
SÓLÓPLATA Á ÁTTRÆÐIS-
ALDRI Söngkonan Helena 
Eyjólfsdóttir hefur sungið í 
60 ár. Í vikunni kom út bók um 
ævi hennar, ást og söng. 34

HÖNNUN Á GLJÚFRASTEINILeiðsögn verður um Gljúfrastein á morgun þar sem lögð 
verður áhersla á húsið sjálft, húsmuni og handverk. 
Meðal þess sem ber fyrir augu í húsi skáldsins er Eggið, 
hönnun danska hönnuðarins Arne Jacobsen, veiðstóll 
Börge Mogensen ásamt Landaparís og Maríuklæði Auðar 
Sveinsdóttur. Í boði kl. 13, 14, 15 og 16.

S offía Káradóttir mælir með Fem-arelle fyrir allar konur sem finna fyrir vanlíðan á breytingaaldri. „Ég 
ákvað að prófa Femarelle í fyrravetur 
þegar ég sá umfjöllun í blöðum þar sem 
önnur kona lýsti ánægu sinni með vör-
una. Ég var að byrja á breytinga ldum en ild

og notar Femarelle í dag. Ég get ekki ímyndað mér hvernig mér liði í dag ef 
ég hefði ekki kynnst Femarelle, þvílíkt 
undraefni.“ 

■ Femarelle er öruggur kosturfyrir ko

ALGJÖRT UNDRAEFNIICECARE KYNNIR  Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur 

á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það 

slær á einkenni tíðahvarfa.

ALSÆL MEÐ FEMARELLE
Soffía finnur 
mikinn mun á sér eftir að hún fór að nota Fem-arelle.
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Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir  

rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  

með 3. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  

á www.hagvangur.is

Ferilskrám skal skilað inn á ensku 

sem og kynningarbréfum séu þau 

látin fylgja með.

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-

rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og

sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að

þakka góðu starfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.

Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa

Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer

verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki

á Íslandi með um 40 starfsmenn.

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

26. október 2013
252. tölublað 13. árgangur

ENDURKOMA
HANNESAR

Hannes Smárason segist skulda íslensku 
þjóðinni afsökunarbeiðni en viðskiptasaga 

hans eigi samt ekki að koma í veg fyrir að hann 
stýri sprotafyrirtæki í Banda ríkjunum.   24

SÍGAUNAR, SAGÐI PABBI
Illugi Jökulsson 
skrifar um 
mál mál-
anna; stöðu 
Rómafólks í 
heiminum.  

40

  ÞAÐ ÞJÓNAR 
AFSKAPLEGA 

LITLUM TILGANGI 
AÐ VERA REIÐUR

FRÁ 18. OKT.
TIL 10. NÓV.

NÚ Í FULLUM GANGI
Í PERLUNNI

OPIÐ ALLA DAGA
FRÁ 11 TIL 18
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Hryllilegt úrval 

af hræðilegum 

vörum!

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

BARNAFATNAÐUR

BOLIR: frá kr. 1.490
PILS: frá kr. 2.490
BUXUR: frá kr. 2.990
KJÓLAR: frá kr. 4.990

VERÐDÆMI:

HIN MÖRGU LÍF 
ÓLAFÍU HRANNAR

28

DAUÐADANS 
AUÐAR OG SNORRA

74

Hafdís SIgurðardóttir
SVEITASTELPA SEM 

NEITAR AÐ GEFAST UPP 38

MYND/RICHARD PAISLEY
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MENNING Náttúruminjasafn Íslands 
efnir til sérstakrar rannsóknar til 
að varpa ljósi á endurtekna fundi 
rostungs- og hvalabeina í fjörunni 
í Staðarsveit á Snæfellsnesi. Undir-
liggjandi er kenning um að frægir 
taflmenn, skornir úr rostungstönn-
um, eigi sér íslenskan uppruna. 

Hilmar J. Malmquist, forstöðu-
maður Náttúruminjasafnsins, 
vísar til þess hversu sérstakt það 
er að þrjár hauskúpur rostunga 
fundust með skömmu millibili í 
fjörunni í landi Barðastaða í Stað-
arsveit. Um einstakan fund sé í 
raun að ræða, en Náttúruminja-
safnið fékk í gær eina af hauskúp-
unum þremur að gjöf. 

Hilmar segir að gjöfin gefi inn-
sýn í það sem kemur til greina á 
sýningu safnsins í framtíðinni. Í 
gagnagrunni eru upplýsingar um 
rúmlega 50 beinafundi rostunga, 
og er elsta sýnið frá 1884. „Það 
stendur til að fara í aldursgrein-
ingu á stórum hluta þessara beina. 
Það mun bregða nýju ljósi á þessa 
fundi og komur þessara stóru og 
áhugaverðu dýra í gegnum aldirn-
ar,“ segir Hilmar.

Fréttablaðið sagði frá beina-
fundinum í mars, en það var Örn 
Erlendsson, forstjóri Triton, sem 
fann hausana þrjá og stakar rost-
ungstennur í fjörunni við sumar-
hús sitt í apríl 2008. Í viðtali við 
Fréttablaðið sagði Örn frá því að 
hann hefði sóst eftir því að grip-
irnir væru rannsakaðir sem ekki 
skilaði árangri á þeim tíma.

„Þetta er mjög athyglisvert, þ.e. 
margir fundir af þessum toga á 
sama stað,“ segir Hilmar og bætir 
við að þetta vilji safnið láta kanna 
betur. „Því verður efnt til rann-
sóknar undir forystu Náttúru-

minjasafnsins með það fyrir 
augum að reyna að varpa ljósi á til-
urð þessara sjávarspendýrabeina 
og forsögu. Aldur beinanna verður 
m.a. ákvarðaður með C-14 aldurs-
greiningu, jarðfræði fundarstaðar-
ins rannsökuð, spáð í strandgrunn 
og hafstrauma og kafað í sögulegar 

heimildir.“ 
Ráðgert er að rannsóknarverk-

efnið verði að hluta til á könnu 
meistaranema við Jarðvísindadeild 
Háskóla Íslands en auk HÍ koma að 
verkefninu Náttúrufræðistofnun 
Íslands og Fornleifafræðistofan. 
 svavar@frettabladid.is

Lesa í bein rostunga 
í leit að skýringum
Náttúruminjasafn Íslands stendur fyrir rannsókn á beinum rostunga sem fundist 
hafa á Íslandi. Aldursgreining mun skýra komur þeirra í gegnum aldirnar. Safninu 
hafa borist að gjöf bein úr einstökum fundi í Staðarsveit á Snæfellsnesi.

DÝRGRIPUR   Guðmundur G. Þórarinsson, verkfræðingur og fyrrverandi alþingismað-
ur, færði NÍ hauskúpuna að gjöf í gær. Örn Erlendsson, sem fann gripinn, er hér með 
Guðmundi og Hilmari J. Malmquist, forstöðumanni NÍ, þegar hún var afhent.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á spýtunni hangir einnig kenning Guðmundar G. 
Þórarinssonar um að elstu taflmenn heims með 
nútímaútlit, Lewis-taflmennirnir, séu íslenskir 
að uppruna. Taflmennirnir fundust árið 1831 á 
skosku eyjunni Lewis. Þeir eru flestir skornir úr 
rostungstönn og taldir gerðir á árabilinu 1150 til 
1200. Taflmennirnir eru taldir meðal merkustu forn-
gripa í eigu Breska þjóðminjasafnsins.

Umdeild kenning um
íslenskan uppruna

BJÓÐA UPP Á VALKOST 20
Ólafur og Stefán Ingi Stefánssynir bjóða gestum og gangandi upp á sojakjötsúpu á 
Kjötsúpudeginum á Skólavörðustíg.

GOTT AÐ HORFA Á GULLNU SKÝIN 28
Helena Eyjólfsdóttir heldur tónleika norðan og sunnan heiða í tilefni af útgáfu 
bókarinnar Gullin ský sem snýst um ævi hennar, ást og söng en líka erfi ðleika vegna 
veikinda eiginmannsins.

ÞAR SEM MJÁ ER 
AÐALMÁLIÐ 32
Í Kattholti við Stangarhyl er athvarf fyrir 
kisulórur sem hafa lent á vergangi en líka 
hótel sem ábyrgir kattaeigendur koma 
sínum kisum á, meðan þeir skreppa í frí.

EITT SÍMTAL OG ÚR VARÐ 
STJARNA 34
Frjálsíþróttakonan Hafdís Sigurðardóttir 
hefur þurft  að hafa mikið fyrir afrekum 
sínum. 

BLÁSKJÁR ENN Á FERÐ 40
Illugi Jökulsson var sjö ára þegar hann sá 
vagnalest Rómafólks á ferð í Grikklandi og 
það hafði djúp áhrif á hann. Nýlegar fréttir 
af bláeygu barni rifj uðu líka upp minningu 
um gamla barnabók.

n-

Ingibjörg Benediktsdóttir hæstaréttardómari 
hefur þrisvar á árinu verið ósammála því að 
snúa kynferðisbrotadómi í sýknu í Hæstarétti, 
nú síðast í máli þar sem maður var sýknaður af 
kynferðisbroti gegn 14 til 15 ára dreng. Ingibjörg 
sagði í séráliti í Hæstarétti að það mætti ekki 
meta brotaþolanum það í óhag að hafa ekki kært 
brotin fyrr en löngu eftir að þau áttu sér stað.

