir styggan (6)
25. Druslan og karlfauskurinn eiga vel saman (11)
27. Tímamótastilling einkennir árvisst boð (10) 
31. Ætli byrjendur af báðum kynjum dugi á áður 

óþekkt vígi? (7)
33. Sæll en ruglaður lagður til hvílu? (6)
34. Festi rætur þar sem draumurinn verður að 

veruleika (6)
35. Fótaferðin var fljótræði, fljótræði segi ég (6)
37. Verða ringluð og rauð þegar orðan birtist (5)
40. Nei, ekki orð nema í krossgátum og verkum 

Laxness (2)
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FRÁBÆR KAUP FRÁ THOMSON

SUMARGLAÐNINGUR

169.990
Thomson 46FU7765

Myndgæði
Tækið er með háskerpu
upplausn 1920x1080,
200Hz clear motion
index, Mega Contrast
og öflugum Pure
Image Ultra Intelligent
örgjörva sem gefur
framúrskarandi mynd-
gæði og liti.

Þrívídd
Tækið er með innbyggðri
þrívídd og notar active
ækni sem er öflugasta
æknin sem í boði er í 

dag. Tækið getur breytt
venjulegri mynd í þrívídd
2D to 3D conversion).

2 Active þrívíddar-
gleraugu fylgja.

SmartTV og Margmiðlun
Tækið er með hefðbundinn DVB-T
móttakara og DVB-S móttakara fyrir þá
sem nota gervihnattadisk. Ennfremur er
tækið með innbyggðum margmiðlunar-
spilara, hægt að taka upp á flakkara
af tækinu og innbyggður þráðlaus
móttakari (dongle). Tækið er með Smart
TV viðmóti og hægt að tengjast fjölda
forrita, fara á netið og fleira.

Tengimöguleikar
Tækið er vel tengjum
úið með 4 HDMi,

CI kortarauf, 2 USB,
ettengi, VGA,

Scart, Optical og
eyrnartólstengi.
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Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU

KVÖLDSTUND MEÐ LADDA Í EIGIN PERSÓNU

Sýningar

hefjast aftur

7.  september!

ngar
t aftur

tember!!!!!!!

„Laddi er engum líkur...Hann er þjóðargersemi.“- Pressan.is„Sprenghlægileg sýning fyrir allan aldur!“- Sirrý, Rás 2
„Á sviðinu birtist manni lítill drengurmeð stórt hjarta.“- Helgi Snær Sigurðarson, Morgunblaðið.„Stórkostleg sýning!“- Heimir Karlsson, Bylgjan
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

„Veðrið í svona gjörningum er  alltaf 
happdrætti, en ég hef staðið fyrir 
svonalöguðu nokkrum sinnum og það 
hefur alltaf verið gott veður svo við 
vonum bara að svo verði líka í þetta 
sinn,“ segir myndlistarkonan Unnur 
Guðrún Óttarsdóttir sem stendur fyrir 
þátttökugjörningnum Fossagöngu á 
menningarnótt í kvöld ásamt söng-
konunni og tónskáldinu Guðrúnu Eddu 
Gunnarsdóttur. Áhorfendum er boðið 
að taka þátt í gjörningnum með því að 
ganga með málverk Unnar eða eigin 
fossamyndir eftir sig eða aðra og ljá 
þannig verkinu rödd sína.

Unnur Guðrún lauk námi í  myndlist 
frá Myndlistarskólanum á Akureyri,  
BA-námi frá Listaháskóla Íslands 2010 
og hefur einnig lokið doktorsprófi í list-
meðferð frá University of Hertford-
shire í Englandi. Hún hefur tekið þátt í 
fjölda samsýninga og einnig sýnt víða á 
samsýningum, auk þess að standa fyrir 
ýmsum þátttökugjörningum á borð við 
þann sem hún stendur fyrir á menn-
ingarnótt í kvöld. „ Útskriftarverkefnið 
mitt frá Listaháskólanum var verk sem 
ég og áhorfendur sköpuðum saman 
með því að teikna sitthvorum megin 
á plexi gler. Ég hef gaman af því að 
hafa  verkin mín opin,“ segir Unnur 
 Guðrún, sem býður áhugasömum að 
hafa samband við sig með tölvupósti 
á  netfangið ugo@mmedia.is, gefa upp 
nafn og  símanúmer og taka fram hvort 
þeir óski eftir að ganga með eigin verk 
eða verk Unnar. Einnig eru  áhugasamir 
 beðnir um að útskýra hvort þeir óski 
eftir að taka þátt í hljóðverki  Guðrúnar 

Eddu  Gunnarsdóttur, en  höfundurinn 
stjórnar frumflutningi á eins konar 
 fossamöntru í göngunni. „Guðrún 
útbýtir texta, sem er upptalning á foss-
um sem hafa skemmst vegna virkjana. 
Í stað þess að fara í mótmælagöngu má 
segja að Fossagangan sé meðmæla-
ganga og óður til fossa og  náttúrunnar 
almennt,“ segir Unnur Guðrún.

Verk Unnar Guðrúnar verða til sýnis 
í bátnum Christina við gömlu höfnina 
í Reykjavík frá klukkan 20 til 23, en 
Fossagangan hefst í sama báti klukkan 
21.15 og lýkur á sama stað um klukkan 
21.45. Þátttakendur hittast fyrir  framan 
hönnunarverslunina Mýrina á Geirs-
götu 9 klukkan 21.00.

kjartan@frettabladid.is

Leitar að fólki í gang-
andi myndlistarsýningu
Unnur Guðrún Óttarsdóttir stendur fyrir þátttökugjörningi á menningarnótt þar sem 
gengið verður með myndir af fossum. Guðrún Edda Gunnarsdóttir frumfl ytur tónverk.

FOSSAGANGA  Unnur Guðrún Óttardóttir myndlistarkona stendur fyrir Fossagöngu á 
menningarnótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN VALUR SAMÚELSSON
Furugrund 2, Kópavogi,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 
sunnudaginn 18. ágúst sl. Útför  
hans fer fram frá Digraneskirkju  
mánudaginn 26. ágúst kl. 13.00.

Lovísa Gunnarsdóttir
Samúel K. Valsson Bryndís Guðmundsdóttir
Gunnar K. Valsson Ragna Rós Bjarkadóttir
Stefán Ingi Valsson Valdís Valdimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir,  
afi og langafi,

FINNUR SVEINBJÖRN BJÖRNSSON
flugvirki,

Sléttuvegi 17,

sem lést föstudaginn 16. ágúst að 
Droplaugarstöðum verður jarðsunginn 
miðvikudaginn 28. ágúst frá Bústaðakirkju 
og hefst athöfnin kl. 13.00.

Valdís Ella Finnsdóttir Jónas Ólafsson
Ólafur Jónasson Finnur Jónasson
Elvar Finnur Grétarsson Heiðar Kristján Grétarsson
Hannar Sindri Grétarsson Tindur Bergmann Heiðarsson

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

RUT MAGNÚSDÓTTIR
verður jarðsungin frá Selfosskirkju  
miðvikudaginn 28. ágúst kl.13.30.

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

                         Níls Ólafsson
Lísbet Nílsdóttir              Ragnar Gíslason
Ólafur  Nílsson
Linda Rut Ragnarsdóttir   Eyþór Björnsson
Gísli Einar Ragnarsson
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

elskulegrar eiginkonu minnar,  
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

VALGERÐAR MARGRÉTAR  
INGIMARSDÓTTUR

Síðumúla 21, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks, LSH 11E og 11G, Ljóssins, 
stuðningsmiðstöðvar Karitas hjúkrunarþjónustu, og líknardeildar 
LSH í Kópavogi fyrir ómetanlega hjálp og stuðning í veikindum 
hennar síðustu árin. 

 
                             Kristinn Gestsson
Jón Ingi Hilmarsson Helen Long
María Huld Hilmarsdóttir Sigurjón Pálmarsson
Kolbrún Krístín Kristinsdóttir Sigurður Árni Waage
Einar Valur Kristinsson Guðný Lára Jóhannesdóttir
Kristinn Sigurhólm, Emma, Valgeir Árni, Valgerður Ásrún  
og Friðrik.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra

SVERRIS INGÓLFSSONAR 
löggilts endurskoðanda,  
Granaskjóli 7, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 
Hlíðabæ og deild E4 á hjúkrunarheimilinu 
Grund fyrir frábært starf og yndislega umönnun.

Ingibjörg Kristjánsdóttir
Unnur Sverrisdóttir
Laufey Brynja Sverrisdóttir
Svava Guðlaug Sverrisdóttir  Stefán Þór Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

ÞORGEIR BJÖRGVINSSON
Asparhvarfi 18, Kópavogi, 

lést miðvikudaginn 21. ágúst.
 
 
Klara Guðrún Hafsteinsdóttir
Hugrún Diljá Þorgeirsdóttir Stefán Atli Guðnason
Íris Rut Þorgeirsdóttir  Atli Bjarnason
Lýdía Þorgeirsdóttir 
Eygló Þorgeirsdóttir
Klara Líf og Margrét María.  

Móðir okkar og tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

GUÐRÚN ÞORSTEINSDÓTTIR 
Hrafnistu Hafnarfirði,
áður Stangarholti 32,

lést á heimili sínu 7. ágúst síðastliðinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. Sérstakar 
þakkir til starfsfólks á Hjúkrunardeild 4-B á 
Hrafnistu sem og öðru starfsfólki Hrafnistu í Hafnarfirði.  

Elín Jónsdóttir Andersen       Kurt Andersen
Jón Birgir Jónsson                 Íris Bryndís Guðnadóttir
Sigríður Jónsdóttir
Þorsteinn Jónsson                 Erla Sólveig Óskarsdóttir
Bragi Jónsson                        Katrín Guðbjörg Torfadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn  
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGURMUNDA GUÐMUNDSDÓTTIR 
áður til heimilis að Asparfelli 4,

lést þriðjudaginn 20. ágúst á 
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. Jarðarförin fer 
fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 27. ágúst kl. 13.00.

Sigurður D. Skarphéðinsson         Ingibjörg Jóhannsdóttir
Hólmfríður Skarphéðinsdóttir       Agnar Magnússon
Sigurmunda Skarphéðinsdóttir     Eggert Ísólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar 

eiginkonu minnar, dóttur, tengadóttur,  
systur, mágkonu og svilkonu, 

HULDU BJARKAR  
ÞÓRODDSDÓTTUR.

 
Jared Evan Bibler
Þóroddur F. Þóroddsson
Sigríður Friðgeirsdóttir Sveinn Sveinsson
Ívar Örn Edvardsson Ólöf Sigurðardóttir
Harpa Kristín Þóroddsdóttir Sigurgeir Brynjólfsson
Georg Bibler Virgina Bibler
Lyle Bibler Angela Robinson
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

9 8 1 5 6 2 4 7 3
2 3 4 7 9 1 5 8 6
5 6 7 8 3 4 9 1 2
4 5 3 9 2 7 1 6 8
6 9 8 4 1 3 2 5 7
7 1 2 6 5 8 3 9 4
8 2 5 1 4 6 7 3 9
3 7 9 2 8 5 6 4 1
1 4 6 3 7 9 8 2 5

1 6 7 3 8 4 2 5 9
8 9 4 1 2 5 7 3 6
2 3 5 6 7 9 1 4 8
3 1 9 4 5 2 8 6 7
4 5 6 7 1 8 9 2 3
7 8 2 9 6 3 4 1 5
5 7 1 8 4 6 3 9 2
6 4 3 2 9 7 5 8 1
9 2 8 5 3 1 6 7 4

2 9 4 8 3 5 6 7 1
3 5 7 9 6 1 4 8 2
6 1 8 7 4 2 9 3 5
7 2 1 5 9 3 8 4 6
9 8 5 6 1 4 7 2 3
4 3 6 2 7 8 1 5 9
5 4 3 1 8 9 2 6 7
8 6 9 3 2 7 5 1 4
1 7 2 4 5 6 3 9 8

4 5 9 8 3 1 7 6 2
6 1 7 4 2 9 5 8 3
2 3 8 7 5 6 4 9 1
9 6 3 5 7 4 1 2 8
5 2 1 6 9 8 3 7 4
7 8 4 3 1 2 6 5 9
8 4 5 9 6 3 2 1 7
1 9 6 2 4 7 8 3 5
3 7 2 1 8 5 9 4 6

5 7 1 4 3 8 2 6 9
2 6 3 7 9 5 8 1 4
8 4 9 1 2 6 5 3 7
6 3 2 8 7 4 1 9 5
4 5 8 9 6 1 3 7 2
9 1 7 2 5 3 4 8 6
3 8 6 5 4 9 7 2 1
7 9 5 3 1 2 6 4 8
1 2 4 6 8 7 9 5 3

5 8 6 2 7 9 3 4 1
2 9 7 1 3 4 8 5 6
1 3 4 5 8 6 2 7 9
9 2 8 6 5 7 1 3 4
3 4 5 8 9 1 6 2 7
6 7 1 3 4 2 5 9 8
7 1 3 9 2 8 4 6 5
8 5 9 4 6 3 7 1 2
4 6 2 7 1 5 9 8 3

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.

LÁRÉTT: 2. stef, 6. og, 8. ísa, 9. rok, 
11. pr, 12. greni, 14. krútt, 16. nú, 17. 
ari, 18. elt, 20. ég, 21. saur. 

LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. tí, 4. espitré, 
5. far, 7. gorkúla, 10. ker, 13. núa, 15. 
tign, 16. nes, 19. tu.

LÁRÉTT
2. viðlag, 6. líka, 8. kæla, 9. stormur, 
11. fyrir hönd, 12. hreysi, 14. dúlla, 
16. nudd, 17. kk nafn, 18. hnoðað, 20. 
persónufornafn, 21. drulla.

LÓÐRÉTT
1. hryggð, 3. golf áhald, 4. tré, 5. spor, 
7. sveppur, 10. ílát, 13. nugga, 15. ætt-
göfgi, 16. tangi, 19. í röð.
 LAUSN

Okei! Opinn 
hugur. 

Fallegar 
hugsanir!

Undirbúðu 
skilning-
arvitin!

Ég er 
tilbúinn!

Af 
stað!

Er þér illt? Ekki 
lengur!

Jiii ... Það bregst 
aldrei! Fyrst kemur 
jarðskjálfti og svo 

snjóar ...

Það er 
skrítið að 

horfa á þessi 
gömlu mynd-

bönd.

Jebb.

Ég hef séð 
myndböndin 
margoft, en 
það er samt 

gaman að 
horfa á þau.

Ég skil 
hvað þú 
meinar.

Ég get ekki 
beðið eftir 
því að sjá 

hvað er búið 
að gerast 

næst.

Velgengni virðist vera tengd framkvæmd. 
Árangursríkir einstaklingar halda sínu 
striki. Þeir gera mistök en gefast ekki upp.
   Conrad Hilton

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

JBL Cinema SB200

59.9905    VERÐÐ          

HEIMABÍÓ Í EINUM HÁTALARA

HELSTU KOSTIR
• Getur notað sömu fjarstýringu og sjónvarpið
• Harman Display Surround tækni
• Þráðlaus Bluetooth tenging
• Einfalt í uppsetningu

Tomashensky (2706) sló út 
Morozevich (2736) í epísku einvígi 
þeirra í 16 manna úrslitum. Moro 
komst engu að síður yfir í fimmtu 
skákinni.
Svartur á leik

36...Dxb4! Hvítur gafst upp enda 
verður hann mát eftir 37. Dxd8 Rf2+ 
38. Kg1 Rh3+ 39. Kh1 Dg1+! 40. Hxg1 
Rf2#.  Átta manna úrslit klárast um 
helgina.
www.skak.is. Skákhátíð  á Menn-
ingarnótt á Lækjartorgi frá 12-18.
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Komdu!
í Kramhúsið

FRUMKVÖÐULL Í 30 ÁR

Byrjum 9. september

Dansnámskeið
Húlla Hopp, Afró,

Bollywood, Magadans, 
Balkan, Zúmba, Tangó, 

Contemporary,
 Beyoncé,

Housedance   
Burlesque

Fjölbreytt námskeið
fyrir 3ja til 13 ára 

Tónlistarleikhús, Hipp Hopp,
Afró, Break

Yoga  i  Pilates

Dans
H

Bollywo
Balkan,

HHoouse
Bur

FjFF ölbjj rerr ye tyy ttt
fyff ryy i

yy
rr r 3

y
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yy

j3

TónliTT starleikh

YoYY goo agg

kramhusid.is
551 5103&551 7860

SKRÁNING
STENDUR
YFIR
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TÓNLEIKAR ★★★ ★★

Schola cantorum og Hátíðarstrengjasveit 
Kirkjulistahátíðar fluttu verk eftir Arvo 
Pärt.
STJÓRNANDI: HÖRÐUR ÁSKELSSON

Einhvern tímann var sagt að það 
væri allt í lagi að koma of seint á 
tónleika í Hallgrímskirkju. Maður 
heyrði samt fyrstu tónana. Berg-
málið í kirkjunni væri svo mikið. 