➜ Hildur Sverrisdóttir lögfræðingur hefur ákveðið að blanda sér í 
oddvitaslaginn hjá sjálfstæðismönnum í Reykjavíkurborg. Hún er sú fjórða 

sem sækist eftir fyrsta sætinu hjá flokknum. Hildur segir aðkallandi að 
bjóða upp á nýja nálgun fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni. Hildur hefur 

verið á varamannabekknum lengst af á kjörtímabilinu en tók sæti Gísla 
Marteins Baldurssonar þegar hann hvarf til annarra starfa fyrr í haust.

Nýr formaður Öryrkjabandalagsins 
ætlar að breyta ímynd þess. Ellen 
J. Calmon ætlar að þétta hóp að-
ildarfélaga bandalagsins og breyta 
baráttuaðferðum. Hún segist standa 
fyrir samræðu og samvinnu og telur að 
formaður ÖBÍ eigi að stuðla að sam-
vinnu aðildarfélaganna.

Ástandið á Landspítalanum hefur ekki 
verið jafn alvarlegt í fjóra áratugi og 
það er nú segir Tómas Guðbjartsson 
prófessor í skurðlækningum. Hann 
sagði að ástandið á krabbameinsdeild-
inni væri sérlega slæmt, einungis fjórir 
læknar við störf og löng bið eftir fyrsta 
viðtali við lækni. 

„Stálfrúin“ Guðrún Helga Lárusdóttir tapaði 
máli gegn íslenska ríkinu í Héraðsdómi Reykja-
víkur. Guðrún krafði íslenska ríkið um endur-
greiðslu á 36 milljónum króna sem hún greiddi 
í auðlegðarskatt á árunum 2010 til 2012. Hún 
byggði kröfu sína á því að auðlegðarskatturinn 
bryti í bága við eignarréttar- og jafnræðisákvæði 
stjórnarskrárinnar og væri auk þess í andstöðu 
við mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

VARKÁR Í NJÓSNAMÁLI  10
Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja 
ekki spilla samskiptunum við Bandaríkin, 
þrátt fyrir víðtækar njósnir bandarísku 
leyniþjónustunnar um þá sjálfa.

PLATAÐUR Í FJÁRKÚGUN 4
Annar mannanna sem ákærðir eru fyrir 
að reyna að kúga fé út úr Nóa Síríusi með 
súkkulaði sem innihélt bremsuvökva segir 
hinn manninn hafa platað sig upp úr 
skónum.

SKIPULÖGÐ ÚT 8
Bæjarstjórn Kópavogs leggur niður stöðu sviðsstjóra sérstakra verkefna sem 
Guðrún Pálsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri, hefur gegnt.
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LOKS HEILL HEILSU 
Arnór Atlason er búinn að jafna sig á 
hásinarslitum og puttabroti. Honum líkar 
vel í Frakklandi.

EL CLASICO
Eft ir átta mánaða bið mætast Messi og 
Ronaldo á vellinum.

FJÖRUGUR EGILL 62
Egill Ólafsson varð sextugur á árinu. 
Fréttablaðið leit yfi r fj örutíu ára feril hans. 

SÝNA DAUÐADANS Í MEXÍKÓ 74
Listamennirnir Snorri Ásmundsson og Auður 
Ómarsdóttir sýna gjörninginn á degi hinna 
dauðu í Mexíkó. 

www.fronkex.is kemur við sögu 
á hverjum degi

NÆST ER AÐ ÉTA 
ÚTSÆÐIÐ 16
Þorsteinn Pálsson um efnahagsmál.

ERU SKAPANDI GREINAR 
RÉTTLAUSAR? 18
Ari Edwald um þjófnað á hugverkum.

UM VÍSINDARANNSÓKNIR 
OG FJÁRFESTINGAR 18
Kristján Leósson um stuðning við rann-
sóknastörf.

FÆRUM VINÁTTU KÍNA OG 
ÍSLANDS Í HÆRRI HÆÐIR 18
Ma Jisheng um samskipti Kína og Íslands.

SAMGÖNGUR Fulltrúar ríkis-
stjórnar, Reykjavíkurborgar og 
Icelandair Group skrifuðu í gær 
undir samkomulag þess efnis að 
Reykjavíkurflugvöllur yrði starf-
ræktur í Vatnsmýrinni í núver-
andi mynd til ársins 2022. Einn-
ig var samið um að hefja vinnu 
við að fullkanna aðra kosti fyrir 
framtíðarstaðsetningu flugvall-
ar á höfuðborgarsvæðinu. Stofn-

aður verður stýrihópur undir 
formennsku Rögnu Árnadóttur 
en hún er sameiginlegur fulltrúi 
þeirra þriggja aðila sem að sam-
komulaginu standa. Til þeirrar 
vinnu verða boðnir hagsmunaað-
ilar á svæðinu auk fulltrúa þeirra 
sem hafa beitt sér fyrir því að 
flugvöllurinn í Vatnsmýri verði 
áfram eða ekki.

Jón Gnarr borgarstjóri Reykja-

víkurborgar var vant við látinn 
þegar blaðamaður hafði sam-
band en aðstoðarmaður hans, 
Sigurður Björn Blöndal, vísaði 
á Dag B. Eggertsson, formann 
borgarráðs. „Ég held að þetta sé 
góð lausn. Með þessu erum við 
að færa málið úr þeim skotgröf-
um sem það hefur verið í undan-
farið í lausnarmiðaðri farveg.“ 
 -ka

Samkomulag um innanlandsflugið var undirritað í Hörpu í gær:

Völlurinn í Vatnsmýri til 2022
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DÓMSMÁL Helgi Magnús Gunnars-
son vararíkissaksóknari krafðist 
í gær tíu til tólf mánaða fangelsis-
dóma yfir tveimur ungum mönnum 
sem ákærðir eru fyrir að reyna að 
kúga tíu milljónir króna út úr sæl-
gætisframleiðandanum Nóa Síríusi 
í ársbyrjun í fyrra. Taldi hann rétt 
að skilorðsbinda refsinguna að hluta 
eða öllu leyti.

„Líf mitt var í rosalega miklu 
rugli,“ sagði sá sem talinn er hafa 
haft veg og vanda af framkvæmd-
inni við aðalmeðferð þess í gær. 
Hann hefur raunar játað sök. 

Sá fullyrti að Sigurður Ingi 
Þórðarson, sem þekktur er fyrir 
samvinnu sína við bandarísku 
Alríkislögregluna í tengslum við 
Wikileaks-málið, hefði skipulagt 
kúgunina frá a til ö. Hún fór þann-
ig fram að bréf var sett inn um 
lúguna á heimili Finns Geirsson-
ar, forstjóra Nóa Síríusar, þar sem 
hann var krafinn um tíu milljónir 
króna, ellegar yrði eitruðum súkku-
laðistykkjum komið í umferð sem 
mundi leiða til fjártjóns fyrir fyrir-
tækið. Með fylgdu tvö Pipp-súkku-
laðistykki sem bremsuvökva hafði 
verið sprautað í.

„Sækjandi hefur nú ekki prófað 
að drekka þetta,“ sagði Helgi Magn-
ús fyrir dómi í gær, en sagðist engu 
að síður geta ímyndað sér að það 
væri hvorki hollt né gott.

Mennirnir voru svo handteknir á 
bílastæðinu við Hús verslunarinnar 
eftir að þeir sóttu pakka sem þeir 
töldu að innihéldi greiðsluna.

„Gæinn bara plataði mig upp úr 
skónum – ég er bara fórnarlamb 

hérna,“ sagði annar ungu mannanna 
um þátt Sigurðar Inga, sem ekki er 
ákærður í málinu enda voru engar 
sannanir fyrir aðild hans.

Hinn maðurinn neitar sök. Hann 
viðurkennir að hafa farið með bréf-
ið á heimili Finns 
o g  s ó t t 
pakkann á 
bílastæð-
ið en segist 
hafa talið 
að um ein-
hvers lags fíkniefnaviðskipti væri 
að ræða.

Helgi Magnús sagði í málflutn-
ingi sínum að fjárkúgunartilraunin 
hefði nú ekki verið neitt „meistara-
stykki“, en „burtséð frá hálfaumk-
unarverðum tilburðum ákærðu“ 
hefði tilraunin samt verið þess eðlis 
að Finnur Geirsson hefði haft fulla 

ástæðu til að taka hana alvarlega.
Þessu voru verjendurnir Bjarni 

Hauksson og Jón Egilsson ósam-
mála. Bjarni lýsti tilrauninni sem 
kjánalegri og að dómgreind 

og skynsemi 
hefðu hvergi 
komið við 
sögu. „Þetta 
b r o t  e r 

óframkvæm-
anlegt og fjarstæðukennt 

og það á enginn að trúa því,“ sagði 
Jón. „Þetta er eins og þegar krakkar 
hringja í 112,“ bætti hann við.

Báðir mennirnir hafa tekið sig 
á og um skjólstæðing sinn sagði 
Bjarni að það yrði „sorglegt að rífa 
ákærða út úr þeim farvegi með inni-
lokun í fangelsi“. Því væri skilorðs-
bundin refsing eðlilegust.

 stigur@frettabladid.is

Nóa Síríus-kúgunin 
sögð aumkunarverð
Saksóknari krefst tíu til tólf mánaða fangelsis, aðallega skilorðsbundins, yfir mönn-
um sem reyndu að kúga fé út úr Nóa Síríusi með súkkulaði sem innihélt bremsu-
vökva. Annar segir raunverulegan höfuðpaur málsins hafa platað sig upp úr skónum.

Í FELUM  Mennirnir tveir földu sig á bak við dagblöð í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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ÍTALÍA, AP Meðan leiðtogar Evrópusambandsins ræddu málefni flótta-
manna á tveggja daga fundarhöldum sínum í Brussel björguðu Ítalir 
meira en 700 flóttamönnum af fimm yfirfullum bátum á Miðjarðarhaf-
inu. Leiðtogar ESB-ríkjanna höfðu einsett sér að finna lausnir á flótta-
mannavandanum í Miðjarðarhafi eftir að um 365 flóttamenn drukknuðu 
þann 3. október síðastliðinn þegar yfirfullum báti þeirra hvolfdi út af 
eyjunni Lampedusa.

„Við ræddum lengi um innflytjendamál,“ sagði Angela Merkel Þýska-
landskanslari í Brussel í gær. „Við lýstum öll mikilli hryggð vegna 
atburðanna sem við þurftum að horfa upp á út af Lampedusa.“

Nicolas Berger, starfsmaður mannréttindasamtakanna Amnesty Inter-
national, harmar hins vegar aðgerðarleysi leiðtoganna. - gb

Ekkert samkomulag ESB-leiðtoga um flóttamannabáta:

Sjö hundruð bjargað úr hafinu

KOMNIR Á ÞURRT LAND  Hluti flóttamannanna, sem Ítalir björguðu í vikunni.
 NORDICPHOTOS/AFP

19.10.2013 ➜ 25.10.2013
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Vitað er með 
vissu um yfir 100 
fjölskyldur hér á 

landi sem hafa á fáum árum þurft að 
yfirgefa heimili sín vegna myglu-
svepps. Líkur eru á að þær fjölskyldur 
sem hafa þurft að grípa til þessa 
örþrifaráðs séu miklu fleiri. Tugir fjöl-
skyldna hafa ekki snúið til baka.

voru dæmdir til að 
greiða 100.000 króna sekt 
fyrir vændiskaup í Héraðsdómi 
Reykjaness á fimmtudag.

fólks undir þrítugu 
hafa íhugað að flytja 
frá Íslandi á síðustu 
mánuðum, samkvæmt 
skoðanakönnun MMR.

lönd hafa keypt 
sýningarréttinn að 
hryllingsmyndinni 
Frost.

nefndir eru starf-
andi á vegum 
ráðuneytanna eða 
stofnana þeirra. 

einstaklingar 
eiga í þeim 
sæti.

skuldarar eiga fangelsi yfir 
höfði sér. Af þeim 3.162 ein-

staklingum, sem eiga fyrirliggjandi 
ákvörðun um afplánun vararefsinga á 
hendur sér vegna sekta eða sakar-
kostnaðar, á tæplega helmingur von 
á að verða færður til afplánunar án 
frekari fyrirvara. 

ára gamalt selló 
fylgir bandaríska 
tónlistarmanninum 

Mark Lanegan til Íslands. 
Evróputónleikaferð 

hans endar hér á landi 
með tvennum tónleikum 
í Fríkirkjunni.

ÖRYGGISMÁL Sif, flugvél Land-
helgisgæslunnar, hefur frá byrjun 
októbermánaðar fundið flótta-
mannabáta á Miðjarðarhafi með 
rúmlega hundrað manns innan-
borðs. Þeim var öllum bjargað.
Björgun fólksins kemur til af 
samstarfi Gæslunnar við Landa-
mærastofnun Evrópusambandsins 
(FRONTEX) við landamæraeftir-
lit. Frá byrjun aðgerðarinnar í vor 
hefur 3.100 flóttamönnum verið 
bjargað í aðgerðum á sjó.

Í eftirlitsflugi Sifjar hefur 
áhöfnin einnig komið auga á grun-
samlega báta sem hafa verið til-
kynntir til stjórnstöðvar vegna 
gruns um fíkniefnasmygl. - shá

Gæslan á Miðjarðarhafi:

Hafa fundið 
yfir 100 manns

LÖGGÆSLA  Skemmdir voru 
unnar á björgunarsveitarbíl í 
Grindavík í vikunni, Frambretti 
bílsins var beyglað. Þá var lög-
reglunni á Suðurnesjum til-
kynnt að afturrúður hefðu verið 
brotnar í tveimur bifreiðum í 
Keflavík. 

Einnig bárust lögreglu til-
kynningar um að farið hefði 
verið inn í fjórar bifreiðir í 
umdæminu. Úr einni þeirra var 
stolið veski með um fimmtán 
þúsund krónum í reiðufé. Veskið 
fannst svo hrímað í runna og 
var þá búið að tæma það. Lög-
regla rannsakar málin.

 -jme

Lögreglan rannsakar mál:

Skemmdarverk 
á Suðurnesjum

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Mánudagur
Strekkingur vestan til og víða með 
ströndum, annars hægari.

ÉL EÐA SNJÓKOMA  verður norðan til á landinu um helgina og má búast við að bæti 
í úrkomuna þegar líður á sunnudaginn og að þá verði einnig úrkoma austanlands, 
snjókoma eða slydda. Sunnan heiða lítur út fyrir nokkuð bjart veður.
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Á morgun 
Strekkingur eða allhvasst vestan til, á 
Norðurlandi og með SA-ströndinni.

Gildistími korta er um hádegi
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Við bjóðum
góða þjónustu
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Nýtt Íslandsbanka
American Express® kort
með tvöfalt fleiri punktum
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Með nýja American Express kortinu safna viðskiptavinir í Vildarþjónustu Íslandsbanka punktum að 
lágmarki tvöfalt hraðar en á öðrum kortum bankans. Kortinu fylgja líka víðtækar ferðatryggingar og 
sértilboð til korthafa American Express. 

Í Vildarþjónustu Íslandsbanka safnar þú punktum fyrir kortanotkun, sparnað, 
bílalán og aðra bankaþjónustu. Þessir punktar eru frjálsir og þú getur notað þá 
eins og þér hentar í hvað sem þú vilt.

Kynntu þér Íslandsbankapunktana og nýja American Express  
kortið á islandsbanki.is

Frjálsir punktar sem þú notar að vild

• Peninga

• Vildarpunkta Icelandair

• Ferðaávísun

• Sparnað

• Framlag til góðgerðarmála

Þú getur breytt  
punktunum í:

kar ferðatryggggingag r ogg

,
á 
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VINNUMARKAÐUR Kjarasamn-
ingar sjómanna og útvegsmanna 
hafa verið lausir í tæp þrjú ár og 
of mikið virðist bera í milli til að 
menn komist að samkomulagi um 
gerð nýs kjarasamnings.

Deilan snýst að stærstu leyti 
um hvort eigi að breyta aflahluta-
skiptakerfinu. 

„Eins og málin standa má að 
meðaltali gera ráð fyrir að sjómenn 
fái í kringum 40% af aflaverðmæti. 
Ljóst má vera að taka verður tillit 
til þess aukna kostnaðar sem stór-
aukið veiðigjald og síhækkandi 
olíukostnaður hefur falið í sér og 
hefur lent allur á útgerðarhliðinni 
við hlutaskiptin,“ sagði Adolf Guð-
mundsson, formaður Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna, á 
aðalfundi samtakanna.

„Það er ekki inni í myndinni að 
hlutaskiptakerfinu verði breytt í þá 
veru að við förum að borga fyrir 
þá auðlindagjöld og eitthvað slíkt. 
Auðlindagjaldið er lagt á hagnað 
útgerðar og þeir geta borgað það 
sjálfir. Við ætlum ekki að borga 
fyrir þá,“ segir Sævar Gunnars-
son, formaður Sjómannasambands 
Íslands. 

Adolf segir á hinn bóginn að á 
meðan þessi mál séu óútkljáð verði 
kjaramál sjómanna í óvissu.

Kerfið sem kjarasamningarnir 
byggist á sé að útgerðarmenn og 
sjómenn deili kjörum í gegnum 
hlutaskipti. Með því séu hagsmunir 
sjómanna og útgerðar tengdir hvað 
varðar afkomu af veiðum einstakra 
skipa.

„Sú hugsun að hagsmunir útvegs-
manna og sjómanna haldist í hend-
ur hefur að miklu leyti tapast og 
það þarf að leiðrétta,“ segir hann 
enn fremur.

„Við erum með samninga um 
hlutaskipti og þar er gert ráð fyrir 
að við tökum þátt í kostnaði útgerð-
arinnar. En það er ljóst að við 
ætlum ekki að taka meiri kostnað 
á okkur en við berum í dag. Það 
vita útvegsmenn og það er  ástæðan 

fyrir því að ekki hefur tekist að 
semja í þrjú ár,“ segir Sævar.

Fyrir einu og hálfu ári vísuðu 
útvegsmenn deilunni til ríkissátta-
semjara. Menn hafa fundað nokk-
uð oft hjá sáttasemjara án þess að 
samningsflötur hafi fundist. Sjó-
menn segja að það sé útilokað að 
þeir fari í einhverjar aðgerðir til 
að ná fram nýjum kjarasamningi. 