Þetta eru auðvitað ýkjur. Engu að 
síður er endurómunin býsna rausn-
arleg og það er ekki hægt að flytja 
þar hvað sem er. Orgel eitt og sér 
hljómar vel, líka kór ef hann syng-
ur án undirleiks. Sum hljómsveit-
arverk koma einnig ágætlega út, en 
önnur verða grugguð og afmynduð. 

Á Kirkjulistahátíð á sunnudags-
kvöldið kom fram kórinn Schola 
cantorum ásamt hátíðarstrengja-
sveit og flutti tónsmíðar eftir eist-
neska tónskáldið Arvo Pärt (f. 
1935). Pärt samdi á tímabili flókna 
tónlist, en sneri svo baki við henni. 
Hefðbundið tónmál kom í  staðinn, 
 fábrotin, en hrífandi tóntegunda-
skipti og grípandi laglínur. Flest 
verkanna byggja á  trúarlegum, 
kristnum grunni. Það er  eitthvert 
tímaleysi í þeim sem er svo 
heillandi. Einfaldleikinn er þó vand-
meðfarinn. Tónlistin er nakin í lát-
leysi sínu, og það þýðir að minnstu 
misfellur í flutningi verða óþægi-
lega áberandi. Hljómburðurinn 
skiptir líka gríðarlegu máli.

Dagskráin nú var fremur misjöfn. 
Fyrsta verkið á dagskránni, Cantus 
fyrir strengi í minningu breska tón-
skáldsins Benjamin Britten, hljóm-
aði skringilega. Það byggðist á ein-
földum, síendurteknum tónstiga 
sem smám saman magnaðist upp. 
Tónlistin sjálf var vissulega áhrifa-
mikil. Hér hafði endurómunin þó 
þau leiðinlegu áhrif að tónarnir 
runnu of mikið saman. 

Strengjaplokkið (svokallað pizzi-
cato) í næstu tónsmíð, Agaþon 
ábóta, var líka furðulegt. Plokkaður 
strengur myndar venjulega skýrt, 
afmarkað hljóð. En að þessu sinni 
flutu tónarnir í bergmálinu eins og 
hrísgrjón í of mikilli sósu. 

Einsöngurinn var hins vegar á 
margan hátt góður. Fjölnir Ólafsson 
bariton söng fallega, en Tui Hirv 
sópran, sem var í veigameira hlut-
verki, réð ekki almennilega við háu 
tónana. Hún söng samt af viðeigandi 
tilfinningu, en það dugði ekki til. 

Síst á dagskránni var Adam‘s 
Lament, fyrir kór og strengi. Þetta 
er sérlega margbrotið, tregafullt 
verk. Það er lengst af innhverft, 
en er skreytt alls konar fínlegum 
blæbrigðum sem þarf að útfæra af 
nostursemi. Nú efast ég ekki um að 
kór og hljómsveit vönduðu sig eins 
og þau gátu, en endurómunin bara 
drekkti þessu fínlega. Fyrir  bragðið 
vantaði nánast helminginn af tón-
listinni. Hinn helmingurinn varð 
skelfilega langdregin. 

Da pacem domine fyrir kór og 

strengi var mun betra, kannski 
vegna þess hversu friðsælt það var. 
Það voru ekki nógu margar nótur í 
því til að þær rynnu saman í berg-
málinu!

Tvö verk fyrir kór eingöngu, Mag-
nificat og Nunc dimittis, voru líka 
frábær. Þar fékk maður að njóta alls 
hins fínlega, því strengirnir trufluðu 
ekki hljóminn. Kórinn söng af ein-
stakri nákvæmni og tilfinningahita, 
himneskar lag línurnar voru mjúkar 
og seiðandi.  Hljómar nir voru þéttir 
og tærir; akkúrat eins og þeir áttu 
að vera. Synd að þetta var ekki allt 
svona gott. 

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Sumt kom vel út, 
annað var síðra á tónleikum á Kirkju-
listahátíð í Hallgrímskirkju. 

Stundum bjagað, stundum gott

SCHOLA CANTORUM  „Tónlistin er 
nakin í látleysi sínu, og það þýðir að 
minnstu misfellur í flutningi verða 
óþægilega áberandi.“

Orð og myndir er yfirskrift menn-
ingarnætur á Hjalteyri á morgun, 
sunnudag. Teiknandi  rithöfundar 
og skrifandi myndlistarmenn 
mæta að sunnan, þeirra á meðal 
Þórarinn Leifsson rithöfundur. 
„Þetta verður hefðbundin menn-
ingardagskrá, með myndlist, lestri 
og gjörningi. Afslappað og fínt,“ 
telur hann. En skyldi reykvískum 
menningarvitum ekki finnast fúlt 
að að fara norður á Hjalteyri þegar 
allar listagáttir eru opnar í borg-
inni? 

„Nei, það er svo góð veðurspá. 
Það er búið að lofa okkur 20 stiga 
hita, þess vegna förum við. Svo 
verður líka að halda uppi eðlilegri 
samkeppni,“ svarar Þórarinn glað-
lega.

Dagskráin hefst í Verksmiðjunni 
á Hjalteyri klukkan 16 á  morgun 
með opnun tveggja sýninga. Önnur 

er sýning Kristínar  Eiríksdóttur 
sem unnin er upp úr ljóðum og 
öðrum verkum hennar. Hina eru 
myndlistarkonurnar Auður Anna 
Kristjánsdóttir og Síta Valrún með. 
Hana nefna þær Tunglsýki. 

Klukkan fimm er komið að rit-
höfundunum að lesa upp. Þeir eru 
auk Þórarins þær Auður  Jónsdóttir, 
eiginkona hans og áðurnefnd Krist-
ín Eiríksdóttir. „Auður og Kristín 
eru stjörnur kvöldsins. Þær eiga 
stóran lesendahóp fyrir norðan 
og eru að þjóna honum. Auður les 
upp úr Ósjálfrátt og Kristín úr 
Hvítfeld. Ég er bara að lesa upp úr 
handriti að bók sem ég er að slást 
við að klára. Hún heitir Maðurinn 
sem hataði börn og undirtitillinn er 
Drengjamorðin í Reykjavík.“ 

Þórarinn segir sína bók vænt-
anlega út fyrir jólin. Þegar haft 
er orð á að titillinn sé óaðlaðandi 

dregur hann enga fjöður yfir það. 
„Titillinn segir dálítið mikið um 
innihaldið. Þetta er fantasía og 
hryllileg bók, hugsuð fyrir full-
orðna og unglinga. Ekki börn. Ég 
býst ekki við að ömmurnar kaupi 
bók sem heitir Maðurinn sem 
hataði börn.“

Að lestri loknum ætlar  Angela 
Rowlings frá Boston að leggja upp 
í hljóðagöngu um verk smiðjuna. 
„Rowlings er ekkert skyld  konunni 
sem skrifaði Harry Potter. Það var 
fyrsta spurning frá mér,“ tekur 
Þórarinn fram, en er viss um að 
hljóðagangan verði spennandi. 
„Þessi yfirgefna verksmiðja er 
nefnilega rosalega flott húsnæði, 
risastórt, og hrátt. Þetta verður 
skemmtilega draugalegt,“ segir 
hann vongóður.

Að loknum upplestrum og gjörn-
ingi er dagskráin tæmd að öðru 

leyti en því að á eftir býður Auður 
Jónsdóttir upp á stutt kaffispjall 
fyrir áhugasama um skapandi 
skrif, að því er Þórarinn  upplýsir. 
En skyldu þau hafa tryggt sér gist-
ingu fyrir norðan? „Jamm, það er 
búið að redda því. Það eru lista-
mannalaunin að fá gistingu og mat. 
Ljómandi gott.“   gun@frettabladid.is

Menningarnótt á Hjalteyri
Það er ekki bara menningarnótt í Reykjavík um helgina, heldur líka á Hjalteyri við Eyjafj örð. Meðal atriða er 
upplestur rithöfunda úr verkum sínum. Þórarinn Leifsson og Auður Jónsdóttir eru á leið norður. 

HLAKKA TIL FARARINNAR 
 Þórarinn, Auður og sonurinn 
Leifur Ottó. „Það er búið að 
lofa okkur 20 stiga hita. Þess 
vegna förum við. Svo verður 
líka að halda uppi eðlilegri 
samkeppni,“ segir Þórarinn.“ 
 MYND/ARNÞÓR

Auður og Kristín 
eru stjörnur kvöldsins. 

Þær eiga stóran lesenda-
hóp fyrir norðan og eru 
að þjóna honum. Auður 
les upp úr Ósjálfrátt og 

Kristín úr Hvítfeld. Ég er 
bara að lesa upp úr hand-
riti sem ég er að slást við 

að klára.

Íslensk matarmenning, einkum 
tenging hennar við tungumálið, 
er listakonunum Kristínu Ísleifs-
dóttur og Sigrúnu Ó. Einars-
dóttur ofarlega í huga við gerð 
verkanna á sýningunni Í orði og 
á borði sem verður opnuð í dag 
í Stykkishólmi klukkan 14. Þar 
sýna þær gler og keramik. 

Þetta er fimmta sýningin af 
sjö í sýningarröðinni „Matur er 
manns gaman“ á vegum Leir 7. 
Hún stendur til 16. september.

 - gun

Gler og 
keramik

Á SÝNINGUNNI  Listin tengist íslenskri 
matarmenningu.

Lokatónleikar tónlistarhátíðar-
innar Englar og menn í Strandar-
kirkju í Selvogi verða á morgun, 
25. ágúst og hefjast klukkan 14. 
Verndi þig englar nefnast þeir. 
Björg Þórhallsdóttir sópransöng-
kona, Elísabet Waage hörpu-
leikari og Hilmar Örn Agnars-
son organisti koma þar fram með 
fjölbreytta efnisskrá, íslensk ein-
söngslög og verk eftir Bach og 
Mascagni.  - gun

Verndi þig 
englar

FLYTJENDUR  Elísabet, Björg og Hilmar 
Örn.
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SUNNUDAGSKVÖLD

PÖNK Í REYKJAVÍK
Þegar Jón Gnarr var pönkari sem hékk á Hlemmi átti  
hann ekki von á því að verða borgarstjóri einn daginn. 
Þættirnir eru fjórir talsins og voru gerðir í aðdraganda 
borgarstjórnarkosninganna.

HEFST 14. JÚLÍ

CROSSING LINES
Glæný sakamálaþáttaröð sem fjallar um hóp þraut-
þjálfaðra rannsóknarlögreglumanna sem ferðast um 
Evrópu og rannsaka dularfull sakamál. Þessum öfluga 
hópi er því ekkert óviðkomandi og enginn er óhultur. 

HEFST 15. JÚLÍ

THE NEWSROOM
Önnur þáttaröðin af þessum vinsælu þáttum sem hlotið 
hafa mikil lof gagnrýnenda og áhorfenda beggja vegna 
Atlantshafs. The Newsroom eru frá HBO og Aaron 
Sorkin sem á heiðurinn af sjónvarpsþáttaröðinni The 
West Wing.

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

NJÓTTU LÍFSINS MEÐ STÖÐ 2

FYRSTA FLOKKS DAGSKRÁ
Í ALLT SUMAR

NÝ ÞÁTTARÖÐ

ð

NÝ ÞÁTTARÖÐ

ÞRIÐJUDA

BIG BA
THEO
Ný þáttaröð um hina bráðskemmtilegu
Leonard og Sheldon, afburðasnjalla
eðlisfræðinga sem vita þó ekkert
um mannleg samskipti. 

FÖSTUDAGSKVÖLD

ARRESTED 
DEVELOPMENT
Talsverð bið hefur verið eftir þessari
fjórðu þáttaröð um hina stórskrýtnu
en dásamlega fyndnu Bluth fjölskyldu.

HEFST 9. JÚLÍÚ

HOW I M
YOUR M
Einn af vinsælustu gamanþáttum
Stöðvar 2. Ted heldur áfram 
sögunni endalausu.

AGSKVÖLD

ANG
RY
m hina bráðskemmtilegu
eldon, afburðasnjalla
sem vita þó ekkert

amskipti.

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 4
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

Sjónvarp framtíðarinnar

FÖSTUDAGSKVÖLD

BESTA SVARIÐ
Hinn eini sanni Sverrir Þór Sverrirsson, 
Sveppi stýrir glænýjum spurninga-
og skemmtiþætti í sumar.

MET 
MOTHERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

gamanþáttum
ur áfram 

NÝ ÞÁTTARÖÐ

T

u.



rax í Hörpu á Menningarnótt.
Ný bók og sýning.

Fjallaland
Behind the Mountains
24.08. — 18.09. 2013



Fegurðin býr í bókum 
www.crymogea.is

Barónsstígur 27/101 Reykjavík
(354) 511 0910

Þáttur úr heimildamyndinni 
Andlit norðursins eftir 
Magnús Viðar Sigurðsson um 
Fjallalandsverkefnið sýndur í 
Kaldalóni: kl. 13:30 og kl. 16:30.

Ragnar Axelsson áritar nýju 
bókina Fjallaland / Behind 
the Mountains í versluninni 
Upplifun í anddyri Hörpu í dag 
kl. 14.00 — 15.00.

Ljósmyndasýningin Fjallaland 
blasir við á veggjum Hörpu 
og flytur áhorfandann upp 
á hálendið og inn í haustið. 
Upplifið nýjasta verk Ragnars 
Axelssonar.

Stófenglegar myndir Ragnars 
Axelssonar eru kveðjuóður 
til hverfandi heims. Ljós-
myndarinn les í andlit veiði-
mannanna, sjómanna og 
bænda og skapar úr þeim 
ógleymanleg listaverk.“ 
— Die Welt

Ljósmyndir Ragnars 
Axelssonar bræða hjartað …  
þær eru einstakar.“
— The Mail on Sunday

Fáir, ef nokkrir, standa Ragnari 
Axelssyni á sporði í að segja 
sögur af lífi fólks á norður-
slóðum. Hann er orðinn heims-
kunnur sem „ljósmyndari 
kuldans“. Fyrir hæfileikann  
til að láta áhorfandann skynja 
vosbúðina og harðneskjuna 
sem veiði menn og bændur 
búa við á norðlægum breiddar-
gráðum. Og fyrir einlæga  
og mannlega hlýju í öllum 
sínum verkum.“
— El País

Ragnar Axelsson er um 
þessar mundir í hópi fremstu 
heimildaljósmyndara heims.“ 
— Saarbrücker Zeitung

Ljósmyndir Ragnars Axelssonar 
sýna staði á útjöðrum heimsins 
glampandi í órauverulegri 
birtu norðursins. Ísborgir sem 
minna á miðaldadómkirkjur 
gera mennina litla, soltinn 
slaðahundur gólar og veiði-
maður með hrímgaða hettu 
horfir á þig úrvinda af þreytu.“
— The New York Times

Velkomin  
í Fjallaland

„

„

„

„

„
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DÓMAR 17.08.2013 ➜ 
23.08.2013

 BÍÓ

★★★ ★★
Bíó
2 Guns
Leikstjórn: Baltasar Kormákur
Leikarar: Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, 
Edward James Olmos.
Sleppum þjóðrembunni. Þrjár þræl-
sterkar stjörnur á þríeykið Balta, Mark 
og Denzel.  - hva

TÓNLIST

★★★★★
Ópera
Ragnheiður
Ópera eftir Gunnar Þórðarson og 
 Friðrik Erlingsson.
Frumflutt í Skálholtskirkju
föstudaginn 16. ágúst.
Einsöngvarar:
Þóra Einarsdóttir, Eyjólfur Eyjólfs-
son, Viðar Gunnarsson, Jóhann Smári 
Sævars son, Alina Dubik, Bergþór Páls-
son, Guðrún Ólafsdóttir, Jóhann Krist-
insson, Björn Ingiberg Jónsson.
Sérlega áhrifamikil ópera og snilldar-
legur flutningur. Óperan  einfaldlega 
VERÐUR að vera sviðsett hér í 
 Reykjavík og það sem fyrst.  - js

Opnanir
11.00 Minningarsýning á verkum eftir 
Kristján Davíðsson verður opnuð í Gallerí 
Fold dag. Verkin á sýningunni spanna 
um 70 ára sögu. Þau elstu eru frá fimmta 
áratugnum en það yngsta frá síðasta 
áratug.
13.00 Útgáfugleði og opnun sýningar 
á myndskreytingum úr Brosbókinni, 
nýrri íslenskri barnabók eftir Jónu Val-
borgu Árnadóttur og Elsu Nielsen. Verið 
hjartanlega velkomin! 