„Við förum ekki í átök við þá til 
að ná fram kröfum þeirra. Það er 

alveg ljóst,“ segir Sævar. Hann 
segir að menn séu alveg rólegir 
því það sé sameiginlegur skilning-
ur deilenda að sá kjarasamningur, 
sem fallinn er úr gildi, haldi utan 
um réttindamál sjómanna.  

Nýr sáttafundur hefur ekki 
verið boðaður hjá sáttasemjara 
en samkvæmt heimildum frétta-
stofu líður að því að boðað verði 
til hans. 

 johanna@frettabladid.is

Sjómenn hafa verið 
þrjú ár án samninga
Útvegsmenn vilja að sjómenn taki þátt í auknum kostnaði útgerðar vegna auð-
lindagjalds og hækkandi olíukostnaðar. Sjómenn segja það ekki inni í myndinni. 
Útvegsmenn vísuðu kjaradeilunni til sáttasemjara fyrir átján mánuðum. 

DEILA Í HNÚT  Útvegsmenn vilja breyta hlutaskiptakerfinu á þá lund að sjómenn 
taki þátt í auknum olíukostnaði og greiðslu veiðigjalda. Sjómenn segja það ekki 
koma til greina.  FRETTABLAÐIÐ/VILHELM

   Sú 
hug sun að 
hagsmunir 

útvegsmanna 
og sjómanna 

haldist í 
hendur hefur 

að miklu leyti tapast.
Adolf Guðmundsson

formaður LÍÚ

   Það er 
ekki inni í 

myndinni að 
við förum að 

borga fyrir þá 
auðlindagjöld.

Sævar Gunnarsson
formaður SÍ 

Undirrituð íbúar  
á Álftanesi tökum fram 

að nýr vegur um Gálgahraun er ekki í okkar þágu.
Okkur býður við hvernig embættismenn haga sér  
í þessu máli. Sérstaklega þar sem peningaaustur 
sem að því er virðist er eingöngu til að eyðileggja 
náttúruperlu  á engan rétt á sér,síst meðan ekki  
er til fé til að hugsa um sjúka, unga og aldna  
í þessu þjóðfélagi.
 
 
Hinrik Morthens   
 
 
Edda Sóley Óskarsdóttir

kopavogur.is

Lista- og menningarráð auglýsir eftir umsóknum 
um styrki úr lista- og menningarsjóði
Kópavogsbæjar.

Umsóknum skal skila fyrir 28. nóvember 2013.

Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogsbæjar
eða hjá þjónustuveri bæjarins, Fannborg 2.

Umsóknum skal skila til
Lista- og menningarsjóðs,
Fannborg 2, 200 Kópavogur.

MENNINGAR- 
STARF Í KÓPAVOGI
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Save the Children á Íslandi

HÖFUNDARRÉTTUR  „Svo lengi sem 
þeir selja ekki þjónustuna sjálfir, 
þá eru þeir líklega á gráu svæði 
með þetta,“ segir Tryggvi Björg-
vinsson, stjórnarmaður í Félagi 
um stafrænt frelsi á Íslandi, spurð-
ur út í Lúxusnet Tals, þar sem 
neytendum eru boðnar tæknileg-
ar lausnir til þess að nálgast efn-
isveitur sem eru ólöglegar hér 
á landi, það er að segja Netflix, 
Hulu, iTunes og fleiri. Fyrirtækið 
auðveldar þeim aðgang, sem ger-
ast áskrifendur að þjónustunni, 
að efnisveitunum en þegar eru 

ákveðnar girðingar fyrir. Meðal 
annars geta þeir sem eru með 
íslenska IP-tölu ekki gerst áskrif-
endur að Netflix. 

Þegar Fréttablaðið hafði sam-
band við Póst- og fjarskiptastofn-
un fengust þau svör að málið væri 
ekki innan sviðs hennar. Tryggvi 
segir ákveðna réttaróvissu ríkja 
varðandi þjónustuna. „Tal er milli-
liður þarna,“ segir hann og bætir 
við að það sama hafi átt við um 
umsjónarmenn svokallaðra tor-
rent-síðna sem hafa verið sóttir til 
saka.  - vg

Netþjónusta Tals gæti verið ólögleg ef hún flokkast sem milliliður:

Réttaróvissa um þjónustu Tals

TAL  Réttaróvissa er uppi um net-
 þjónustu Tals.

DÓMSMÁL Stefán Reynir Heimisson 
var dæmdur í sjö ára fangelsi í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær fyrir að 
nema á brott tíu ára telpu og brjóta 
á henni kynferðislega.

Stefán var einnig dæmdur til að 
greiða stúlkunni þrjár milljónir 
króna í miskabætur. Hann nam telp-
una á brott er hún var á leið úr skóla 
skammt frá heimili hennar.

Stefán ók frá vesturbæ Reykja-
víkur og upp í Heiðmörk þar sem 
hann braut á stúlkunni og tók jafn-
framt myndskeið og ljósmyndir af 

athæfinu á farsíma sinn.
Í dómnum segir að brotin séu 

gríðarlega alvarleg, afleiðingar 
þeirra séu miklar og hafi reynst 
fórnarlambinu þungbærar. Brota-
vilji Stefáns hafi verið einbeittur 
og hann eigi sér engar málsbætur.

Stefán á að baki sakaferil frá 
árinu 2002. Hann hefur hlotið 
fjóra refsidóma fyrir margvísleg 
brot, meðal annars fyrir þjófnað, 
fjársvik og brot gegn fíkniefnalög-
gjöfinni. Með brotinu rauf Stefán 
því skilorð sem hann var á.  -ka

Stefán Reynir Heimisson nam tíu ára stúlku á brott og braut gegn henni:

Barnaníðingur í sjö ára fangelsi

HEFUR HLOTIÐ FJÓRA REFSIDÓMA 
 Stefán Reynir á að baki sakaferil frá 
árinu 2002. Hann hlaut sjö ára dóm í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



BARNAFATNAÐUR

ER NAUÐSYNJAVARA

Barnafatnaður á Íslandi getur lækkað
mikið í verði ef skattar og tollar hér 

væru sambærilegir og víða erlendis.

Skorum á þingmenn að endurskoða skatta og
 tolla á barnafatnaði! Það er aukinn kaupmáttur!

MUNUM 
KOSNINGALOFORÐIN!

33%
AFSLÁTTUR

af öllum  
barnafatnaði
24.-28. okt.
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Saga Meniga fyrstu fimm árin: Frá stofnun til leiðandi stöðu
Fyrirlestur í Hátíðasal Háskóla Íslands, þriðjudaginn 29. október nk. kl. 12 

Hugbúnaðarfyrirtækið Meniga og hraður vöxtur þess frá stofnun árið 2009 verður 
umfjöllunarefni næsta viðburðar í fyrirlestraröðinni „Fyrirtæki verður til“.

Georg Lúðvíksson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda, fer yfir sögu Meniga 
frá hugmyndastigi til dagsins í dag.  

Saga Meniga er stutt en viðburðarík. Fyrirtækið var stofnað vorið 2009 í kjölfar 
efnahagshrunsins og hefur vöxtur þess verið ævintýri líkastur. Meniga er nú 
markaðsleiðandi á sviði heimilisfjármála- og netbankalausna í Evrópu. Yfir 15 
bankar í 11 löndum nýta sér hugbúnað og ráðgjöf frá Meniga og hafa um 
10 milljónir manna aðgang að lausnum fyrirtækisins. Starfsmenn eru rúmlega 
60 og gert er ráð fyrir áframhaldandi örum vexti.  

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

12l
uðu

Óskilgetið afkvæmi
efnahagshrunsins 
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Nánari upplýsingar má finna á:
hi.is/fyrirtaeki_verdur_til

UMHVERFISÞING
2013

8. nóvember í Hörpu

Á þinginu verður fjallað um skipulag lands og hafs, 
sjálfbæra þróun og samþættingu verndar og nýtingar.

Dagskrá þingsins og nánari upplýsingar 
er að finna á vef umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku í þinginu.
Skráning fer fram á www.umhverfisraduneyti.is

Skráningu á Umhverfisþing 2013 
lýkur mánudaginn 28. október.

KÓPAVOGUR  Bæjarstjóri sem sagt var upp fékk sviðsstjórastarf hjá Kópavogsbæ í 
kjölfarið en nú er ekki talin þörf fyrir það starf. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðrún Pálsdóttir var ráðin sem ópólitískur bæjarstjóri Kópavogsbæjar 
hinn 16. júní 2010 á grundvelli meirihlutasamstarfs Samfylkingar, Lista 
Kópavogsbúa, Næst besta flokksins og Vinstri grænna. 
Hún var áður sviðsstjóri tómstunda- og menningarsviðs 
bæjarins. Guðrún gegndi stöðu bæjarstjóra í um tutt-
ugu mánuði, eða til febrúar 2012. Meirihlutinn hafði 
mánuði áður ákveðið að segja Guðrúnu upp störfum 
en áður en af því varð sprakk meirihlutasamstarfið. 
Ármann Kr. Ólafsson varð bæjarstjóri nýs meirihluta 
og þá var gert samkomulag við Guðrúnu um að hún 
yrði áfram á bæjarstjóralaunum til 1. september 2012. 
Þá átti hún að taka við starfi sviðsstjóra á nýju sviði 
menningarmála hjá Kópavogsbæ. Stjórnsýsluúttekt 
Capacent, sem greint er frá í fréttinni, mælti hins vegar gegn því að sviðið 
yrði stofnað og því kom Guðrún ekki til starfa í byrjun september. Hálfu 
ári síðar tók hún síðan við starfi sviðsstjóra sérstakra verkefna.  

Var bæjarstjóri í tuttugu mánuði

GUÐRÚN 
PÁLSDÓTTIR

KÓPAVOGSBÆR Meirihluti bæjar-
stjórnar Kópavogsbæjar ákvað á 
þriðjudag að leggja niður stöðu 
sviðsstjóra sérstakra verkefna sem 
Guðrún Pálsdóttir, fyrrverandi 
bæjarstjóri, hefur gegnt.

Guðrún hafði sinnt starfinu síðan 
í mars á þessu ári þegar sviðið var 
stofnað. Þá hafði hún verið á bæjar-
stjóralaunum í heilt ár án þess að 
sinna formlegum verkefnum fyrir 
bæinn.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri í Kópavogi, segir að ákvörð-
unin um að leggja sviðið niður 
byggist á stjórnsýsluúttekt sem 
bærinn fékk Capacent til að vinna 
og var kynnt í bæjarstjórn í nóvem-
ber 2012. 

„Ákvörðunin tengist stjórnsýslu-
breytingu sem tók á ýmsum þátt-
um til að einfalda og skilgreina 
betur skipurit bæjarins og draga 
úr kostnaði. Einn þáttur í þessum 
skipulagsbreytingum var að staða 
sviðsstjóra sérstakra verkefna var 
lögð niður. En það er bara einn þátt-
ur í miklu stærri heildarmynd,“ 
segir Ármann.

„Þetta er túlkun Ármanns á 
stjórnsýsluúttektinni en í vor túlk-
aði hann þessa sömu úttekt á þann 
veg að það ætti að stofna þessa 
sviðsstjórastöðu og því ákvað 
meirihluti Sjálfstæðisflokks, Fram-

sóknarflokks og Lista Kópavogsbúa 
að stofna þetta svið,“ segir Guðríð-
ur Arnardóttir, oddviti Samfylking-
arinnar í bænum.

Guðríður segir að hún hafi lengi 
gagnrýnt að ekki hafi legið fyrir 
hvaða verkefnum Guðrún sinnti í 
starfi sínu sem sviðsstjóri.

„Ég hef ekki fengið nein svör um 
það, hvorki munnleg né skrifleg. Þó 
það sé búið að leggja stöðuna niður 
vil ég vita í hvað peningar skatt-
greiðenda í Kópavogi hafa farið 
undanfarna mánuði í tengslum við 
þessa stöðu,“ segir Guðríður.

Spurður um hvaða verkefni 
Guðrún hafi sinnt segir Ármann 
að hann hafi áður skýrt frá því í 
bæjar ráði Kópavogs.   

„Verkefnin tengdust stjórnsýslu-
úttektinni sjálfri auk þess sem Guð-
rún kom að ársreikningsgerð og 
fleiri verkefnum,“ segir Ármann.

 haraldur@frettabladid.is

Skipulögðu 
fyrrverandi 
bæjarstjóra út
Sviðsstjórastaða, sem fyrrverandi bæjarstjóri Kópavogs 
hefur gegnt, er lögð niður  með skipulagsbreytingu.  

GUÐRÍÐUR 
ARNARDÓTTIR 

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

BAREIN, AP Þúsundir manna héldu 
út á götur í smáríkinu Barein í gær 
til að krefjast lýðræðisumbóta og 
heimta að stjórnin segi af sér.

Meðal mótmælendanna var Kalíl 
al-Marsúk, einn helstu leiðtoga 
stjórnarandstöðunnar í Barein, en 
hann var nýsloppinn úr fangelsi. 

Hann á yfir höfði sér ákærur 
fyrir að hvetja til ofbeldis, en neit-
ar allri aðild að sprengjuárásum
og öðru ofbeldi.

Sjía-múslimar eru í meirihluta 
í Barein og hafa allt frá byrjun ársins 2011 efnt reglulega til mót-
mæla gegn minnihlutastjórn súnní-múslima, sem nýtur stuðnings 
Sádi-Arabíu. - gb

Ekkert lát á ólgunni í smáríkinu Barein:

Þúsundir vilja stjórnina burt

FLÝR UNDAN TÁRAGASI  Lögreglan 
í Barein beitti táragasi gegn 
mótmælendum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



· virka daga frá 10:00-18:00
· á laugardögum frá 11:00–18:00 
· á sunnudögum frá 13:00–18:00
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39" LED SJÓNVARP
· 1920x1080p – Full HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 200Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB, VGA
· USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum

HAIER · C800HF

HAIER · G610CF

HAIER · LET42A700P

Aðeins kr. 99.900,-

Aðeins kr. 79.900,-

Aðeins kr. 139.900,-

50" LED SJÓNVARP
Aðeins kr. 169.900,-

32" LED SJÓNVARP
· 1920x1080–FULL HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 100Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB

42" LED SJÓNVARP
· 3D
· 1920x1080–FULL HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 100Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB

Rétt verð: 159.900,-

Ótrúlega flott tæki. Eitt með öllu.
Komdu og sjáðu – Sjón er sögu ríkari!

6 STK. 3D GLERAUGU
FYLGJA

ðeins krðeins krTILBOÐ!

„Haier – 
China’s First Global Brand.“
Forbes

Ávallt velkomin í ORMSSON-BT!

„Haier – The #1
Global Major Appliances Brand 
For 4th Consecutive Year.“
Euromonitor International
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Áskoranir á mörkuðum hafa sjaldan verið meiri en nú. Tækifærin sem 
þeim fylgja geta verið dýrmæt. Njóttu ráðgjafar sérfræðinga við 
mat á �árfestingarkostum og nýttu tækifærin á verðbréfamarkaði 
með eignastýringu MP banka. Þjónusta okkar er sniðin að þörfum 
viðskiptavina og við bjóðum �ölbreytt úrval �árfestingarleiða til að  
ná ávöxtunarmarkmiðum hvers og eins. 
 

www.mp.is Hafðu samband
einkabankathjonusta@mp.is

Nánari upplýsingar um � árfestingarleiðir 
og verðskrá á www.mp.is eða í síma ��� ����.

MENNTUN  „Það liggur í augum uppi að 
sumir eru ekki að vinna vinnu sína. 
Það vita allir sem vilja vita og í raun er 
það opinbert leyndarmál háskólasam-
félagsins,“ segir Einar Steingrímsson, 
stærðfræðikennari í Skotlandi, en 

hann tók saman birt-
ar greinar í svoköll-
uðum ISI-tímaritum 
eftir vísindasviðum 
Háskóla Íslands. Þar 
kemur meðal annars 
fram að aðeins átján 
greinar frá mennta-
vísindasviði hafa 
birst í ISI-tímarit-
um. Tæplega 130 

manns vinna á sviðinu, en það gera 
0,14 greinar á mann. Til útskýring-
ar þá eru ISI-tímarit þau sem finna 
má í einum víðtækasta alþjóðlega 
gagnagrunninum yfir greinar birtar 
í ritrýndum fræðiritum. Það eru rit 
sem eru viðurkennd af vísindasam-
félaginu.

Háskóli Íslands hefur nú það metn-
aðarfulla markmið að verða einn af 

hundrað bestu háskólum heims. Til 
þess að svo verði, er grundvallar-
atriði að skólinn fái greinar birtar í 
ISI-tímaritum.

Halldór Jónsson, sviðsstjóri vís-
inda- og nýsköpunarsviðs, segir 
ýmsar ástæður fyrir fáum birtum 
greinum. Meðal annars birta margir 
fræðimenn greinar í innlendum blöð-
um sem eru ekki ISI-tímarit. Eins eru 
bækur oft afrakstur rannsókna hug-
vísindasviðs.

„En það eru ákveðnar greinar 
innan háskólans sem þurfa að birta 
fleiri greinar,“ segir Halldór sem 
tekur undir að of fáar greinar birtist. 

Helmingi launa starfsmanna skól-
ans er ætlað að fara í rannsóknir. 
Spurður hvort starfsmenn svíkist um, 
og sleppi þeim, svarar Halldór að svo 
sé ekki, það væri þá tekið á því, enda 
ein af starfsskyldum starfsmanna.

Varðandi birtar greinar bendir 
Halldór á að hátt hlutfall greina, sem 
eru birtar í ISI-tímaritum, birtist í 
áhrifamestu tímaritunum.

 valur@frettabladid.is

Segir HÍ birta of fáar greinar
Fáar greinar birtast í alþjóðlegum tímaritum sem eru viðurkennd af vísindasamfélaginu. Aðeins átján greinar 
birtust eftir starfsmenn á menntasviði. Stærðfræðingur segir að starfsfólk vinni ekki vinnuna sína.