Fræðsla
15.00 Didda Hjartardóttir Leaman 
og Hadda Fjóla Reykdal leiða gesti 
Listasafns ASÍ um sýningar sínar sem nú 
standa yfir í safninu. Hadda fjóla ríður á 
vaðið klukkan, en málverk hennar eru til 
sýnis í Ásmundarsal og Arinstofu. 

Sýningar
14.00 Á Landnámssýningunni á Menn-
ingarnótt gefst færi á að kynnast hinum 
spennandi heimi fornleifafræðinnar. Í 
boði verður fornleifauppgröftur fyrir 
krakka, þar sem hægt verður að grafa 
upp gripi og fræðast um fortíðina. 

Síðustu Forvöð
14.00 Sýning Richard Ashrowan og Pat 
Law í Verksmiðjunni á Hjalteyri byggir 
á nýlegum verkum þar sem þau sam-
þætta videóinnsetningar, hljóðmyndir 

og saltteikningar. Kjarni sýningarinnar 
er ákveðin rannsókn á mörkum hreyfi-
myndar og kyrrmyndar eða kyrrðar. 
Kanadíski gítarleikarinn og hljóðlistamað-
urinn Nick Kuepfer hefur unnið hljóðverk 
fyrir sýninguna. 

Söfn
14.00 Barnaleiðsögn um Þjóðminjasafnið 
þar sem skoðaðir verða ýmsir forvitnileg-
ir gripir úr fortíðinni, til dæmis eldgamlar 
beinagrindur, álfapottur og dularfullar 
rúnir. Börn á öllum aldri velkomin!

Uppákomur
17.00 Opinn hljóðnemi fyrir 2 til 100 
ára. Kanntu brandara, skemmtilega sögu, 
 hefurðu lent í einhverju fyndnu eða 
 langar til að segja eitthvað sem getur 
kveikt bros eða hlátur? Hljóðneminn 
bíður eftir skemmtilegheitunum sem 
verða að vera örstutt svo allir komist að. 

Tónlist
00.00 Guðlaugur Kristinn flytur verkið 
Midi after midnight á miðnætti. Hljóm-
sveit hússins leikur á eftir. 
15.00 Á þrettándu tónleikum sumar-
jazztónleikarðar veitingastaðarins 
Jómfrúarinnar við Lækjargötu, kemur 
fram kvintett söngkonunnar Janis Carol 
Nielsson. Þau munu flytja þekkta jazz 
standarda úr Amerísku söngbókinni. Tón-
leikarnir standa á milli klukkan 15 og 17 

og fara fram utandyra á Jómfrúartorginu. 
Aðgangur er ókeypis.
16.00 Hljómsveitin Fersteinn heldur 
samtals sex tónleika í Hljómskálanum 
í samhengi við innsetninguna Endur-
minningar Hljómskálans - Frá lúðrum að 
lýðræði. Tónleikarnir verða báða dagana 
klukkan 16, 17 og 18. Leikin verða til-
brigði númer 17 til 64 við stefið Sólarlag 
við tjörnina. Hverjir tónleikar eru um 
það bil hálftími að lengd og engir tveir 
tónleikar eru nákvæmlega eins. Aðgangur 
er ókeypis.
18.00 Megas og Uxi, Retro Stefson og 
Borko koma fram í Vitagarðinum í kvöld. 
Vitagarður er við KEX Hostel, á horni 
Vitastígs og Hverfisgötu. 
20.30 Jazztónleikar með Húsbandi 
Þjóðminjasafnsins. Jazz í anddyri Þjóð-
minjasafnsins. Ókeypis aðgangur og allir 
velkomnir.
23.00 Super Flu og Samaris ásamt Ghozt 
og Bjössa Brunahana í hliðarsal Harlem 
þann í kvöld. Aðgangseyrir er 2.000 
krónur.

Markaðir
12.00 Íslenskar hljómplötur verða í 
 forgrunni á plötumarkaði á KEX Hosteli. 
Milli 12 og 18 verður hægð að kaupa alls-
kyns plötur og íslensk tónlistarmenning 
verður í forgrunni.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags 
eldri borgara í Reykjavík 
fer fram í Stangarhyl 
4 og hefst kl 20. Dans-
hljómsveitin Klassík leikur 
létta danstónlist til kl 23. 
Aðgangseyrir fyrir félaga 
FEB í Reykjavík er 1.500 
krónur og 1.800 krónur 
fyrir aðra gesti.

Tónlist
14.00 Lokatónleikar tón-
listarhátíðarinnar Englar 
og menn fara fram í 
Strandarkirkju í dag. Björg 
Þórhallsdóttir sópran-
söngkona, Elísabet Waage 
hörpuleikari og Hilmar 
Örn Agnarsson organisti 
koma fram á tónleikunum 
sem bera yfirskriftina 
Verndi þig englar.
16.00 Síðustu stofu-
tónleikar sumarsins fara 
fram í Gljúfrasteini í 
dag. Það verða þau Daði 
Sverrisson, Lilja Dögg 
Gunnarsdóttir og Þórunn 
Elín Pétursdóttir sem loka 
hringnum og koma fram 
með tónlist úr stofu Jane 
Austen. Aðgangseyrir 
1.000 krónur. 

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is 
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HVAR?

Eldheitar ástríður og spænskur 
nautabanafílingur verða allsráð-
andi í Norðurljósasal Hörpu í dag 
klukkan 16.3. Þar verða teknar 
nokkrar heimsþekktar aríur úr 
Carmen eftir George Bizet, sem 
verður haustuppfærsla Íslensku 
óperunnar. Hanna Dóra Sturlu-
dóttir og Sesselja Kristjánsdóttir, 
sem deila titilhlutverkinu, ásamt 
Hrólfi Sæmundssyni sem fer með 
hlutverk nautabanans, bjóða áhorf-
endum forskot á sæluna. Antonia 
Hevesi leikur undir á píanó. 

Þetta verður góð upphitun fyrir 
þá sem bíða spenntir eftir frum-
sýningu á einni frægustu óperu 
sögunnar þann 19. október en 
verkið hefur ekki verið sett upp á 
Íslandi í nær þrjátíu ár.  - gun

Eldheitar aríur
Nokkrar heimsþekktar aríur úr Carmen munu 
hljóma í dag í Norðurljósasal Hörpu klukkan 16.30.

SESSELJA KRISTJÁNS  Hér í hlutverki 
Öskubusku. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta eru mest ljúfir og þekktir 
standardar úr amerísku söngbók-
inni, auðvitað er hraðara tempó 
inn á milli en ég er líka að segja 
sögur,“ segir söngkonan Janis 
Carol Níelsson um tónleikana á 
Jómfrúnni í dag. Það eru þrett-
ándu djasstónleikarnir í sumar 
á vegum veitingastaðarins góð-
kunna í Lækjargötu. 

 Með Carol leika þeir Vignir Þór 
Stefansson á píanó,  Sigurður 
Flosason á saxófón, Gunnar 
Hrafnsson á kontrabassa og Einar 
Scheving á trommur.  
Tónleikarnir standa  milli  klukkan 
15 og 17 og fara fram utandyra á 
Jómfrúartorginu. Aðgangur er 
ókeypis. 

 - gun

Djass á Jómfrúnni
Kvintett Janis Carol Nielsson kemur fram á djass-
tónleikum Jómfrúarinnar við Lækjargötu í dag. 

CAROL  „Ég hef gaman af djassinum, þar er svo mikið frjálsræði,“ segir hún.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Hross í oss
Leikstjóri: Benedikt Erlingsson

Leikarar: Ingvar E. Sigurðsson, Charlotte 
Bøving

Frumsýning: Ágúst
Þetta er fyrsta kvikmynd Benedikts 

 Erlingssonar í fullri lengd og var hún að 
hluta til fjármögnuð í gegnum vefsíðuna 
Alpha.karolinafund.com. Um er að ræða 

dramatíska sveitarómantík. Ást,  kynlíf, 
hross og dauði fléttast saman með 

skelfilegum afleiðingum. Sólveig elskar 
Kolbein og Kolbeinn elskar Sólveigu 

en Kolbeinn elskar líka merina 
Gránu sem aftur á móti elskar 

folann Brún. 

Despicable 
Me 2

Leikstjórar: Chris Renaud, 
Pierre Coffin

Leikarar: Steve Carell, Russel 
Brand

Frumsýning: September

Prince Avalanche
Leikstjóri: David Gordon Green

Leikarar: Paul Rudd og Emile Hirsch
Frumsýning: September

Þetta er endurgerð íslensku myndarinnar Á annan veg eftir  Hafstein 
Gunnar Sigurðsson. Leikstjórinn David Gordon Green gerði meðal 

annars myndina Pineapple Express. Prince Avalanche er með Holly-
wood-stjörnur í aðalhlutverkum og fjallar um tvo vegavinnumenn sem 

eyða sumrinu 1988 uppi á hálendi. 

Diana
Leikstjóri: Oliver Hirchbiegel
Leikarar: Naomi Watts, Naveen Andrews
Frumsýnd: September

Diana færir áhorfendum nýja 
innsýn í einkalíf hinnar ástsælu 
Díönu prinsessu á síðustu 

tveimur árum ævi hennar. 
Í tilefni þess að sextán ár 
eru liðin frá andláti hennar 

kannar Oliver Hirschbiegel, 
sem leikstýrði Down-

fall, ástarsamband 
prinsessunnar við 
hjartaskurðlækninn 
Hasnat Khan. 
Verðlaunahafinn og 
leikskáldið Stephen 
Jeffreys skrifaði 
handritið eftir 
bókinni Diana: Her 
Last Love eftir Kate 
Snell.

Málmhaus
Leikstjóri: Ragnar Bragason
Leikarar: Þorbjörg Helga Dýrfjörð, Ingvar E. 
Sigurðsson
Frumsýning: Október
Málmhaus er fyrsta kvikmynd Ragnars síðan 
Bjarnfreðarson kom út um jólin 2009 og um 
67 þúsund manns sáu hana í bíó. Æska Heru 
Karlsdóttur er áhyggjulaus í sveitinni þar til 
harmleikur dynur yfir. Eldri bróðir hennar deyr 
af slysförum og Hera kennir sjálfri sér um 
dauða hans. Í sorginni finnur hún sáluhjálp í 
þungarokki og dreymir um að verða rokk-
stjarna.   

Thor: The Dark World
Leikstjóri: Alan Taylor
Leikarar: Chris Hemsworth, Natalie Portman
Frumsýning: Nóvember
Forn kynþáttur undir forystu illmennisins Malekith snýr aftur til 
að tortíma jörðinni og þrumuguðinn Þór reynir hvað hann getur til 
að stöðva hann. Fyrri Thor-myndin halaði inn 450 milljónum dala í 
miðasölunni á heimsvísu en kostnaður hennar nam 150 milljónum 
dala.

Gravity  
Leikstjóri: Alfonso Cuarón 
Leikarar: George Clooney, Sandra Bullock
Frumsýning: Október
Þetta er fyrsta kvikmynd hins 
mexíkóska Cuarón síðan hann 
sendi frá sér Children 
of Men fyrir sjö árum. 
Clooney og Bullock 
leika geimfara sem 
reyna að halda lífi eftir að 
brak frá gervihnetti lendir 
á geimfari þeirra. 

Þessi framhaldsteiknimynd er þegar orðin mun vinsælli en sú fyrri. 
Despicable Me 2 kostaði 78 milljónir dala en hefur náð inn í kassann hátt 
í 800  milljónum á heimsvísu síðan hún var frumsýnd í byrjun júlí. Gru lifir 

hamingjusömu lífi í úthverfi stórborgar. Hann annast dætur sínar sem hann 
ættleiddi en hlutirnir breytast þegar Lucy Wilde mætir á svæðið úr andspyrnu-

hreyfingunni Anti-Villain League. 

Sjö spennandi í haust
Tvær íslenskar kvikmyndir og ein áhugaverð endurgerð eru á meðal þeirra mynda sem eru á leiðinni á hvíta tjaldið í haust. Fréttablaðið 
skoðaði sjö spennandi haustmyndir sem kvikmyndaunnendur mega með engu móti missa af.



WWW.FACEBOOK.COM/SPORTSDIRECTISLAND

SPORTS DIRECT Á ÍSLANDI - SMÁRATORGI 1 - KÓPAVOGI - OPNUNARTÍMAR

MÁN-MIÐ: 10-19 | FIMMTUDAGA: 10-21
FÖSTUDAGA:10-20 | LAU-SUN: 10-18

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

LEE COOPER SVARTIR 
STRIGASKÓR LÁGIR

2.990KR

PROPELLER TIMBOQ HERRA 
SKÓR

2.390KR

4.990KR

KARRIMOR
URBAN JAKKI 

HERRA

7.990KR

EVERLAST
FLÍSFÓÐRAÐ

VESTI HERRA

4.390KR5.990KR

KARRIMOR SUMMIT
BARNA

4.390KR

SLAZENGER VENTURE HERRA 
SKÓR

4.990KR

1.590KR1.590KR

CAMPRI  THERMAL 
SÍÐERMABOLUR
HERRA/BARNA

CAMPRI  THERMAL 
STUTTERMABOLUR 
HERRA

VERÐ
FRÁ 

VERÐ
FRÁ 

1.590KR

VERÐ
FRÁ 

CAMPRI  THERMAL  
SÍÐBUXUR
HERRA/BARNA

VERÐ
FRÁ 

CAMPRI  THERMAL 
SÍÐERMABOLUR
RENNDUR HERRA/
BARNA

1.990KR

MARGIR
LITIR

MARGIR
LITIR

STÆRÐIR 
35,5-41

STÆRÐIR 
35,5-40

MARGIR
LITIR

MARGIR
LITIR

ÚTSALA
KARRIMOR 
SOFTSHELL

HERRA

FIRETRAP 
HETTUPEYSA 

HERRA



24. ágúst 2013  LAUGARDAGUR| MENNING | 56

Alls hafa 35 þúsund manns séð 
tónleika til heiðurs Freddie 
Mercury sem hafa verið haldnir 
hér á landi undanfarin ár. Fram 
undan eru tvennir tónleikar í 
Hofi á Akureyri sem verða báðir 
5. október. Miðar seldust fljótt 
upp á fyrri tónleikana og því var 
aukatónleikum bætt við.

Á tónleikunum kemur fram ein-
vala lið söngvara, eða Eyþór Ingi, 
Friðrik Ómar, Matti Matt, Magni 
og Hulda Björk Garðarsdóttir. 
Flytja þau alla helstu smelli hins 
sáluga Mercury úr hljómsveitinni 
Queen. 

35 þúsund séð 
Mercury

EYÞÓR INGI  Einn þeirra sem syngja 
lög Freddies Mercury er Eyþór Ingi 
Gunnlaugsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslensk-suðurafríska kvikmyndin Of Good Report verður sýnd 
í flokknum The Discovery Programme á alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðinni í Toronto í Kanada.

Myndin var bönnuð af ríkisstjórn Suður-Afríku en eftir mikinn 
þrýsting var hún leyfð á ný fyrr á þessu ári. Hún fjallar um ólög-
legt samband kennara og nemanda sem fer úr böndunum. Þetta 
er sálfræðitryllir sem er leikstýrt af Jahmil X. T. Qubeka og er 
 virðingarvottur til hinna sígildu film noir-mynda með sterkum 
 suðurafrískum rótum. 