Svið Starfsmenn Greinar Meðaltal
Verkfræði og náttúruvísindi 109  345  3,17
Heilbrigðisvísindi 187  330  1,76
Félagsvísindi  116  33  0,28
Hugvísindi  105  19  0,18
Menntavísindi  127  18  0,14

Tafla yfir birtar greinar í háskólanum

EINAR 
STEINGRÍMSSON

VENESÚELA, AP Nicolas Maduro, 
forseti Venesúela, skýrði frá því í 
gær að nýtt ráðuneyti hefði verið 
stofnað. Það kallast aðstoðarráðu-
neyti æðstu hamingju alþýðunnar.

Ráðuneytið fær það verkefni 
að „…sinna fötluðum bræðrum 
okkar og systrum, þeim sem eru 
heimilislausir, gamla fólkinu 
okkar, börnunum okkar,“ sagði 
Maduro, sem tók við af Hugo 
Chaves sem lést snemma á þessu 
ári.

Jafnframt skýrði Maduro frá 
því að árlega yrði efnt til sérstaks 
dags, sem helgaður yrði „tryggð 
okkar og ást á Hugo Chavez“. - gb

Forseti Venesúela:

Nýtt ráðuneyti 
hamingjumála

BANDARÍKIN Innan fárra daga halda 
yfirmenn í þýsku leyniþjónustunni 
til Bandaríkjanna, að kröfu Angelu 
Merkel kanslara, til að ræða við 
fulltrúa Hvíta hússins og banda-
rísku Þjóðaröryggisstofnunarinn-
ar um njósnamálin, sem skekið hafa 
stjórnvöld víða um heim undanfarn-
ar vikur.

Sífellt fleiri upplýsingar koma nú 
fram um að bandarískir leyniþjón-
ustumenn hafi njósnað um ráða-
menn í hverju ríkinu á fætur öðru. 
Nú síðast skýrði breska blaðið The 
Guardian frá því að Bandaríkja-
menn hefðu fylgst með símtölum 
35 þjóðarleiðtoga, en reyndar hefðu 
þær njósnir ekki skilað neinum upp-
lýsingum sem máli skiptu.

Hins vegar hafi njósnir þessar 
orðið til þess að bandarískir njósn-
arar fengu vitneskju um 43 önnur 
símanúmer, sem fylgst hefði verið 
með áfram.

Þetta kemur fram í einu þeirra 
leyniskjala, sem bandaríski upp-
ljóstrarinn Edward Snowden lak til 
fjölmiðla.

Merkel Þýskalandskanslari skýrði 
frá því á miðvikudag að Bandaríkin 
hefðu hlerað einkasíma hennar. Fjöl-
miðlafulltrúi Hvíta hússins sendi í 
kjölfarið frá sér yfirlýsingu, þar 
sem hann fullyrti að Bandaríkin 
fylgdust ekki með símtölum Þýska-
landskanslara og hafi ekki í hyggju 
að gera það. Í yfirlýsingunni sagði 
þó ekkert um það hvort Bandaríkin 
hefðu einhvern tíma gert það.

Merkel sagði trúnaðarbrest vera 
orðinn að veruleika í samskiptum 
þýskra og bandarískra ráðamanna, 
og því yrði að breyta. Hún vonast 
til að heimsókn þýsku leyniþjónust-
mannanna til Bandaríkjanna verði 
til þess að allt komi upp á borðið í 
þessum efnum.

Njósnamálin voru rædd á leið-
togafundi Evrópusambandsins í 
Brussel í gær, og samþykktu leiðtog-
arnir yfirlýsingu þar sem segir að 
trúnaðarbrestur geti skaðað nauð-
synlega samvinnu ríkjanna á sviði 
njósna.

Á hinn bóginn lögðu þeir áherslu 
á að samskiptin við Bandaríkin 
skiptu Evrópuríki eftir sem áður 
miklu máli, og þetta mál mætti ekki 
verða til þess að spilla þeim sam-
skiptum.

„Það sem hér er í húfi er að 
vernda tengsl okkar við Bandarík-
in,“ sagði Francois Hollande Frakk-
landsforseti. „Það þarf að endur-
vekja og styrkja traustið.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Fara varlega 
að Obama
Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna vilja ekki spilla 
samskiptunum við Bandaríkin, þrátt fyrir víðtækar 
njósnir bandarísku leyniþjónustunnar um þá sjálfa.

NICOLAS MADURO  Býr landsmenn 
undir borgarstjórnarkosningar í des-
ember. NORDICPHOTOS/AFP

HÁSKÓLI ÍSLANDS  Helmingur launa kennara á að fara í rannsóknir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DAVID CAMERON OG ANGELA MERKEL  Forsætisráðherra Bretlands og kanslari 
Þýskalands spjalla saman á leiðtogafundinum í Brussel. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KEITH ALEXANDER  Yfirmaður banda-
rísku Þjóðaröryggisstofnunarinnar.
 NORDICPHOTOS/AFP
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HEILBRIGÐISMÁL Tæplega 500 kvart-
anir og skyld erindi bárust land-
lækni frá 1. janúar 2011 til 8. októ-
ber síðastliðins. Á árunum 2011 og 
2012 barst landlækni alls 351 erindi 
vegna heilbrigðisþjónustu. Af þess-
um málum voru formlegar kvart-
anir samtals 74 og liggur niðurstaða 
fyrir í 54 þeirra, að því er kemur 
fram á vef embættisins.

Þar segir að það sé mat embættis-
ins að í 17 af þessum 54 formlegu 
kvörtunum hafi orðið mistök, van-
ræksla og/eða að framkoma heil-

brigðisstarfsmanna hafi verið ótil-
hlýðileg.

Í kjölfarið hefst svokallað eftir-
litsmál, að sögn Önnu Bjargar Ara-
dóttur, sviðsstjóra eftirlits og gæða 
hjá landlækni. „Það hefur ekki 
verið tekin ákvörðun um birtingu 
á tölfræði eftirlitsúrræða sem geta 
verið tilmæli, áminning eða svipt-
ing,“ segir hún.

Auk formlegra kvartana vörðuðu 
erindin samskipti við veitendur heil-
brigðisþjónustu, aðgang að sjúkra-
skrá og óvænt atvik auk þess sem 

gerðar voru athugasemdir við heil-
brigðisþjónustu. Þar að auki voru 
nokkur óskilgreind erindi.

Fyrirliggjandi gögn benda til að 
helmingur formlegra kvartana sé 
afgreiddur innan eins árs og 75 pró-
sent innan 15 mánaða. Þess er jafn-
framt getið að tekin hafi verið upp 
önnur og ítarlegri flokkun erind-
anna sem berast en áður tíðkaðist.

„Ef skoðað er aftur til ársins 2008 
virðast sveiflurnar vera eðlilegar 
milli ára. Ekki er hægt að sjá fjölg-
un,“ segir Anna Björg.  -ibs

Um fimm hundruð kvartanir og skyld erindi hafa borist landlækni frá því í ársbyrjun 2011:

Kvörtunum hefur ekki fjölgað frá hruni

LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ  Landlæknir 
hefur tekið upp aðra og ítarlegri flokk-
un erinda sem berast. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEILBRIGÐISMÁL  Læknaráð Land-
spítala skorar á Alþingi að endur-
skoða fjárlagafrumvarp næsta 
árs með það að leiðarljósi að 
setja Landspítalann í forgang og 
tryggja þannig nauðsynlega fjár-
veitingu til að hefja þá uppbygg-
ingu sem er svo nauðsynleg starf-
seminni.

Læknaráðið segir enn fremur 
að það telji að þjóðarsátt sé um að 
styrkja þessa grunnstoð íslensks 
heilbrigðiskerfis sem Landspítal-
inn er. Það verði ekki gert nema 
með verulega auknu fjármagni til 
rekstrar spítalans. -jme

Læknaráð Landspítalans:

Læknar biðla til 
alþingismanna

LANDSPÍTALINN  Læknar skora á þing-
menn að endurskoða fjárlagafrumvarpið 
og tryggja spítalanum nægt rekstrarfé. 

STJÓRNSÝSLA Fyrirhugað er að 
sameina Námsmats- og náms-
gagnastofnun í eina stofnun á sviði 
menntamála. Ekki hefur verið 
ákveðið hvenær hin nýja stofnun 
verður formlega sett á laggirnar.

Faglegur ávinningur af sam-
einingu stofnananna mun vera 
umtalsverður samkvæmt fýsi-
leikakönnun sem gerð var og felst 
hann einkum í að styrkja tengslin 
milli námsskráa, námsefnis, 
námsmats og gæðamats fyrir 
skólana og framkvæmd.  - ebg

Faglegur ávinningur:

Sameining á 
menntasviði

RÁÐUNEYTI  Mennta- og menningar-
málaráðuneyti gerði könnun sem sýndi 
fram á faglegan ávinning af sameining-
unni.  FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

SVEITARSTJÓRNARMÁL
Sækist eftir fjórða sæti

Ólafur Kr. Guð-
mundsson, 
varaformaður FÍB 
og tæknistjóri 
EuroRAP á Íslandi, 
hefur ákveðið að 
gefa kost á sér í 
prófkjöri Sjálf-
stæðisflokksins fyrir 

komandi borgarstjórnarkosningar. 
Hann sækist eftir fjórða sætinu. Ólafur 
byggir framboð sitt á langri reynslu í 
umferðaröryggismálum en hann segir 
þann málaflokk hingað til ekki hafa 
fengið þann sess sem honum ber.