The Discovery Programme er sá hluti Toronto-hátíðarinnar þar 
sem kynntir eru nýir og efnilegir leikstjórar hvaðanæva af úr heim-
inum. Of Good Report er þriðja íslenska myndin sem er valin á 
 Toronto International Film Festival í ár.

Meðframleiðendur myndarinnar eru Heather Millard og  Þórður 
Bragi Jónsson hjá fyrirtækinu Compass Films Iceland. Eftir-
vinnslan fór fram með stuðningi Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

Bönnuð kvikmynd sýnd í Toronto
Íslensk-suðurafríska myndin Of Good Report sýnd á kvikmyndahátíð í Toronto í september.

QUBEKA 
 Leikstjóri 
myndarinnar, 
Jahmil X.T. 
Qubeka, sem 
verður sýnd í 
Kanada.
MYND/INGI R

Breska hljómsveitin Coldplay, með 
Chris Martin í broddi fylkingar 
gaf út nýtt lag í gær. Lagið heitir 
Atlas og verður notað í kvikmynd-
inni Hunger Games 2 en kemur 
ekki til með að verða á næstu plötu 
hljómsveitarinnar. Hunger Games 
2 heitir fullu nafni Hunger Games: 
Catching Fire, sem útleggst á 
íslensku  Hungurleikarnir: Eldar 
kvikna. Texti lagsins gefur sterk-
lega til kynna að lagið hafi verið 
samið sérstaklega fyrir kvik-
myndina, þar sem orðið eldur 
kemur oft fyrir. Chris Martin 
hefur áður gefið út opinberlega að 
hann sé mikill aðdáandi Hunger 
Games-bókanna. 

Í fyrstu kvikmyndinni um 
Hunger Games var meðal annars 
tónlist eftir Taylor Swift og The 
Arcade Fire.

Coldplay gefur 
út nýtt lag

COLDPLAY  Semur lag fyrir kvikmynd. 

Sylvester Stallone er í  viðræðum 
um að búa til sjónvarpsþætti 
byggða á kvikmyndunum um goð-
sögnina Rambo.

Stallone hefur áður komið 
fram og talað um að gera fimmtu 
Rambo-kvikmyndina, en hefur 
opinberlega sagst vilja fá yngra 
vöðvatröll til að leika Rambo. 
Hann bætti því við í samtali við 
Metro, sænskan fjölmiðil, að hann 
vildi hafa fimmtu Rambo-kvik-
myndina talsvert frábrugðna 
þeim fyrri en vildi ekkert láta 
uppi um að hvaða leyti nýja 
kvikmyndin yrði öðruvísi. En 
nú  virðist málið hafa tekið nýja 
stefnu og Stallone ætlar í þátta-
gerð fyrir sjónvarp.

Slúðursíður vestanhafs segja 
Stallone vera á sama máli nú og 
þá og að verið sé að leita að arf-
taka Stallones til þess að leika 
Rambo. Stallone mun þó koma 
til með að leika í þáttunum, þó 
að það verði ekki aðalhlutverk.

Hann mun einnig vera með fing-
urna í framleiðslu þáttanna.  - ósk

Nýr Rambo
STALLONE  Leikur kannski Rambo.  

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |   stod2.is
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Það er komið að úrslitum í Borgunarbikar kvenna. Kópavogsstúlkur í 
Breiðablik mæta Íslandsmeisturum Þórs/KA á Laugardalsvelli í dag og það 
verður ekkert gefið eftir. Fer bikarinn í Kópavog eða norður yfir heiðar? 

Ekki missa af æsispennandi úrslitaleik 
í Borgunarbikarnum á Stöð 2 Sport!

BREIÐABLIK–ÞÓR/KA
ÚRSLITALEIKUR Í BORGUNARBIKARNUM
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Caleb Followill, söngvari Kings 
of Leon, þurfti árið 2011 að 
sprauta sig með sterum vegna 
áfengisdrykkju sinnar til að 
halda rödd sinni í lagi. 

„Þegar þú ert á eins mikilli 
ferð og við vorum á og vinnur 
eins mikið, ferðu í ákveðinn takt. 
Svo hugsar maður með sér að ef 
við ætlum að halda góða tónleika 
þurfi maður tvo drykki til að 
koma sér í gírinn,“ sagði hann í 
viðtali við tímaritið Q. „Svo þarf 
ég sterasprautu bara til að geta 
sungið. Eftir smá stund missirðu 
stjórn á þessu.“ Followill hætti að 
drekka í eitt ár til að koma sér á 
beinu brautina og núna fær hann 
sér aðeins drykk öðru hverju. 

Sprautaði sig 
með sterum

FOLLOWILL  Söngvari Kings of 
Leon notaði stera til að geta sungið 
almennilega.

Söngkonan Adele hefur verið 
beðin um að skrifa barnabók. 
Það var bóka forlagið Puffin sem 
hafði samband við hina 25 ára 
söngkonu, sem á tíu mánaða son-
inn Angelo með kærasta sínum, 
Simon Konecki. Forlagið bað hana 
um að semja einfalda bók fyrir 
yngstu lesendurna. „Adele er 
mjög hrifin af þessari  hugmynd. 
Það  verður ekkert  persónulegt 
um hana í þessari bók enda er 
það ekki hennar stíll,“ sagði 
heimildar maður við Daily Star. 
Ef Adele skrifar bókina fetar hún 
í fótspor Madonnu, Ricky Gervais 
og Davids Walliams sem hafa öll 
skrifað vinsælar barnabækur. 

Adele skrifar
barnabók

ADELE  Söngkonan er sögð hafa áhuga á 
að skrifa barnabók. 

„Við erum með þriggja daga sýningu sem hófst í 
gær með þremur listamönnum úr ólíkum heims-
hornum, sem allir hafa þó sterkar tengingar til 
Íslands,“ segja hjónin Valgeir Guðjónsson og 
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir, sem starfrækja 
 menningar- og viðburðahúsið Hafnarloftið á 
Lækjartorgi sem þau opnuðu í fyrrasumar.

Verkin eru akrýlverk eftir John William 
Stephenson, vefnaður eftir Salóme Fannberg og 
verk unnin með bleki eftir Hönnu Anielu Frelek. 
„Hluti verkanna prýðir húsakynni að staðaldri 
og er þá til sölu, en við stöndum einnig fyrir sér-
stökum sölu- og sýningarlotum, eins og núna á 
menningarnótt, undir formerkjunum Harbour-
Loft International Gallery,“ segir Ásta Kristrún.

„Við höfum til langs tíma haft ríkan metnað 
til að þróa innihaldsríkar dagskrár til  eflingar 
menningartengdri ferðaþjónustu árið um kring 
en sinna samhliða Íslendingum vegna funda- 
og skemmtanahalds. Við leitumst við að gæða 
húsakynnin heimilislegum anda enda  byrjuðum 
við á þessu ævintýri heima hjá okkur fyrir 
nokkrum árum,“ segir Ásta. 

Þau Ásta og Valgeir standa nú á  tímamótum 
í rekstri Hafnarlofts. „Við hyggjumst selja 
reksturinn til að hleypa meiri lífi í að raun-
gera hugmyndafræðina með tilkomu aðila sem 
hafa meira fjármagn á bak við sig en við,“ segir 
Ásta að lokum.
 - ósk

Sýningarlota hjá hjónunum á Hafnarloft inu
Valgeir Guðjónsson og Ásta K. Ragnarsdóttir hyggjast selja starfsemina að sýningu lokinni. 

OPNUÐU HAFNARLOFTIÐ Í FYRRASUMAR   Valgeir 
og Ásta byrjuðu með menningartengda starfsemi 
heima hjá sér fyrir fimm árum. MYND/ÓMAR ÓSKARSSON

Ashton Kutcher kemur til með 
að leika Steve Jobs, frumkvöðul 
kenndan við Apple, í kvikmynd 
sem byggð er á ævi Jobs.

Kutcher tók hlutverk sitt mjög 
alvarlega og lagði margt á sig 
til þess að koma sér í karakter. 
Steve Jobs var þekktur fyrir 
sjálfsaga sinn og skrýtna siði og 
tók eitt sinn upp á því að fara á 
ávaxtakúr, þar sem ekkert var á 
matseðlinum annað en ávextir. 

Ashton Kutcher lék þetta eftir 
Jobs, í undirbúningsskyni, sem 
fór ekki betur en svo að Kutcher 
endaði á spítala. Spítalavistin 
varð þó ekki löng, og Kutcher var 
útskrifaður stuttu síðar án þess 
að verða varanlega meint af.  - ósk

Á spítala fyrir 
hlutverkið

Í KARAKTER  Ashton Kutcher leikur 
Steve Jobs. NORDICPHOTOS/GETTY
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BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

Scarlett Johansson segist æfa eins 
og strákur þegar hún skellir sér í 
ræktina. 

„Ég fer tvisvar í viku í  ræktina 
en ef ég er að undirbúa mig 
fyrir hlutverk fer ég stundum á 
 hverjum degi. Ég er ekki  hrifin 
af brennsluæfingum. Mér finnst 
gott að lyfta lóðum og gera maga-
æfingar. Ef ég á að segja alveg 
eins og er þá æfi ég eins og 
 strákur,“ sagði leikkonan í viðtali 
við tímaritið Elle.

Hin 28 ára Johansson farðar sig 
alltaf áður en hún fer út úr húsi. 
„Ég hef alltaf elskað augnskugga. 
Þegar ég var yngri farðaði móðir 
mín sig alltaf vel áður en hún fór 
út. Ég hef erft hennar venjur.“ 
Til að halda húðinni silkimjúkri 

og glansandi ber hún einnig á sig 
sítrónusafa. 

Æfi r eins og strákur
Scarlett Johansson æfi r eins og strákur í ræktinni.

SCARLETT JOHANSSON  Leikkonan 
tekur vel á því í ræktinni tvisvar í viku.

Norðurírski leikarinn Liam Neeson 
styður við bakið á Christine Quinn 
sem hefur boðið sig fram sem 
borgarstjóri í New York. Forfeður 
 hennar eru írskir.

„Ég er stoltur 
af því að styðja 
Chris Quinn sem 
næsta borgar-
stjórann okkar. Ég 
var áhugaboxari 
áður en ég gerðist 
leikari og ég þekki 
góðan bardaga-
mann þegar ég kem auga á hann. 
Enginn mun leggja harðar að sér 
en Chris Quinn fyrir íbúa New 
York,“ sagði leikarinn. 

Kosið verður um borgarstjóra 
í New York í nóvember næst-
komandi.

Liam Neeson 
styður Quinn

LIAM NEESON

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

KICK ASS 2  KL. 5.40 - 8 - 10.20
PERCY JACKSON KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.20
2 GUNS KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30
WAY WAY BACK  KL. 8
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL KL.3.20 (TILBOÐ)
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL KL.3.20 (TILBOÐ) - 5.40
THE HEAT  KL. 10.20

STRUMPARNIR 3D     KL. 6   
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10        /   WOLVERINE 3D  KL. 10             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8            Miðasala á: og
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2 GUNS  KL. 5.30 - 8 - 10.30
2 GUNS LÚXUS  KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL KL.1 (TILBOÐ) - 3.20
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL KL.1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40
WOLVERINE 3D  KL. 10.20
GROWN UPS  KL. 8
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KICK ASS 2 5, 8, 10.20 (P)
PERCY JACKSON 2, 5, 8 
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GROWN UPS 2 10.20

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
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Undanfarna daga er búið að vera einstak-
lega notalegt að vera á Facebook þar 

sem hver á fætur öðrum tilkynnir um mara-
þonhlaup í þágu góðgerða. Það er  fallegt 
hvað margir styrkja eitthvað sem er þeim 
tengt, í minningu eða til stuðnings einhverj-
um sem þeim þykir vænt um. Það minnir 
okkur á það góða við að vera í samfélagi 

manna. 

GÓÐGERÐARMÁL þessara  fallegu 
hlaupara eru því fjölbreytt og lang-
flest heilbrigðistengd – og mörg þeirra 
eru á vegum ríkisins. Hvað segir það 
okkur?  Er með því verið að samþykkja 
að skattarnir okkar dugi ekki fyrir 
þjónustunni og því sé sjálfsagt að 
bæta í með einkaframtaki?  Það væri 
áhugaverð niðurstaða í samfélagi 
sem hefur komið sér saman um að 
sanngjarnt heilbrigðiskerfi sé í for-
gangi þegar deilt er úr sameiginleg-
um sjóðum okkar. 
EINS þegar ríkisspítaladeild fer í 
sjónvarpssöfnun til að fjármagna 
kaup á nauðsynlegu tæki. Við bregð-
umst skjótt við og bætum tugum 
milljóna við þegar greidda skattpen-

inga svo ríkið geti fjárfest í tækinu. 

Það er fallegt og auðvitað sjálfsagt að ríkið 
sé aðstoðað á þann hátt sem fólki sýnist, 
hvort sem er með fjárfram lögum eða hlaup-
um – þótt vonandi þurfi heilbrigðiskerfið 
ekki til lengdar að reiða sig á hlaupaþol 
þjóðarinnar. 

HINS vegar má spyrja af hverju sé þörf á 
að aðstoða ríkið við að halda úti  lögbundinni 
grunnþjónustu í staðinn fyrir að aukastuðn-
ingur okkar geti frekar farið til verkefna 
sem eru mikið til eða jafnvel alfarið háð 
frjálsum framlögum. 

Í tilefni dagsins liggur beint við að velta 
upp menningunni sem dæmi í því  samhengi. 
Á listanum yfir verkefni sem maraþon-
hlaupararnir styrkja var  ekkert menning-
artengt, kannski út af því að menning er 
yfirleitt ekki tengd við góðgerðarmál. En 
af hverju ekki? Samfélag án menningar er 
fátækt samfélag. Það skiptir máli að hlúð 
sé að menningu og þá ekki síst að stutt sé 
við kraft og sköpunargleði menningarlegs 
einkaframtaks. 

TIL dæmis er einkaframtakshópur að safna 
fyrir sirkustjaldi. Mér þætti vel við hæfi að 
einhver hlypi í þágu sirkushláturs – þegar 
allt kemur til alls þá lengir hann víst lífið.

Heilbrigðiskerfi  á hlaupum



facebook.com/noisirius
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Laugardagur
11.45 Fulham - Arsenal
Sport 2 & HD
12.00 Formúla 1 - tímataka
Sport & HD
14.00 Newcastle - West Ham
Sport 2 & HD
14.00 Everton - WBA
Sport 3
14.00 Southampton - Sunderland
Sport 4
14.00 Stoke - Crystal Palace
Sport 5
14.00 Hull - Norwich 
Sport 6
16.00 Breiðablik - Þór/KA
Sport & HD
16.30 Aston Villa - Liverpool
Sport 2 & HD

Sunnudagur
11.30 Formúla 1 - Kappakstur
Sport & HD
15.00 Tottenham - Swansea
Sport 2 & HD
15.00 Cardiff - Man. City
Sport 3
18.00 KR - FH
Sport & HD
19.00 Malaga - Barcelona
Sport 3

HANDBOLTI Arnór Þór Gunnarsson, 
leikmaður Berghischer, leikur sinn 
fyrsta leik í þýsku úrvalsdeildinni í 
handknattleik í dag þegar lið hans 
mætir þýsku meisturunum í Kiel. 

Hornamaðurinn hefur verið hjá 
félaginu síðan árið 2010 og nú fær 
hann að etja kappi við þá bestu í 
faginu. 

„Þetta hefur verið erfiðasta undir-
búningstímabil sem ég hef tekið þátt 

í, enda erum við komnir í efstu 
deild,“ segir Arnór Þór. Auk hans 

spilar landsliðsmarkvörðurinn 
Björgvin Páll Gústavsson 

með liðinu.

„Ég hef spilað í annarri deildinni 
hér í Þýskalandi í þrjú ár og núna 
er draumurinn orðin að veruleika. 
Það eru algjör forréttindi að fá að 
spila handbolta á sama velli og bestu 
handknattleiksmenn heimsins,“ segir 
landsliðsmaðurinn frá Akureyri.

Berghischer vann þýsku 2. deildina 
á síðustu leiktíð og flaug upp í efstu 
deild. 

„Markmiðið hjá okkur er vissulega 
að halda okkur í deildinni og reyna 
festa okkur í sessi sem úrvals-
deildarklúbbur. Svo getur verið að við 
setjum okkur fleiri markmið þegar 
líður á deildina.“ - sáp

Draumur orðinn að veruleika

ÞEIR BESTU  Arnór ætlar sér stóra hluti 
í Þýskalandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FÓTBOLTI  Stærsti leikur ársins í 
kvenna knattspyrnunni er fram 
undan og er allt lagt í  sölurnar. 
Þór/KA mætir Breiðabliki í 
úrslitaleiknum um Borgunar-
bikarinn í dag klukkan fjögur á 
Laugardalsvelli. 

Breiðablik hefur fimmtán 
 sinnum komist í úrslitaleikinn 
sjálfan en þetta er í fyrsta sinn 
sem Akureyrarliðið fer í úrslit. 

Breiðablik vann síðast til titils 
í kvennaflokki árið 2005 þegar 
liðið bar sigur úr býtum gegn KR 
í  bikarúrslitum, 4-1. 

„Leikurinn leggst bara vel í 
okkur, þetta er spennandi tæki-
færi fyrir stelpurnar og sýnir 
um leið hversu mikill uppgangur 
er í kvennaknattspyrnunni fyrir 
 norðan,“ segir Jóhann Kristinn 
Gunnarsson, þjálfari Þór/KA, í 
samtali við Fréttablaðið. 

„Við komumst í undanúrslit í 
þessari keppni í fyrra og duttum 
úr leik á mjög svekkjandi hátt eftir 
framlengdan leik gegn Stjörnunni. 
Núna er liðið komið enn lengra og 
við ætlum okkur alla leið í ár.“

Jóhann vill ekki breyta of mikið 
út af vananum fyrir þennan leik en 
viðurkennir þó að vikan hafi verið 
örlítið öðruvísi en aðrar.

„Við vildum kannski vera meira 
saman sem lið í vikunni og stilla 
hópinn saman fyrir verkefnið.“

Þjálfarinn er ekkert smeykur 
við reynsluleysi liðsins af svona 
úrslitaleikjum.

„Svona heilt yfir fara ekkert 
margir leikmenn oft í þennan leik 
og því eru flestallir inni á vell-
inum með sams konar reynslu af 
svona bikarúrslitaleikjum.“

Jóhann Kristinn vill meina að ef 
liðið nær fram því framlagi sem 
hann ætlast til af leikmönnum liðs-
ins eigi það að fara með sigur af 
hólmi í dag. 

„Þetta leggst bara mjög vel í 

okkur en liðið hefur spilað mjög 
vel saman í sumar og sérstaklega í 
síðustu leikjum,“ segir Greta Mjöll 
Samúelsdóttir, fyrirliði Breiða-
bliks.

„Vonandi náum við fram okkar 
besta leik í sumar. Það eru rosa-
lega margar stelpur í okkar liði 
sem hafa aldrei spilað á Laugar-
dalsvellinum og þetta er því mjög 
spennandi fyrir okkur. Það eru 
algjör forréttindi að fá að spila 
þennan leik og vonandi náum við 
að vinna þennan bikar.“

Greta Mjöll er eini  leikmaður 
liðsins sem hefur áður  spilað 
til úrslita með Breiðabliki í 
 bikarnum. 

„Við erum í raun ekkert með 
meiri reynslu en Þór/KA af svona 
leikjum. Það er samt sem áður 
ákveðin sigurhefð í félaginu sem 
gæti hjálpað okkur töluvert.“

Stjarnan er svo gott sem búin að 
tryggja sér Íslandsmeistara titilinn 
í Pepsi-deild kvenna í knattspyrnu 
en liðið er með fullt hús stiga í 
efsta sæti deildarinnar, ellefu 

stigum á undan næsta liði sem er 
Breiðablik. Það má því segja að 
þetta sé síðasta tækifærið fyrir lið 
að krækja í titil í dag. Liðin eiga 
því eflaust eftir að berjast til  
síðasta blóðdropa. 

„Þetta er auðvitað stórt tækifæri 
til að ná í titil og það þarf mikið að 
gerast hjá Stjörnunni svo þær glutri 
frá sér Íslandsmeistara titlinum. 
Okkar draumur er  auðvitað að 
vinna á Laugardalsvellinum því 
það er kannski okkar eini séns á 
titli í sumar.“  stefanp@frettabladid.is

Eini möguleikinn á titli í ár
Þór/KA og Breiðablik takast á í úrslitum Borgunarbikarsins í knattspyrnu kvenna á Laugardalsvellinum í dag. 
Breiðablik hefur fi mmtán sinnum leikið til úrslita en Þór/KA er í fyrsta sinn í sögu félagsins að taka þátt í 
leiknum. Barist verður til síðasta blóðdropa en ólíklegt er að liðin fái annað tækifæri til titils í ár.

BIKARINN  Greta Mjöll Samúelsdóttir, fyrirliði Breiðabliks, og Arna Sif Ásgrímsdóttir, fyrirliði Þór/KA, leiða lið sín út á   
Laugardalsvöllinn í dag. Þær setja báðar stefnuna á að klófesta þennan eftirsótta titil. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Rakel Hönnudóttir, leik-
maður Breiðabliks, mætir sínum 
gömlu félögum í Þór/KA í úrslit-
um Borgunarbikarsins í dag. 
Rakel er uppalin fyrir norðan og 
lék lengi vel með Þór/KA. 

„Þessi leikur leggst mjög vel í 
mig, enda hef ég aldrei farið áður 
í bikarúrslit,“ segir Rakel. 

„Þetta verður eflaust nokkuð 
sérstakt fyrir mig þar sem ég er 
uppalin á Akureyri og hef spilað 
nánast allan minn feril með and-
stæðingnum,“ segir landsliðs-
konan sem verður líkast til í 
fremstu víglínu Blika.

Rakel yfirgaf Þór/KA fyrir 
 síðasta tímabil og færði sig yfir 
til Blika. Þór/KA kom síðan á 
óvart og varð Íslandsmeistari á 
síðustu leiktíð á meðan verr gekk 
hjá Kópavogsliðinu.

„Það var ekkert  sérstaklega 
gaman að horfa á mína gömlu 
samherja hampa Íslands-
meistaratitlinum og það var í 
raun mjög erfiður tími fyrir mig 
persónulega. Ég stend samt sem 
áður á því að þetta hafi verið rétt 
ákvörðun fyrir mig og minn feril 
sem knattspyrnumann.“

Rakel ætlar sér að sjálfsögðu 
sigur í leiknum.

„Það að þessi leikur sé gegn 
mínum gömlu félögum gerir 
mig enn hungraðri til að vinna 
 þennan titil. Liðið er vel undir-
búið og leikmenn verulega 
spenntir fyrir leiknum.“  - sáp

Ákvörðunin 
var rétt

ÁKVEÐIN  Rakel ætlar að vinna sína 
gömlu félaga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI KR tekur á móti FH í 
stórleik 17. umferðar  Pepsi-deildar 
karla á morgun. Hannes Þór Hall-
dórsson tekur út leikbann og því 
kemur það í hlut hins átján ára 
Rúnars Alex Rúnarssonar að 
standa vaktina í marki KR.

„Ég myndi ekki segja að ég væri 
stressaður heldur frekar fullur 
tilhlökkunar,“ segir hinn átján 
ára Rúnar Alex, sem alla jafna 
er  kallaður Alex. Ástæðan er sú 
að þegar hann flutti til Belgíu 
fimm ára gamall áttu heimamenn 
í mestu vandræðum með að bera 
fram nafn hans.

„Fólk sagði Runar en ekki Rúnar 
og mér fannst það ekki skemmti-
legt,“ segir Alex og hlær. Millinafn-
ið festist því við hann og  hlýtur 
að henta vel til aðgreiningar á 
 heimilinu, enda Alex sonur Rúnars 
Kristinssonar, þjálfara KR-liðsins.

Markvörðurinn hefur leikið með 
yngri landsliðum Íslands en viður-

kennir að líklega verði leikurinn 
gegn FH hans stærsti til þessa.

„Að fá að spila í Frostaskjóli 
fyrir framan fullt af fólki verður 
frábært,“ segir Alex. Hann spil-
aði sínar fyrstu mínútur í deild-
inni gegn ÍBV á dögunum þegar 
 Hannes Þór var rekinn af velli.

„Ég fékk smjörþefinn af 
stemmningunni í Frostaskjóli 
gegn ÍBV en ég held að KR gegn 
FH sé enn stærri leikur.“

Alex hefur þó varið mark KR 
í vetrarleikjum bæði í ár og í 
fyrra. Hans fyrsti opinberi leikur 
með meistaraflokki var einmitt 
gegn FH í undanúrslitum Lengju-
bikarsins árið 2012.

„Það er mjög eftirminnilegur 
leikur,“ segir Alex sem kom inn 
á sem varamaður snemma í síð-
ari hálfleik fyrir Fjalar Þorgeirs-
son. Úrslitin réðust í vítaspyrnu-
keppni þegar Alex varði spyrnu 
Emils Pálssonar.

„Ég hef minnt hann á þetta einu 
sinni eða tvisvar í  landsliðsferðum. 
En við erum góðir félagar og allt á 
góðum nótum.“

Alex hefur farið utan á reynslu 
til erlendra félaga í vetur og 
 margir sem reikna með því að 
hann semji við félag innan tíðar. 
Hann hefur sótt dönsku félögin 
Nordsjælland og AGF heim á 
árinu, auk Club Brugge í Belgíu 
og NEC Nijmegen í Hollandi.

„Það var mikið að gera í vetur 
og ég held að ég hafi misst úr sex 
vikur í skólanum vegna þessara 
ferða og landsliðsverkefna,“ segir 
Alex, sem er á þriðja ári í Verzló. 
Hann segist ekki ætla að pæla of 
mikið í leiknum og haga undir-
búningi sínum venju samkvæmt. 

Leikur á morgun hefst  klukkan 
18 og er í beinni á Stöð 2 Sport. 
Klukkutíma fyrr mætast Valur og 
Þór, Fylkir og ÍBV auk leiks Vík-
ings og Breiðabliks í Ólafsvík.  -ktd

Stærsti leikurinn á ferlinum til þessa
Hinn átján ára Rúnar Alex Rúnarsson ver mark KR-inga í stórleiknum gegn FH í Pepsi-deild karla á morgun.

DREIFIR HUGANUM  Alex spilar FIFA 
og les skólabækurnar til að dreifa 
 huganum fyrir leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Hörður Axel Vilhjálms-
son heldur í dag utan til æfinga með 
spænska stórliðinu Bilbao Basket. 
Hörður er án félags eftir að hann 
keypti upp samning sinn við þýska 
félagið Mitteldeutscher BC í sumar.

„Þetta er lið með mikla sögu og ég 
lít á það sem mikinn heiður að fá að 
æfa með þeim,“ segir Hörður Axel. 
Liðið hafnaði í sjötta sæti deildar-
innar á síðustu leiktíð. 

„Þeir eru að gera mér greiða og 
ég þeim á móti,“ segir Hörður Axel. 
Evrópukeppni landsliða er fram 
undan í september og því vantar 

marga fasta hlekki á æfingar liðsins 
næsta mánuðinn. Landsliðsmaðurinn 
fær því gott tækifæri til að halda sér 
í formi og sýna sig og sanna.

„Ég fer út með því 
hugarfari að ég sé 
að fara að halda 
mér í formi þar til 
umboðsmaðurinn 
finnur eitthvað. Ef 
þeim líst vel á mig 
væri það bara 
bónus.“ - ktd

Hörður Axel æfi r með stórliði á Spáni
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MONGOOSE SWITCHBACK COMP
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MONGOOSE TYAX EXPERT 
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SNILLDAR HJÓL SEM FER HRATT YFIR.  
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alvöru hjól

40%
AFSLÁTTUR

VERÐ ÁÐUR 125.900.-

VERÐ NÚ 75.540.-

alvöru hjól

40%
AFSLÁTTUR

ABREMSUR.

40%
AFSLÁTTUR FYRIR

2 EÐA FLEIRI
PÖR!

HANDLÓÐAPÖR MEÐ 30% AFSLÆTTI
OG 40% EF KEYPT 2 EÐA FLEIRI PÖR.

MONGO
FRÁBBÆRT ALHLIÐAHJÓL -

STTIILL/LÆSANLEGUR DESTTIILL/LÆSANLEGUR D

AFSLÁTTUR FY
2 EÐA FLEI

PÖR!

40-50%
AFSLÁTTUR 

REEBOK FATNAÐUR - VIÐ RÝMUM FYRIR GLÆNÝJUM VÖRUM

ÓL SEM FER HRATT YFIR.  
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Tæpri sjö ára vertíð Sigurðar 
 Ragnars Eyjólfssonar sem lands-
liðsþjálfara kvenna er  nýlokið. 
Stelpurnar okkar komust í átta 
liða úrslit á Evrópumótinu í 
 Svíþjóð í júlí og í kjölfarið rann 

samningurinn við Sigurð út. Stjórn Knatt-
spyrnusambands Íslands samþykkti að veita 
framkvæmdastjóranum, Þóri  Hákonarsyni, 
umboð til þess að semja við Sigurð á nýjan 
leik. Eftir tíu daga umhugsunartíma 
 afþakkaði hann boðið.

Hávær orðrómur hefur verið um óánægju 
meðal leikmanna landsliðsins með störf 
Sigurðar Ragnars í töluverðan tíma. Hvorki 
þjálfari né leikmenn liðsins höfðu þó gefið 
orðróminum byr undir báða vængi í sam-
tali við fjölmiðla. Það breyttist þó í vikunni. 
Þórir staðfesti þá, aðspurður í viðtali við 
útvarpsþáttinn Reitarboltann, að hann hefði 
heyrt af bréfi frá ósáttum landsliðskonum 
til Sigurðar Ragnars. Í sama þætti svaraði 
Sigurður Ragnar því til að fjórir leikmenn 
hefðu sent sér bréf.

„Að þessu sinni voru einhverjir leikmenn 
sem fengu lítið að spila í lokakeppninni 
óánægðir. Ein þeirra fékk ekkert að spila. 
Þetta eru reynslumiklir leikmenn sem eru 
vanir því að vera lykilmenn í sínu liði,“ sagði 
Sigurður.

Á meðan bréfritararnir fjórir voru ónafn-
greindir lágu fleiri landsliðsmenn undir 
grun. Sumir voru alls ekki sammála því að 
bréf skyldi sent og eru ósáttir við að vera 
bendlaðir við það. Áður en nöfn viðkomandi 
voru birt var þeim gefinn kostur á að segja 
sína hlið á málinu. Voru leikmennirnir, líkt 
og landsliðsþjálfarinn, á þeirri skoðun að 
frekari umfjöllun um málið í fjölmiðlum 
yrði landsliðinu ekki til góðs. Gáfu þau því 
ekki kost á viðtali.

Ástæða bréfaskrifa ókunn
Enginn leikmaður í íslenska landsliðinu sem 
blaðamaður ræddi við í vikunni vildi koma 
fram undir nafni. Meirihluti þeirra sem 
verið hafa í eldlínunni í tíð Sigurðar virðist 
þó hafa verið sammála því að tími hafi verið 
kominn á Sigurð Ragnar eftir langan tíma 
í starfi. Þó var það alls ekki þannig að allir 
leikmenn landsliðsins væru tilbúnir að setja 
nafn sitt á blað skoðun sinni til stuðnings. 
Einn reynslumikill leikmaður hafði á orði 
að þrátt fyrir að henni fyndist kominn tími 
á breytingar væri það ekki í hennar verka-
hring að hafa áhrif á það. Leikmenn væru 
valdir í landsliðið hverju sinni og hlutverk 
annarra að velja skipstjóra í brúna.

Óánægja leikmanna í félagsliðum, lands-
liðum og á almennum vinnustöðum er dag-
legt brauð. Öðru máli gildir þegar „starfs-
menn“ senda „yfirmanni“ sínum bréf og 
reyna að hafa áhrif á framtíð hans í starfi. 
Ekki liggur hins vegar fullkomlega ljóst 
fyrir hvers vegna bréfskrif urðu ofan á.

„Knattspyrnusambandinu fannst ekki 
nóg að fá símtöl og báðu um eitthvað svona. 
Það ætti því kannski að hringja í Þóri fram-
kvæmdastjóra og spyrja hann,“ sagði Edda 
Garðarsdóttir í viðtali við Vísi í vikunni. 
Landsliðskonan þrautreynda var nokkuð 
óvænt ekki í lokahópnum fyrir Evrópumótið 
í Svíþjóð.