BÚLGARÍA, AP Yfirvöld í Búlgaríu 
segja DNA-rannsóknir hafa stað-
fest að Sasha Ruseva og Atanas, 
eiginmaður hennar, eru kynfor-
eldrar stúlkunnar Maríu, sem 
tekin var af Rómafjölskyldu á 
Grikklandi í síðustu viku.

Enn er þó ekki vitað hvað verð-
ur um Maríu, hvort hún fari aftur 
til uppeldisfjölskyldu sinnar, eða 
hvort hún verði send til foreldra 
sinna í Búlgaríu, eða komið fyrir 
í fóstri annars staðar.

 - gb

Niðurstaða DNA-rannsókna:

Ruseva er 
móðir Maríu
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VIÐSKIPTI Hagnaður Marels á 
þriðja ársfjórðungi þessa árs nam 
996 milljónum íslenskra króna en 
var 1,4 milljarðar króna á sama 
tímabili árið 2012.

Tekjur fyrirtækisins á fjórð-
ungnum námu 26 milljörðum 
íslenskra króna og lækkuðu um 
4,5 prósentustig miðað við sama 
tímabil á síðasta ári.

Í tilkynningu frá Marel segir 
að afkoma fyrirtækisins á fyrstu 
níu mánuðum ársins endurspegli 
hægari bata en áður hafi verið 
gert ráð fyrir.  - hg

Tekjur lækkuðu um 4,5%:

Marel skilar 
minni hagnaði

EVRÓPA Í lok annars ársfjórðungs 
námu ríkisskuldir ríkja á evr-
usvæðinu alls 93,4 prósentum af 
vergri landsframleiðslu (VLF), 
sem er rúmu prósenti hærra 
en var eftir fyrsta ársfjórðung. 
Þetta kemur fram í tölum Euro-
stat. 

Þegar litið er á ESB í heild er 
hlutfall skulda gegn landsfram-
leiðslu 86,8 prósent og hækk-
aði um tæpt prósent frá lokum 
fyrsta fjórðungs. Frá öðrum árs-
fjórðungi 2012 hefur hlutfallið 
hjá evruríkjunum hækkað um 
3,5 prósentustig og rúm tvö pró-
sentustig í ESB í heild. - þj

Efnahagur í Evrópu:

Skuldir hækka 
á evrusvæðinu

Í BRÚNNI  Theo Hoen, forstjóri Marels,  
sagði í tilkynningu í gær að afkoma 
fyrirtækisins væri viðunandi í ljósi 
markaðsaðstæðna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 

JAFNRÉTTISMÁL  „Mikil áhersla var lögð á stjórnunar-
reynslu,“ segir Eyjólfur Sæmundsson, formaður 
fræðsluráðs Hafnarfjarðar, um það er kona var ráðin 
leikskólastjóri á Hörðuvöllum í júní. Af þeim sem sóttu 
um starfið voru tveir með meiri menntun, annar þeirra 
var karlmaður. Fræðsluráð samþykkti ráðninguna.

Maðurinn sem sótti um starfið hefur verið aðstoðar-
skólastjóri sama skóla í sex ár. Hann segir í samtali við 
Fréttablaðið að hann hafi kannað réttarstöðu sína vegna 

málsins, ekki síst í ljósi jafnréttis-
stefnu bæjarins, en þar segir orðrétt: 

„Jafnréttissjónarmið skulu metin 
til jafns við önnur sjónarmið þegar 
ráðið er í stöður hjá Hafnarfjarð-
arbæ. Umsækjandi af því kyni sem er 
í minnihluta í viðkomandi starfsgrein 
skal að öðru jöfnu ganga fyrir við 
ráðningu þegar hann er jafn hæfur 
eða hæfari.“

Aðspurður segir Eyjólfur þetta 
sjónarmið hafa verið rætt. „En það var mat sviðsstjóra 
að stjórnandaþekking væri lykilatriði,“ segir Eyjólfur. 
„Og það er ljóst að leikskólastjórinn sem var ráðinn 
hefur gífurlega mikla reynslu af stjórnun leikskóla. Auk 
þess leysti hún fyrrverandi leikskólastjóra af á meðan 
hann var í veikindaleyfi.“

Aðeins þrír karlar hafa starfað sem leikskólastjórar 
eftir því sem Fréttablaðið kemst næst. Því voru aðeins 
þrír karlar hæfir í starfið samkvæmt auglýsingunni.

Spurður, í ljósi þess að karlinn var meira menntað-
ur en konan og hvort það hefði því ekki verið í anda 
jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar að ráða hann, svarar 

Eyjólfur: „Þetta togast alltaf á, það að meta einstak-
ling að verðleikum og kyni og hvernig skal meta það. 
Það er alveg klárt mál að ef þau hefðu verið jafn hæf 
hefði karlinn verið ráðinn. Konan var aftur á móti metin 
hæfust.“

Sviðsstjóri fræðslusviðs Hafnarfjarðar lét meta sér-
staklega hæfni efstu umsækjenda og eftir það ferli 
komst hann að þeirri niðurstöðu að konan væri hæfust.

Karlinn sem sótti um starfið, og fékk ekki, var fram-
haldsmenntaður í stjórnun. Hann segist hafa kannað 
stöðu sína hjá lögfræðingi vegna málsins og íhugað að 
kæra. Hann segist svo hafa fengið þau svör að í ljósi 
þess að sérstaklega var auglýst eftir reynslu í stjórnun 
hafi hann ekki átt mikla möguleika á að vinna málið.   

 valur@frettabladid.is

Ekki ráðinn þrátt 
fyrir betri menntun
Karlmaður var ekki ráðinn leikskólastjóri þrátt fyrir að vera betur menntaður en 
konan sem var ráðin. Sérstök áhersla var lögð á stjórnunarreynslu umsækjenda. 
Aðeins þrír karlmenn hafa verið leikskólastjórar og uppfylltu því skilyrði bæjarins.

LEIKSKÓLABÖRN  Fáir karlar starfa á leikskólum og aðeins 
einn starfar sem leikskólastjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

EYJÓLFUR 
SÆMUNDSSON



Skráðu þig semem aðdáanda Lottó áó

facebook.com/l/lotto.isF
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Verttu með Lottóið í áskrift og notaðu afmælisdaginn hennar mömmu, pabba, krakkkanna,
stóru systur, Beggu frænku – já, eða jafnvel afmælisdaginn hans Snata gamlaa.

Það er nefnilega aldrei að vita hver færir þér vinningstölurnar í Lottóinu!

Leyfðu þér smá Lottó!
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Vildarbörn eru 10 ára

Sjóðurinn Vildarbörn var formlega stofnaður sumardaginn fyrsta árið 2003 
og er verndari hans frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands.
Frá stofnun höfum við gert 398 börnum og fjölskyldum þeirra kleift að fara í 
draumaferðina sína á áfangastaði Icelandair. Alls hafa því um 1.990 manns notið 
góðs af þessu starfi, sem jafngildir því að við höfum fyllt 11 flugvélar vegna 
framlaga úr sjóðnum!

Það er auðvelt að styðja við bakið á Vildarbörnum. Bæði er hægt að gefa Vildar-
punkta í Vildarbarnasjóð Icelandair og svo afgangsmynt þegar ferðast er með 
flugvélum Icelandair. Einnig er tekið við frjálsum framlögum á skrifstofu Icelandair. 
 
Við þökkum veittan sem og áframhaldandi stuðning. Icelandair er afar þakklátt 
fyrir að koma að þessu starfi og við hlökkum til að senda fleiri Vildarbörn í 
ævintýraferðina sína. 

Svona styrkir þú Vildarbörn



Vertu með okkurVildarbörn Icelandair
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Í meira en sjö áratugi hefur 
þjóðarbúskapurinn nokkuð 
reglulega fengið tímabundn-
ar utan að komandi innspýt-

ingar. Þessi staðreynd er umhugs-
unarefni nú þegar ljóst er orðið að 
lítil von er til þess að unnt verði 
að leysa þjóðina úr fjötrum fjár-
magnshafta. Nafnbreyting á höft-
unum er það eina sem augað eygir 
þegar horft er fram á við.

Meðan seinna stríðið færði 
eymd og hörmungar yfir flest 
ríki Evrópu flutti það gjaldeyri 
og velmegun til Íslands. Nýsköp-
unarstjórnin hagnýtti gróðann 
til umfangsmikilla fjárfestinga 

í sjávarútvegi. 
Þetta var mikil 
lyftistöng. En 
stríðinu lauk og 
í hlutarins eðli 
lá að stríðsgróð-
inn reyndist 
ekki sjálfbær.

Þ á  v i l d i 
það þjóðarbú-

skapnum til happs að Bandaríkja-
menn stofnuðu sjóð til viðreisnar 
Evrópu. Þó að Ísland hafi grætt 
en ekki tapað á stríðinu fékk það 
ríkulega aðstoð. Hún var nýtt til 
fjárfestinga í verksmiðjum og raf-
orkuverum á sjötta áratugnum. 

Þessi búbjörg hafði veruleg áhrif. 
Hún stuðlaði að betri sjálfbærni 
hagkerfisins en innspýtingin sjálf 
var vitaskuld ekki viðvarandi.