Framkvæmdastjóri KSÍ er í vikufríi en 
formaður KSÍ, Geir Þorsteinsson, fullyrti í 
samtali við Fréttablaðið að framkvæmda-
stjórinn hefði ekki beðið um bréf, hvorki til 
knattspyrnusambandsins né þjálfarans. Þar 
stendur því orð gegn orði.

Lítill spiltími hjá þremur
Ljóst er að óánægja leikmannanna fjögurra 
beindist ekki aðeins að litlum leiktíma eins 
og Sigurður Ragnar sagði í áðurnefndu við-
tali. Sif Atladóttir spilaði afar stórt hlutverk 
í lokakeppninni og hefur alltaf gert í lands-
liðinu. Ljóst er að óánægja hennar beinist að 
öðru. Hinar þrjár spiluðu hins vegar minna 
en reiknað var með.

Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir var óvænt 
ekki í byrjunarliðinu í fyrsta leiknum gegn 
Noregi. Þau vonbrigði bættust því við áfallið 
þegar sambýliskona hennar, Edda Garðars-
dóttir, var ekki valin í lokahópinn  tveimur 
vikum fyrr. Pirringur Ólínu eftir  umræddan 
jafnteflisleik fór ekki fram hjá íslenskum 
fjölmiðlamönnum. Á meðan aðrir leikmenn 
landsliðsins veittu viðtöl með bros á vör, 
eftir að fyrsta stig íslensks A-landsliðs á 
stórmóti var í höfn, strunsaði Ólína fram hjá 
blaðamönnum. Gaf hún ekki kost á viðtölum 
fyrr en eftir annan leik liðsins.

Katrín Ómarsdóttir var sömuleiðis ekki 
í byrjunarliðinu í fyrstu tveimur leikjum 
Íslands. Miðjumaðurinn kom inn á í hálf-
leik í öðrum leiknum gegn Þjóðverjum en 
 meiddist um miðjan hálfleikinn. Þurfti 
 Sigurður Ragnar að nota sína síðustu 
 skiptingu til að bregðast við meiðslum 
hennar. Var greinilegt að þjálfarinn var 
allt annað en sáttur. Katrín yfirgaf Svíþjóð 
í kjölfarið vegna meiðsla sinna og hélt til 
 Englands þar sem hún leikur með kvennaliði 
Liverpool.

Þóra Björg hefur verið fyrsti kostur í 
stöðu markvarðar stærstan hluta síns  ferils. 
Vegna meiðsla sem hún varð fyrir aftan í 
læri í aðdraganda mótsins kom það í hlut 
Guðbjargar Gunnarsdóttur að standa vakt-
ina. Gerði hún það með slíkri prýði að engin 
ástæða var til að skipta um markvörð þótt 
Þóra teldi sig klára í slaginn.

Hvar liggja mörkin?
Að ofansögðu er ljóst að þrír af fjórum 
bréfariturum höfðu ástæðu til þess að vera 
svekktir með hve lítinn þátt þeir tóku á EM. 
Jafnljóst er að lítill spiltími einn og sér á 
stórmótinu var ekki ástæðan fyrir því að 
þessi tími var valinn til að tjá skoðun sína 
formlega. Sú ákvörðun Sigurðar Ragnars 
að gefa sér tíma og velta fyrir sér hvort 
hann ætti að halda áfram í starfi sínu sem 
landsliðsþjálfari, spilaði þar inn í. Leik-
menn landsliðsins, sem og margir aðrir, 
reiknuðu með að þjálfarinn myndi láta af 
störfum eftir mótið. Samningurinn var úti 
og tími hans í starfi hafði verið langur á 
mælikvarða landsliðsþjálfara, auk þess sem 
árangurinn í Svíþjóð var vonum framar. 
Nú var möguleiki á að Sigurður yrði áfram 
með liðið. Leikmennirnir þurftu því að koma 
skoðunum sínum á framfæri áður en skrifað 
yrði undir nýjan samning. Sigurður wsagði 
þó, í áðurnefndu viðtali við Reitarboltann, að 
bréfið hefði ekki haft áhrif á ákvörðun sína.

Leikmennirnir fjórir, sem samanlagt eiga 
266 A-landsleiki að baki fyrir Íslands hönd, 
eru gríðarlega metnaðarfullir. Þær, líkt 
og félagar þeirra í landsliðinu, hafa fórnað 
ýmsu fyrir þjóð sína, verið henni til sóma 
og gert hana stolta í fjölmörg ár. Landsliðs-

ÓLÍNA VIÐARSDÓTTIR 
Bakvörðurinn á að baki 63 leiki fyrir 

Íslands hönd. Hún er nýgengin í raðir 
Vals eftir atvinnumennsku ytra.

ÞÓRA HELGADÓTTIR 
Markvörðurinn lék sinn fyrsta 

A-landsleik 17 ára árið 1998. Hún 
leikur með LdB Malmö í Svíþjóð.

SIF ATLADÓTTIR 
Miðvörðurinn hefur spilað 

50 sinnum fyrir Íslands hönd.  
Spilar með Kristianstad í Svíþjóð.

KATRÍN ÓMARSDÓTTIR 
KR-ingurinn hefur spilað 55 

 A-landsleiki. Leikur á miðjunni með 
 Liverpool á Englandi.

TÍU LEIKMENN RÁKU LANDSLIÐSÞJÁLFARANN

Þann 7. mars árið 2000 hætti Þórður 
Lárusson störfum sem landsliðsþjálfari 
kvenna eftir rúmt ár í starfi. Þórður hafði 
stýrt liðinu í þremur leikjum, gert jafntefli 
gegn Ítalíu og Úkraínu en tapað gegn Þýska-
landi. Í fjölmiðlum var greint frá því að tíu 
landsliðskonur hefðu neitað að leika með 
liðinu á meðan Þórður stýrði því. Eftir fund 
Þórðar og Eggerts Magnússonar, þáverandi 
formanns KSÍ, var ákveðið að hann léti af 
störfum.

„Það var eitthvað hópefli sem fór af stað 
og Edda Garðarsdóttir stóð framarlega í 
því þrátt fyrir ungan aldur,“ segir Þórður í 
samtali við Fréttablaðið. Ummæli Eddu um 
Sigurð Ragnar Eyjólfsson, landsliðsþjálfara í 
vikunni, hafi því ekki komið honum á óvart. 
Þóra Helgadóttir var einnig á meðal þeirra 
sem vildu hann burt að sögn landsliðs-
þjálfarans fyrrverandi.

Þórður hefur til þessa ekki tjáð sig opin-

berlega um málið. Honum var ráðlagt að 
gera það ekki af Eggerti Magnússyni og Atla 
Eðvaldssyni, þáverandi landsliðsþjálfara.

„Þeir sögðu að ég gæti aldrei átt síðasta 
orðið gegn konum í knattspyrnu.“

Landsliðsnefnd kvenna var á 
þessum tíma eingöngu skipuð 
konum. Þórður hafði ætlað að 
endurnýja í landsliðinu og borið 
málin undir kvennanefndina á 
trúnaðarfundi.

„Ég var ekki fyrr kominn 
heim af þesum fundi 
en hringt var í mig frá 
Morgunblaðinu og 
spurt hvort það væri 
mikil óánægja hjá leik-
mönnum kvennalands-
liðsins. Atburðarásin 
sem fór í gang var með 
ólíkindum,“ segir Þórður.

Þær settust niður og skrifuðu bréf
Landsliðskonurnar Katrín Ómarsdóttir, Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir, Sif Atladóttir og Þóra Björg Helgadóttir sendu Sigurði 
Ragnari Eyjólfssyni tölvupóst á dögunum. Þær töldu trúnaðarbrest hafa orðið á milli sín og þjálfarans og voru ósáttar með orð 
hans í fj ölmiðlum. Leikmenn kvennalandsliðsins og íslenskra félagsliða hafa áður reynt að hafa áhrif á starfsaldur þjálfara sinna.

TAPLAUSI ÞJÁLFARINN SEM ÞURFTI AÐ HÆTTA

Haustið 2005 stóð Breiðablik uppi sem 
Íslands- og bikarmeistara í meistaraflokki 
kvenna. Þrátt fyrir það átti þáverandi 
þjálfari liðsins, Úlfar Hinriksson, ekki 
kost á að halda áfram í starfi. Úlfar, 
sem í dag er aðstoðarþjálfari karlaliðs 
Breiðabliks, missti samkvæmt öruggum 
heimildum Fréttablaðsins tökin á 
hópnum snemma. Ósætti tveggja 
leikmanna hver ætti að vera fyrirliði 
reyndist erfitt að meðhöndla.

Fyrir mótið fékk liðið landsliðs-
mennina Eddu Garðarsdóttur og 
Guðlaugu Jónsdóttur frá KR, Þóru 

Helgadóttur frá Kolbotn í Noregi auk 
erlendra leikmanna sem reyndust vel. 
Fyrir var liðið ágætlega mannað. Þrátt 
fyrir það var liðinu aðeins spáð 3. sæti 
í deildinni.

Beðið var með þá erfiðu ákvörðun 
að tilkynna hvor ætti að vera fyrirliði, 

Edda eða Þóra, þar til rétt fyrir fyrsta 
leik. Báðar höfðu gegnt fyrirliða- eða 
varafyrirliðastöðum hjá félagsliðum og 
yngri landsliðum. Tveir augljósir kostir en 
aðeins eitt fyrirliðaband.

Edda varð fyrir valinu sem Þóra tók afar 
stinnt upp. Þegar Edda var rekin af velli 
í leik gegn Stjörnunni, fyrir svívirðingar 
í garð leikmanns Stjörnunnar, vandaðist 
málið enn frekar. Þóra gerði kröfu til 
fyrirliðabandsins sem hún að lokum fékk 
í gegn. Í bæði skiptin sem nýr fyrirliði 
var tilkynntur fékk þjálfarinn, þá óreyndi, 
hluta leikmanna upp á móti sér. Um mitt 
mót var stærstur hluti leikmanna á móti 
Úlfari og vildu hann burt. Liðið var hins 
vegar ósigrandi og erfitt fyrir stjórnina að 
bregðast við gagnrýni leikmanna. Því var 
beðið með það þar til að mótinu loknu.

Breiðablik hefur ekki unnið titil í 
kvennaknattspyrnu síðan sumarið 2005.

Kolbeinn Tumi
Daðason
kolbeinntumi@365.is

Landsliðsmennirnir fjórir

konur hafa hætt námi, verið í fjarsambandi 
við unnusta eða frestað barneignum til að 
spila með sterkum liðum erlendis og þannig 
styrkja landslið Íslands. Að spila með lands-
liðinu er þeirra hápunktur. Þeirra heimur er 
annarra en fulltrúa Íslands í karlalandslið-
inu, sem þéna flestir hverjir milljónir á mán-
uði hjá félagsliðum sínum. Spurningin sem 
eftir stendur er samt sem áður þessi. Hversu 
mikil áhrif eiga landsliðsmenn að hafa á 
hver þjálfi landsliðið? Að koma skoðunum 
á framfæri er eitt, gott og gilt. Að beita sér 
fyrir því að þjálfari hætti störfum er annað. 
Dæmin í íslenskri kvennaknattspyrnu eru 
fleiri en þetta, eins og kemur fram efst á 
síðunni. Hvar liggja mörkin? Eiga leikmenn 
að vera hafðir með í ráðum við val á næsta 
þjálfara? Sitt sýnist hverjum í þeim efnum.

Ákveðin tegund mannfólks
Langflestum leikmönnum landsliðsins 
til hróss sveif gleði og léttleiki yfir vötn-
um í Svíþjóð þrátt fyrir erfitt gengi og 
dapurt andrúmsloft í herbúðum liðsins í 
aðdraganda mótsins. „Við tókum liðsfund 
fyrir mótið og ákváðum að vera rosalega 
 jákvæðar og skemmta okkur. Við vissum 
að það myndi skipta máli,“ sagði Hallbera 

Guðný Gísladóttir í viðtali við Fréttablaðið 
að mótinu loknu. Árangurinn lét ekki á sér 
standa og markmið liðsins náðist.

Fyrir fólkið sem styður stelpurnar okkar 
er það nefnilega árangurinn á vellinum sem 
skiptir máli. Fróðlegt verður að sjá hver 
tekur við landsliðinu af Sigurði Ragnari, 
landsliði sem undanfarinn áratug hefur 
verið flaggskip íslenskrar knattspyrnu og 
látið kollega sína í karlaliðinu líta illa út í 
samanburði. Ein þeirra sem kemur sterklega 
til greina er Elísabet Gunnarsdóttir,  þjálfari 
Kristianstad í Svíþjóð. Elísabet hefur mikla 
reynslu af þjálfun kvennaliða og þeim 
vandamálum og dramatík sem fylgir. Hún 
ræddi um vandamál við þjálfun  kvennaliða, 
í tengslum við meintan orðróm um gjá á 
milli leikmanna og þjálfara kvennalands-
liðsins, í viðtali við Fótbolta.net í aðdraganda 
Evrópumótsins.

„Það er ekki auðvelt. Við erum  ákveðin 
tegund mannfólks sem búum til svolítið 
drama og það er erfitt að þjálfa hóp af stelp-
um. Þegar þessi þreyta kemur upp kemur 
hún upp á milli starfsliðs og leikmanna. Þá 
þarf maður að vera klókur ef maður ætlar 
að halda áfram í lengri tíma.“ Góð ráð fyrir 
næsta landsliðsþjálfara Íslands. 
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DAGSKRÁ
24. ágúst 2013  LAUGARDAGUR

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 Sædís í Gleym mér 
ei 16.00 Hrafnaþing 17.00 Eldað með Holta 
17.30 Móti 18.00 Árn Páll 18.30 Tölvur, tækni 
og kennsla. 19.00 Veiðin og Bender 19.30 Á ferð 
og flugi 20.00 Hrafnaþing21.00 Auðlindakistan 
21.30 Fiskikóngurinn 22.00 Hrafnaþing 23.00 
Motoring23.30 Eldað með Holta

08.05 Iceage  
09.25 The Women  
11.15 Monte Carlo
13.00 The Notebook
15.00 Iceage
16.20 The Women  
18.10 Monte Carlo  
19.55 The Notebook
22.00 127 Hours  
23.35 The Double  
01.15 Unthinkable  
02.50 127 Hours 

06.00 Eurosport 10.05 The Barclays - PGA Tour 
2013 15.05 The Open Championship Official 
Film 2006 16.00 The Barclays - PGA Tour 2013 
22.00 The Barclays - PGA Tour 2013 04.00 
Eurosport

20.00 Viltu vinna milljón? 
20.40 Men in Trees
21.25 Grey‘s Anatomy
22.10 Lois and Clark
23.00 Viltu vinna milljón?
23.40 Men in Trees
00.25 Grey‘s Anatomy
01.10 Lois and Clark
02.00 Tónlistarmyndbönd

19.00 Friends  (10:23) 
19.20 Two and a Half Men  (3:16) 
19.40 The Simpsons  (18:21) Dagur í 
lífi Simpson-fjölskyldunnar endurtekur 
sig þrisvar sinnum. 
20.05 Suburgatory  (7:22) 
20.25 Suburgatory  (8:22) Ný gaman-
þáttaröð um raunir unglingsstúlku sem 
er ósátt við flutning úr borg í úthverfi, 
þar sem mannlífið er talsvert ólíkt því 
sem hún á að venjast.
20.50 Hart of Dixie  (21:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. 
21.35 Hart of Dixie  (22:22) 
22.20 The Carrie Diaries   Í  þessum 
glænýju þáttum er fylgst með Carrie 
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr 
þáttaröðinni Sex and the City.
23.05 The Carrie 
23.45 Friends  
00.10 Two and a Half Men  
00.30 The Simpsons  
00.55 Suburgatory 
01.20 Suburgatory  
01.40 The Carrie Diaries
02.20 The Carrie Diaries
03.00 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Barnaefni Stöðvar 2
12.00 Nágrannar  
13.45 Bara grín  
14.15 Veistu hver ég var? 
14.50 Go On  (4:22)
15.15 How I Met Your Mother  (7:24) 
15.40 Hið blómlega bú
16.15 Mannshvörf á Íslandi  (7:8) 
16.45 Broadchurch  (2:8) 
17.35 60 mínútur  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
19.00 Frasier  (12:24) 
19.25 Harry‘s Law  (14:22) 
20.10 Rizzoli & Isles  (12:15) Þriðja 
þáttaröðin um rannsóknarlögreglukonuna 
Jane Rizzoli og lækninnn Mauru Isles.
20.55 Broadchurch  (3:8) Magnþrung-
inn spennuþáttur sem fjallar um rann-
sókn á láti ungs drengs sem finnst í fjör-
unni í litlum smábæ. Fljótlega kemur í 
ljós að dauði hans var af manna völd-
um og liggja allir íbúar bæjarins liggja 
undir grun. 
21.45 The Killing  (12:12) Þriðja þátta-
röðin af þessum æsispennandi saka-
málaþáttum, sem byggja á dönsku verð-
launaþáttunum Forbrydelsen.
22.30 Crossing Lines  (7:10) Glæný 
sakamálaþáttaröð sem fjallar um hóp 
þrautþjálfaðra rannsóknarlögreglu-
manna sem ferðast um Evrópu og rann-
saka  dularfull sakamál. 
23.15 60 mínútur
00.00 The Daily Show. Global Editon  
00.30 Nashville  
01.15 Suits  
02.00 The Newsroom
02.50 Boss  
03.45 Rita
04.30 Planet of the Apes 

11.45 Dr. Phil
13.15 Kitchen Nightmares 
14.05 Last Comic Standing 
14.50 Men at Work 
15.15 Rules of Engagement 
15.40 Royal Pains (16:16)  
16.25 Bachelor Pad 
17.55 Rookie Blue 
18.45 Monroe (3:6)  Bresk þáttaröð 
sem naut mikilla vinsælda og fjallar um 
taugaskurðlækninn Gabriel Monroe. 
 Aðalhlutverk leikur James Nesbitt. 
Monroe glímir við eftirköst erfiðrar 
 aðgerðar sem misheppnaðist.
19.35 Judging Amy (2:24) 
20.20 Last Chance to Live (5:6) 
 Bandarískir þættir þar sem fylgst er með 
fjórum ólíkum einstaklingum sem öll 
eru orðin lífshættulega þung. Ashley er 
í yfirþyngd og er send í aðgerð sökum 
þess. Í kjölfarið batna lífslíkur hennar 
til muna og hún reynir að láta drauma 
sína rætast.
21.10 Law & Order - LOKAÞÁTTUR 
22.00 Leverage (13:16)  Bandarísk 
þáttaröð um Nate Ford og félaga hans 
í þjófagengi sem ræna bara þá ríku og 
valdamiklu sem níðast á  minnimáttar. 
Þættirnir eru vinsælir meðal  áskrifenda 
en Óskarsverðlaunahafinn Timothy 
 Hutton leikur aðalhlutverkið.
22.45 Lost Girl (22:22)   Ævintýralegir 
þættir um stúlkuna Bo sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúruleegum  kröftum 
sínum, aðstoða þá sem eru hjálparþurfi 
og komast að hinu sanna um  uppruna 
sinn. 

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Ávaxtakarfan 
11.15 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(11:12)
11.45 Gengið um garðinn (2:3) (Foss-
vogskirkjugarður)
12.20 Tónaflóð  Upptaka frá stór-
tónleikum Rásar 2 á Menningarnótt í 
Reykjavík.
15.45 Da Vinci - Týndi fjársjóðurinn
16.35 Lykilverk: John Lennon (Classic 
Albums: John Lennon: Plastic Ono Band)
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Græn gleði (9:10)  (Grønn glede) 
Norsk þáttaröð um garðyrkju. Mette 
Stensholt Schau og hjálparkokkar henn-
ar sá, klippa og snyrta og sýna áhorfend-
um fallega garða.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Söngvaskáld (Sóley)  Sóley flytur 
nokkur laga sinna að viðstöddum áheyr-
endum í myndveri RÚV. Stjórn upptöku: 
Jón Egill Bergþórsson. Textað á síðu 888 
í Textavarpi.
20.25 Paradís (8:8) (The Paradise)
21.20 Íslenskt bíósumar - Fullorðið 
fólk (Voksne mennesker) 23.00 Brúin 
(10:10) (Broen)
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.30 Formúla 1  Bein útsending
14.35 Kiel - Flensburg
16.05 Breiðablik - Þór/KA
17.50 KR - FH  Bein útsending
19.55 PSV - AC Milan
21.35 Formúla 1 
00.10 Malaga - Barcelona  

08.10 Stoke - Crystal Palace
09.50 Aston Villa - Liverpool  
11.30 Everton - WBA
13.10 Hull - Norwich  
14.50 Tottenham - Swansea  Beint
17.00 Newcastle - West Ham
18.40 Cardiff - Man. City
20.20 Fulham - Arsenal
22.00 Tottenham - Swansea
23.40 Southampton - Sunderland  

08.10 Svampur Sveinsson   08.30 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Dóra könnuður 10.05 Doddi litli og 
Eyrnastór   10.15 Ævintýraferðin 10.25 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 10.50 Hello Kitty 11.00 
Kalli kanína og félagar   11.15 Lína langsokkur   
11.40 Latibær   12.05 Ævintýri Tinna   12.30 
Svampur Sveinsson  13.15 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar   13.35 Áfram Diego, áfram!  14.00 
Dóra könnuður 14.50 Doddi litli og Eyrnastór   
15.00 Ævintýraferðin 15.10 Fjörugi teikni-
myndatíminn15.30 Hello Kitty 15.40 Kalli kan-
ína og félagar 15.50 Latibær   16.15 Ævintýri 
Tinna   16.40 Svampur Sveinsson   17.25 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Áfram 
Diego, áfram!   18.10 Dóra könnuður 19.00 
Doddi litli og Eyrnastór 19.10 Ævintýraferðin 
19.20 Fjörugi teiknimyndatíminn 19.40 Hello 
Kitty   19.50 Kalli kanína og félagar

Ryan Gosling
„Ég hlakka til þess að 
eldast. Mér þykja gamlir 
menn með húðfl úr fl ottir.“
Ryan Gosling fer með annað 
aðalhlutverkanna í hinni róman-
tísku kvikmynd The Notebook 
sem sýnd verður á Stöð 2 Bíói 
klukkan 19.55 í kvöld. 

Rás 2 kl. 21.00
Vinsældarlisti 
Rásar 2
Hvati fer yfi r 30 
vinsælustu lögin 
og rifj ar upp gömul 
topplög á Rás 2. Íslenskt bíósumar - 

Fullorðið fólk 
SJÓNVARPIÐ KL.  21.20 Bíómynd eft ir 
Dag Kára frá 2005 um Daniel, veggja-
krotara sem lifi r á því að mála ástar-
játningar á veggi Kaupmannahafnar.

Leverage
SKJÁR EINN KL. 22.00 Bandarísk 
þáttaröð um Nate Ford og félaga hans 
í þjófagengi sem rænir bara þá ríku og 
valdamiklu sem níðast á minnimáttar. 
Þættirnir eru vinsælir meðal áskrifenda 
en Óskarsverðlaunahafi nn Timothy 
Hutton leikur aðalhlutverkið.

The Killing
STÖÐ 2 KL. 21.45 Lokaþáttur þessara 
æsispennandi sakamálaþátta, sem 
byggja á dönsku verðlaunaþáttunum 
Forbrydelsen.

Náðu 5 stjörnu formi
Breyttu línunum og tónaðu 
líkamann í sitt fegursta form.

Ný námskeið 
að byrja.

OPIÐ
Mánudaga - föstudaga

11.00 -18.00

OPIÐ
Mánudaga - föstudaga

11.00 -18.00

Verslunin hættir

Sími 517-9060
 Garðatorgi - GB

LOKADAGAR
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Afmælisgjöf dagsins er iPod Shuffle, boxið smáa sem 
þú fyllir af tónlistinni þinni og tekur svo sprettinn 
eldhress – í ræktina.

Nú er afmælisvika Domino´s og þá eru ekki 
bara pizzurnar okkar á frábæru tilboðsverði 
heldur fá 20 heppnir viðskiptavinir glæsilega 
gjöf – á hverjum degi afmælisvikunnar!

iPOD SHUFFLE FRÁ EPLI.IS

ALLAR
STÓRAR PIZZUR

AF MATSEÐLI Ef þú sækir, vikuna 19.-25. ágúst 2013. Pönnupizza: 1.590 kr.

NEW YORK: Nautahakk, beikon og cheddarostur

STÓRAFMÆLI DOMINO’S Á ÍSLANDI 19.-25. ÁGÚST
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AFMÆLISGJÖF DAGSINS 
ER iPOD SHUFFLE

FRÁ EPLI.IS 
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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 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Motoring  19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Eldað með Holta 
21.30 Móti 22.00 Árn Páll 22.30 Tölvur, tækni og 
kennsla. 23.00 Veiðin og Bender 23.30 Á ferð og 
flugi 00.00 Hrafnaþing

08.05 Cars 2  
09.50 Love and Other Drugs
11.40 Notting Hill
13.40 Sumarlandið
15.00 Cars 2
16.45 Love and Other Drugs  
18.35 Notting Hill  
20.35 Sumarlandið
22.00 X-Men: First Class
00.10 War, Inc. 
01.55 The Transporter  
03.25 X-Men: First Class  

06.00 Eurosport 09.35 The Barclays - 
PGA Tour 2013 12.35 Inside the PGA 
Tour  13.00 The Barclays - PGA Tour 
2013 16.00 PGA Tour - Highlights  
17.00 The Barclays - PGA Tour 2013 
22.00 The Barclays - PGA Tour 2013 
03.00 Eurosport

19.00 Friends  
19.20 Two and a Half Men  
19.40 The Simpsons  (17:21) 
20.05 Crusoe  (4:13) Ævintýralegir 
spennuþættir sem byggðir eru á klass-
ískri sögu Daníels Defoe um Robinson 
Crusoe.
20.45 Arrow  (7:23) 
21.25 Arrow  (8:23) Bandarísk þáttaröð 
um ungan milljónamæring og glaum-
gosa sem snýr aftur eftir að hafa verið 
strandaglópur á eyðieyju í fimm ár og 
var talinn af. 
22.10 Hellcats  
23.35 Friends  (9:23) Rachel og Phoebe 
skella sér saman út á lífið og Ross fær 
aðstoð Mikes við að passa barnið, en 
þeir eyða kvöldinu í að reyna að finna 
eitthvað að tala um. 
23.55 Two and a Half Men
00.20 The Simpsons  
00.40 Crusoe
01.25 Arrow
02.10 Arrow
02.50 Hellcats
04.15 Tónlistarmyndbönd

20.00 KF Nörd  
20.40 Pressa  
21.25 Entourage  
21.55 Fringe
22.45 KF Nörd
23.25 Pressa
00.10 Entourage  
00.40 Fringe
01.30 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.20 Dr. Phil
14.35 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course 
15.05 Judging Amy 
15.50 Psych
16.35 Britain‘s Next Top Model 
17.25 The Office (20:24) 
17.50 Family Guy (18:22)
18.15 The Biggest Loser (9:19)   
19.45 Last Comic Standing (9:10) 
 Bráðfyndin raunveruleikaþáttaröð. 
20.30 Bachelor Pad (4:6)   
22.00 Die Another Day  James Bond 
er sendur til að klófesta norður-kóreskan 
hryðjuverkamann og demantabarón sem 
er að fjármagna stórhættulegt vopn. 
Aðalhlutverk auk Pierce Brosnan er í 
höndum Halle Berry. 
00.15 Rookie Blue 
01.00 NYC 22
01.55 Mad Dogs 
02.45 Upstairs Downstairs
03.35 Men at Work 
04.00 Excused
04.25 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunsjónvarp Stöðvar 2
11.00 Mad
11.10 Young Justice
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Beint frá býli  (3:7) 
14.25 Two and a Half Men  (3:22)
14.45 The Middle  (3:24) 
15.10 ET Weekend  
15.55 Íslenski listinn
16.25 Sjáðu  
16.55 Pepsi mörkin 2013
18.10 Latibær
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Ísland í dag 
19.10 Lottó  
19.20 The Neighbors  (15:22) Bráð-
skemmtilegur gamanþáttur um 
Weaver fjölskylduna sem flytur í nýtt 
hverfi í New Jersey.
19.40 Veistu hver ég var?  (2:8) Lauf-
léttur og stórskemmtilegur spurninga-
þáttur í umsjá Sigga Hlö.
20.20 The Winning Season  Gaman-
mynd með Sam Rockwell í hlutverki 
uppgjafar körfuboltaþjálfara.
22.00 Blitz  Mögnuð spennu og hasar-
mynd með Jason Statham.
23.35 The Betrayed  Æsispennandi 
mynd með Melissu George í aðalhlut-
verki. Óþekktur huldumaður nær tangar-
haldi á eiginkonu meints svikara, og vill 
að hún bæti fyrir brot eiginmannsins.
01.10 Die Hard  Bruce Willis leikur 
John McClane, rannsóknarlögreglumann 
frá New York sem fyrir tilviljun er stadd-
ur í skýjakljúfi yfir jólahátíðina þegar 
hryðjuverkamenn leggja til atlögu. 
03.20 The Beach
05.15 ET Weekend
05.55 Fréttir  

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 360 gráður 
11.00 Með okkar augum (1:6)
11.25 Íslensk alþýða  Heimilda-
mynd eftir Þórunni Hafstað um verka-
mannabústaðina við Hringbraut. 
11.55 Gulli byggir - Í Undirheimum (7:8)
12.25 Súðbyrðingur - saga báts 
 Heimildamynd eftir Ásdísi  Thoroddsen. 
Fjórir menn ákveða að smíða eftir 
staðar skektunni Björg, bát sem hafði 
fúnað í grasi í Reykhólasveit. Smíði 
þessa báts er leiðarhnoð í frásögn af 
þróun súðbyrðingsins á Norðurlöndum.  
13.25 Vestfjarðavíkingur 2011
14.25 Popppunktur 2009 (10:16) 
15.20 Til bjargar regnskógunum (Up 
in Smoke)  e.
16.15 Íslendingar: Þorkell Sigur-
björnsson
17.10 Ljóskastarinn
17.30 Ástin grípur unglinginn (72:85) 
(The Secret Life of the American Teena-
ger V)  
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Golfið   
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Tónaflóð
Bein útsending frá stórtónleikum 
Rásar 2 á Menningarnótt í Reykja-
vík.  Fram koma Kaleo, Ásgeir Trausti, 
Hjaltalín og Sálin hans Jóns míns.
23.15 Lokaballið (Prom Night)  Donna 
er að fara á skólaball og hlakkar mikið 
til en þegar stóra stundin rennur upp 
 verður draumurinn að martröð því að 
morðóður ógnvaldur úr fortíð hennar 
 ásækir hana. Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi ungra barna.
00.45 Lewis–  Bráðabani (3:4) (Lewis: 
Your Sudden Death Question)
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.55 Belgía 2013 - Æfing # 3  Bein 
útsending
10.00 FH - Genk  
11.50 Formúla 1 2013 - Tímataka 
 Bein útsending
13.35 Tom Watson á heimaslóðum
14.05 Albert Guðmundsson
14.50 Sumarmótin 2013
15.30 Breiðablik - Þór/KA  Bein 
útsending
18.15 Einvígið á Nesinu  
19.10 La Liga Report  
19.40 Breiðablik - Þór/KA  
21.40 Pepsi mörkin 2013  
22.55 Formúla 1 2013 - Tímataka  

08.00 Man. City - Newcastle
09.40 La Match Pack  
10.10 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
11.35 Fulham - Arsenal  Bein
13.45 Newcastle - West Ham  Bein
16.15 Aston Villa - Liverpool  Bein 
 útsending
18.30 Everton - WBA
20.10 Southampton - Sunderland
21.50 Stoke - Crystal Palace  
23.30 Hull - Norwich  

08.10 Svampur Sveinsson 08.30 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Dóra könnuður  10.05 Doddi litli og 
Eyrnastór  10.15 Ævintýraferðin  10.25 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 10.50 Hello Kitty 11.00 
Kalli kanína og félagar 11.15 Lína langsokkur 
11.40 Latibær   12.05 Ævintýri Tinna   12.25 
Svampur Sveinsson   13.05 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar   13.30 Áfram Diego, áfram!   13.55 
Dóra könnuður   14.45 Doddi litli og Eyrnastór   
14.55 Ævintýraferðin   15.25 Hello Kitty   15.35 
Kalli kanína og félagar 15.45 Latibær   16.10 
Ævintýri Tinna   16.30 Svampur Sveinsso 17.15 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.40 Áfram 
Diego, áfram! 18.05 Dóra könnuður   18.55 
Doddi litli og Eyrnastór 19.05 Ævintýraferðin 
19.15 Fjörugi teiknimyndatíminn   19.35 Hello 
Kitty 19.45 Kalli kanína og félagar  

Stöð 2 kl. 19.20
The Neighbors 
Bráðskemmtilegur gaman-
þáttur um Weaver-fj öl-
skylduna sem fl ytur í nýtt 
hverfi  í New Jersey sem að 
þeirra mati er líkast paradís 
á jörð. Smám saman kemst 
Weaver-fj ölskyldan að því að 
hún sker sig talsvert úr í nýja 
hverfi nu, þau eru einu íbúarnir 
sem ekki eru geimverur. Það 
kemur þó í ljós að mannfólkið 
og geimverurnar eiga ýmislegt 
sameiginlegt.

Rás 1 kl. 09.03
Út um græna grundu
Náttúran, umhverfi ð og ferðamál er 
meðal þeirra málafl okka sem teknir 
eru fyrir í þættinum Út um græna 
grundu á laugardags-
morgnum. Oft ar en 
ekki eru kynntir 
spennandi staðir, sem 
vert er að heimsækja, 
hvort heldur að sumri 
eða vetri. Umsjónar-
maður er Steinunn 
Harðardóttir.

BERGLIND PÉTURSDÓTTIR DANSARI, TEXTASMIÐUR OG GIF-DROTTNING.

ÉG HORFI MJÖG 
LÍTIÐ á  sjónvarp 
en er oft  neydd 
til þess af 
 frumburðinum 
eða kærastanum. 1Dóra 

landkönnuður
Hver talsetti það 

sjóv? Voða öskur.
2Pepsi-mörkin

Því kærastinn 
minn, Steinþór 

Helgi, neitar að horfa 
á annað.

3Orange is the 
New Black
Mig er hálf-

partinn farið að langa 
í kvennafangelsið í 
Kópavogi. Þetta er 
fáránlega gott sjón-
varpsefni!

Fáðu þér áskrift
512 5100
 stod2.is
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KR–FH 
SUNNUDAG KL. 17:50

Það verður boðið upp á knattspyrnu fyrir lengra
komna í Frostaskjólinu þegar KR tekur á móti 
toppliði FH. Fyrri leikur liðanna endaði í 
sannkallaðri markaveislu þegar KR sigraði FH 
á útivelli 4–2.
  
Ekki missa af æsispennandi toppslag 
í Pepsi-deildinni! 

PEPSI-MÖRKIN ERU Á DAGSKRÁ 
KL. 22:00 Á MÁNUDAGSKVÖLD.

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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„Kosningar næsta vor. Hvað 
finnst þér?“ 

SAGÐI BORGARSTJÓRINN Í REYKJA-
VÍK, JÓN GNARR, Á FACEBOOK-SÍÐU 
SINNI Í VIKUNNI OG BÆTTI VIÐ LAGI 
EFTIR BRESKU HLJÓMSVEITINA 
CLASH, SEM HEITIR SHOULD I STAY 
OR SHOULD I GO?.  Á ÍSLENSKU 
ÚTLEGGST ÞAÐ: ÆTTI ÉG AÐ VERA 
EÐA ÆTTI ÉG AÐ FARA?

AUKATÓNLEIKAR OG 
LEIKSÝNING
Miðasala á tónleika Skálmaldar og 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu 
hófst í gærmorgun. Viðbrögðin voru 
það góð að ákveðið hefur verið að 
halda aukatónleika 29. nóvember. 
Baldur Ragnarsson og félagar í Skálm-
öld eru einnig að undirbúa sína fyrstu 
þungarokksleiksýningu, Baldur, sem 

verður frumsýnd í Borgar-
leikhúsinu í mars á næsta 
ári. Hún er nefnd eftir 
fyrstu plötu sveitarinnar 

þar sem textarnir 
voru kyrfilega 

ortir samkvæmt 
íslenskum 
bragreglum. - fb

„Línan er búin til úr hreindýra-
leðri og hreindýrahornum,“ segir 
Sigrún Halla Unnarsdóttir fata-
hönnuður, sem skipar hönnunar-
þríeykið IIIF ásamt Öglu Stefáns-
dóttur fatahönnuði og Thibaut 
Allgayer vöruhönnuði. Fyrsta 
hönnunarlína IIIF verður frum-
sýnd í húsi Alliance Francaise við 
Tryggvagötu í dag.

Þremenningarnir  kynntust 
fyrst er þeir voru við nám í 
 hönnunarskólanum í Kolding. 
Uppruna IIIF má þó rekja til 
verkefnisins NA10 sem Nýsköp-
unarsjóður og Make by Þorpið 
stóðu fyrir árið 2011. Þar komu 
saman sjö hönnuðir sem unnu að 
því að hanna söluvænlegar vörur 
og nota til þess hráefni og hand-
verksfólk úr Fljótsdalshéraði.
„Okkur langaði að halda áfram að 
vinna með þessu góða fólki sem 
við höfðum kynnst. Við fórum þó 
ekki að vinna markvisst að þessu 
fyrr en fyrir hálfu ári og nú er 
fyrsta línan tilbúin,“ útskýrir 
 Sigrún Halla. 

Líkt og áður hefur komið fram 
eru vörurnar framleiddar úr 
hreindýraafurðum og að sögn 
Sigrúnar Höllu er ekki hlaupið 
að því að verða sér úti um slíkt. 
„Það má bara skjóta visst mörg 
dýr á ári. Hvað hornin varðar, þá 
er best að nota horn sem dýrin 
hafa fellt því í þeim er betri efni-
viður,“ segir hún. „Ég fór í fimm 
daga göngu um hálendið í sumar 
og fann þá risavaxin horn sem 
ég kippti með mér. Eftir að hafa 
rogast með þau á bakinu í rúma 
klukkustund gafst ég upp. Sem 
betur fer fann ég önnur minni 
í sömu ferð sem ég gat borið til 
byggða,“ segir hún hlæjandi. 

Vörurnar fást á vefsíðunni 
Iiif.is og stendur sýningin frá 
 klukkan 18 til 22.  sara@frettabladid.is

Gafst upp á að rogast 
með horn á bakinu
Sigrún Halla Unnarsdóttir, Agla Stefánsdóttir og Thibaut Allgayer eru á bak við 
hönnunarmerkið IIIF. Fyrsta lína þeirra er búin til úr hreindýraafurðum. 

IIIF HÖNNUÐIR  Sigrún Halla Unnarsdóttir og Agla Stefánsdóttir skipa hönnunar-
þríeykið IIIF ásamt Thibaut Allgayer, sem er á myndinni. Fyrsta lína IIIF verður 
frumsýnd í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

* Sigrún Halla Unnarsdóttir er með MA-gráðu í fatahönnun frá Kolding 
Design Skole. Hún starfar sem prjóna- og fylgihlutahönnuður hjá útivista-
merkinu Icewear og mun kenna við fatahönnunardeild LHÍ í vetur. Að auki 
er hún í stjórn LungA-skólans. 
* Agla Stefánsdóttir er með MA-gráðu í fatahönnun frá Kolding Design 
Skole. Hún hefur starfað sem fatahönnuður hjá dönsku tískumerkjunum 
Hot Friture og Wackerhaus og hyggur á kennaranám í haust. 
* Thibaut Allgayer stundaði nám í vöruhönnun í Frakklandi og Danmörku. 
Hann starfar sem hönnuður í Danmörku og hefur meðal annars hannað 
útlit verslunarinnar Best Seller í Kína. 

Kynntust í Danmörku

„Ég er að óska eftir tillögum að nafni inn á tísku-
síðunni Trendet að nýjustu bók minni sem er um hár-
greiðslur fyrir stelpur á aldrinum 2 til 12 ára. Það 
verður úr nógu að velja og ég er komin með  margar 
skemmtilegar tillögur að nafni, eins og Gullbrá, 
Reif í hárið, Lokkalína, Hárprýði, Gleðilegt nýtt hár, 
Lokkar, Englahár, Rúllusnúllur, Lína lokkafína og 
margt fleira spennandi,“ segir Theodóra Mjöll Skúla-
dóttir Jack, hárgreiðslukona. Hún hefur áður gefið út 
bókina Hárið, sem hefur selst í um tíu þúsund eintök-
um. „Nafnið er ekki komið enn og það er vandasamt 
verk að velja gott og grípandi nafn fyrir svona bók. 
Ég hvet sem flesta til þess að fara inn á bloggið mitt 
á síðunni Trendnet, og segja frá hugmyndum sínum.“ 
Nýja bókin er væntanleg í verslanir í október og má 
búast við að mikil spenna sé fyrir útgáfunni.

„Við Saga Sigurðardóttir ljósmyndari, sem tók 
myndirnar fyrir bókina, vinnum dag og nótt að því 
að fara yfir allar myndirnar. Við höfum einungis 
nokkrar vikur til að setja bókina upp og erum að 
gera þetta „the icelandic style“ eins og sagt er,“ segir 
Theodóra og á þar við þann stutta tímaramma sem 
þær hafa til að klára bókina.  - áo

Óskar eft ir tillögum að nafni 
Theodóra Mjöll Skúladóttir Jack leitar að nafni á nýja hárgreiðslubók sína. 

LEGGUR LOKAHÖND Á AÐRA HÁRBÓK  Theodóra Mjöll 
biður lesendur Trendnets um að hjálpa sér við að finna nýtt 
nafn á næstu hárbók. FRÉTTBLAÐIÐ/VALÞÓR

ÞORGRÍMUR ÞRÁINSSON  
UNDIR DULNEFNI
Vaka-Helgafell gaf út bókina Elsk-
hugann eftir Karl Fransson fyrr á árinu, 
en bókin hefur vakið mikla athygli, 
og fengið misjafna dóma. Bókin er 
erótísk skáldsaga. Þó hafa útgefendur 
bókarinnar gefið upp að höfundur 
skrifi undir dulnefni og sé viður-
kenndur og þekktur höfundur 
á Íslandi. Þrálátur orðrómur 
er uppi þess efnis að höf-
undurinn sé enginn annar 
en Þorgrímur Þráinsson, 
rithöfundur, fyrrverandi 
knattspyrnumaður 
og borgarlistamaður 
Reykjavíkur 2013.
  - ósk

ÍSLENSK BÖND HJÁ 
BUZZFEED
Bandaríska vefsíðan Buzzfeed birti í 
vikunni lista yfir tíu íslenskar hljóm-
sveitir sem vert er að fylgjast með. 
Þar segir að á Íslandi sé hægt að finna 
meira en jökla, eldfjöll, 
Sigur Rós og 
Björk. Hljóm-
sveitin FM 
Belfast trónir á 
toppi listans en 
hljómsveitirnar 
Hjaltalín, Retro 
Stefson, Seabear 
og Sykur eru 
einnig nefndar 
á nafn.  
 - ka





NÆRMYND

Edda Garðarsdóttir
ALDUR: 34 ára
KNATTSPYRNUKONA Í VAL
Edda spilar með meistaraflokki Vals í knatt-
spyrnu en hún hefur verið einn af lykil-
leikmönnum íslenska landsliðsins undan-
farinn áratug. Edda hefur 103 landsleiki að 
baki en komst í fréttirnar í vikunni þegar 
hún tjáði sig um fyrrverandi landsliðs-
þjálfarann Sigurð Ragnar Eyjólfsson.  

 „Hún er óendanlega dugleg. Ég held að 
hún geti stundum verið misskilin, því 
hún er algjör húmoristi en fólk á það 
til að vita ekki alveg hvar það hefur 
hana. Hún getur stundum verið svolítið 
beinskeytt og fyrir þá sem 
ekki þekkja hana þá 
getur hún stuðað. Hún 
er bara einstaklega ljúf, 
góð í hóp og skemmti-
leg stelpa.“ 
Helena Ólafsdóttir, 
þjálfari kvennaliðs Vals 
í knattspyrnu.

 „Hún er bara snillingur. Hún er einstak-
lega metnaðarfull og besti meðspilari 
sem ég hef haft því hún bakkar mann 
upp og nær til leikmannanna. Hún er 
uppbyggjandi og reynir að hvetja mann 
áfram og skamma mann. Hún hefur 
oft látið mig heyra það. Hún er bara 
ótrúlega góð manneskja. hún er einnig 
mjög kaldhæðin, eins og þegar hún 

mætti í sjónvarps-
dagskrá í íslenska 
búningnum með 
núll framan á sér, 
þá er hún að vera 

fyndin.“
Embla Sigríður 
Grétarsdóttir 
liðsfélagi. 

 „Hún kom í bekkinn okkar í Melaskóla 
og sagðist kunna fótbolta. Við strákarnir 
vorum uppfullir af þeirri ímynd að 
stelpur kynnu ekkert í fótbolta. Í fyrstu 
frímínútunum sló hún öllum strákunum 
við á vellinum og var yfir-
burðagóð. Eftir það var 
keppst við það að hafa 
hana með sér í liði. Hún 
var allt í einu orðin mjög 
stór hluti af hópnum og 
aðrir strákar þurftu að 
víkja fyrir henni.“  
Árni Ingi Pjeturs-
son æskuvinur

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 

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla


	FB104s_P001K.indd
	FB104s_P002K.indd
	FB104s_P003K.indd
	FB104s_P004K.indd
	FB104s_P005K.indd
	FB104s_P006K.indd
	FB104s_P007K.indd
	FB104s_P008K.indd
	FB104s_P009K.indd
	FB104s_P010K.indd
	FB104s_P011K.indd
	FB104s_P012K.indd
	FB104s_P013K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P016K.indd
	FB104s_P017K.indd
	FB104s_P018K.indd
	FB104s_P019K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P021K.indd
	FB104s_P022K.indd
	FB104s_P023K.indd
	FB104s_P024K.indd
	FB104s_P024K.indd
	FB104s_P026K.indd
	FB104s_P027K.indd
	FB104s_P028K.indd
	FB104s_P028K.indd
	FB104s_P030K.indd
	FB104s_P031K.indd
	FB104s_P030K.indd
	FB104s_P033K.indd
	FB104s_P034K.indd
	FB104s_P034K.indd
	FB104s_P036K.indd
	FB104s_P037K.indd
	FB104s_P037K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P041K.indd
	FB104s_P042K.indd
	FB104s_P043K.indd
	FB104s_P044K.indd
	FB104s_P045K.pdf
	FB104s_P046K.indd
	FB104s_P047K.indd
	FB104s_P048K.indd
	FB104s_P049K.indd
	FB104s_P050K.indd
	FB104s_P051K.indd
	FB104s_P052K.indd
	FB104s_P053K.indd
	FB104s_P054K.indd
	FB104s_P055K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P057K.indd
	FB104s_P058K.indd
	FB104s_P059K.indd
	FB104s_P060K.indd
	FB104s_P060K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P063K.indd
	FB104s_P064K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P069K.indd
	FB104s_P070K.indd
	FB104s_P071K.indd
	FB104s_P072K.indd
	FB104s_P073K.indd
	FB104s_P074K.indd
	FB104s_P075K.indd
	FB104s_P076K.indd
	FB104s_P077K.indd
	FB104s_P078K.indd
	FB104s_P079K.indd
	FB104s_P080K.indd
	FB104s_P081K.indd
	FB104s_P082K.indd
	FB104s_P082K.indd
	FB104s_P084K.indd
	FB104s_P085K.indd
	FB104s_P086K.indd
	FB104s_P087K.indd
	FB104s_P088K.indd
	FB104s_P089K.indd
	FB104s_P090K.indd
	FB104s_P090K.indd
	FB104s_P092K.indd
	FB104s_P093K.indd
	FB104s_P094K.indd
	FB104s_P095K.indd
	FB104s_P096K.indd
	FB104s_P097K.indd
	FB104s_P098K.indd
	FB104s_P099K.indd
	FB104s_P100K.indd
	FB104s_P101K.indd
	FB104s_P102K.indd
	FB104s_P103K.indd
	FB104s_P104K.indd