Í byrjun áttunda áratugarins 
var rányrkja Breta og og fleiri 
þjóða stöðvuð á Íslandsmiðum. En 
í stað þess að vernda fiskistofnana 
hélt Ísland rányrkju þeirra áfram. 
Það var gríðarleg innspýting í 
hagkerfið í ríflega einn og hálfan 
áratug. Þá varð ekki lengur undan 
því vikist að hefja ábyrga vernd-
unarstefnu. Þegar upp var staðið 
hafði rányrkjan fyrst og fremst 
verið tímabundin ósjálfbær inn-
spýting. 

Næst er að éta útsæðið

Í byrjun nýrrar aldar var gengi 
krónunnar sett á flot. Skemmst 
er frá því að segja að þá hófst 

slík innspýting af erlendu lánsfé 
að fordæmi finnast ekki þótt leit-
að sé um víða veröld. Lífskjörin 
bötnuðu að sama skapi á pappírn-
um. Vandinn var hins vegar sá að 
þetta var lítið annað en ósjálfbært 
syndaflóð erlendra lána. Þessi inn-
spýtingarblaðra sprakk og afleið-
ingarnar urðu mun dramatískari 
en endalok þeirra fyrri.

Þannig hafa fjórar mismunandi 
en meiri háttar og tímabundnar 

innspýtingar í hagkerfið lyft lífs-
kjörum í landinu á lýðveldistím-
anum. Síðasta gengishrun leiddi 
svo til mikillar kjaraskerðingar 
og skildi líka eftir djúp sár í sam-
félaginu.

Sumir halda hinu fram, að í 
gengishruninu hafi falist einstæð 
gæfa. Það hafi styrkt útflutning-
inn. Rétt er að gengishrunið færði 
krónur frá almenningi til útflutn-
ingsfyrirtækja. En hagtölur sýna 
að á tíma vinstri stjórnarinnar var 
framlag útflutnings til hagvaxtar 
samt neikvætt. Efnahagsáætlun-

in sem birtist í fjárlagafrumvarpi 
nýrrar stjórnar boðar ekki neina 
breytingu að þessu leyti á næstu 
árum.

Kenningin stóðst ekki af því 
að gengið ræður ekki nema að 
svo litlu leyti vaxtarmöguleikum 
stærsta hluta útflutningsfram-
leiðslunnar og vöxtur nýrra greina 
er takmarkaður með ógjaldgengri 
mynt. Fyrir vikið hefur mistek-
ist að gefa mönnum vonir um að 
unnt sé að bæta samkeppnishæfni 
landsins svo að auka megi til muna 
sjálfbæra verðmætasköpun.

Syndafl óð erlendra lána

Að öllu þessu virtu hefur 
verið ljóst í all nokkurn 
tíma að rétt væri að skoða 

kerfisbreytingu í peningamálum. 
Skoðanakannanir sýna að meiri-
hluti þjóðarinnar vill ekki úti-
loka þann möguleika. Jafnvel VG 
er opið fyrir því. Samfylkingin og 
Björt framtíð eru fylgjandi breyt-
ingum. Og landsfundur Sjálfstæð-
isflokksins ályktaði um nauðsyn 
þess að kanna þá kosti.

Eigi að síður eru allar kerfis-
breytingar í peningamálum úti-
lokaðar eftir kosningarnar á liðnu 
vori. Þjóðin er því föst í póli-
tískri bóndabeygju. Fimmta utan 
að komandi innspýtingin er ekki 

í sjónmáli. Góð ráð eru því dýr. 
Hlutfallslega eigum við næstmesta 
lífeyrissparnað í heimi. Nú þegar 
allt um þrýtur beinast augu manna 
að honum. 

Ein af forsendunum fyrir því 
að hleypa megi kröfuhöfunum úr 
landi er að festa lífeyrissjóðina 
varanlega í höftum. Þeim er ætlað 
að fjármagna ríkissjóð með lítilli 
ávöxtun. Það er kallað eftir lífeyr-
issparnaðinum til að leysa halla-
rekstur húsnæðiskerfisins. Og sú 
fjárfestingarhugmynd kviknar 
tæpast að ekki þyki sjálfsagt að 
breyta lögum til að lífeyrissjóð-
irnir geti tekið meiri áhættu en 
markaðurinn metur skynsamlega.

Ef við neyðumst til að veikja 
lífeyrissparnaðarkerfið eða láta 
það mynda nýja eignabólu í stein-
steypu og hlutabréfum hefur það 
svipuð áhrif á þjóðarbúskapinn 
eins og það virkar á búskap kart-
öflubóndans að éta útsæðið. Þessi 
ógn er raunveruleg. 

Eina leiðin til að verja þennan 
mikilvæga sparnað er að opna 
fyrir fjárfestingar í raunveruleg-
um gjaldmiðlum. Fullreynt er að 
það gerist ekki nema með nýrri 
mynt. En vegna bábilju gegn kerf-
isbreytingum í peningamálum 
stöndum við nú andspænis þeirri 
freistingu að byrja að éta útsæðið. 
Er bábiljan þess virði?

Er bábiljan þess virði?

V
ið hjá Tal viljum að internetið sé opið og aðgengilegt 
öllum sama hvar í heiminum þeir eru fæddir og búsettir. 
Við viljum að hlutirnir séu einfaldir og auðveldir í 
notkun og þú getir gert það sem þig raunverulega langar. 
Þess vegna settum við smá Lúxus í netið ykkar,“ stendur 

á heimasíðu fjarskiptafyrirtækisins Tals.
Eins og Fréttablaðið sagði frá í gær, felst lúxusinn í því að við-

skiptavinir Tals fái erlenda IP-tölu á internetinu, sem veitir þeim 
aðgang að erlendum efnisveitum á borð við Netflix og Hulu sem að 
öllu eðlilegu eru ekki opnar íslenzkum notendum. 

Ástæðan fyrir því að þær eru 
lokaðar er ekki tæknileg mistök 
eða mannvonzka. Þær eru lokaðar 
vegna þess að það brýtur í bága 
við lög um höfundarrétt að þær 
bjóði efni sitt fram á Íslandi. Með 
því að bjóða upp á þjónustu sem 
kemur íslenzkum neytendum 
í viðskiptasamband við þessar 

erlendu efnisveitur hvetur fjarskiptafyrirtækið þess vegna til lög-
brota, þótt það vilji auðvitað ekki viðurkenna það. 

Höfundarréttarsamningar virka þannig að samið er um eitt 
markaðssvæði í einu. Þegar samið er um sölu og dreifingu t.d. 
hljómplötu eða kvikmyndar á tilteknu markaðssvæði fá höfund-
arnir og aðrir þeir sem komu að gerð listaverksins greiðslur fyrir. 
Af því að það væri óframkvæmanlegt að hver höfundur innheimti 
sjálfur greiðslur fyrir verk sín er samið við heildarsamtök rétthafa 
á hverju svæði. Ef verkinu er dreift á nýju markaðssvæði án þess 
að gera slíkan samning missa rétthafar spón úr aski sínum.

Þótt fólk greiði fyrir þjónustu á borð við Netflix er þess vegna 
ekki þar með sagt að hún sé lögleg ef hún hefur ekki gert höfundar-
réttarsamninga á Íslandi. Með því að notfæra sér hana er því alveg 
klárlega verið að brjóta á réttindum annarra.

Svo má ekki gleyma því að með því að fara Fjallabaksleiðir eins 
og Tal býður upp á, er verið að villa á sér heimildir. Annað fyrir-
tæki, Flix.is, sem býður upp á sambærilega þjónustu, er ekkert 
að fara í felur með það: „nafnaþjónarnir láta þig líta út eins og 
þú komir frá USA og Bretlandi.“ Þetta er svona dálítið eins og að 
selja fólki falsað nafnskírteini þannig að það komist í ríkið eða geti 
fengið eldriborgaraafslátt án þess að eiga rétt á því.

Þegar farin er þessi krókaleið greiðir þjónustuveitandinn heldur 
enga skatta og skyldur á Íslandi, eins og honum ber þó að gera. 
Það er líka þess vegna sem Netflix og Hulu vilja ekki viðskipti við 
notendur með íslenzka IP-tölu; fyrirtækin vita að slíkt er ólöglegt.

Það er furðulegt að íslenzk fjarskiptafyrirtæki auglýsi þjónustu 
eins og „Lúxusnetið“, en kannski í samræmi við þá trú sumra að 
á internetinu megi gera allt sem mann raunverulega langar, alveg 
burtséð frá lögum og reglum.

Enn furðulegra er að íslenzk yfirvöld geri ekki nokkurn skap-
aðan hlut í málinu. Talsmaður Póst- og fjarskiptastofnunar, sem 
hefur eftirlit með fjarskiptafyrirtækjum, segir í Fréttablaðinu í 
dag að málið komi henni ekki við. Svo virðist sem skattayfirvöld og 
lögreglan hafi komizt að sömu niðurstöðu.

Ætli það sé í samræmi við áform stjórnvalda um stuðning við 
skapandi greinar að skeyta engu um höfundarrétt, sem er þó for-
sendan fyrir því að margar listgreinar þrífast yfirleitt?

Fjarskiptafyrirtæki hvetur til lögbrota:

Það sem þig raun-
verulega langar

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

HYDROXYCUT   
WILDBERRY  21 BRÉF

KR
PK

ÁÐUR 5.990 KR

www.netto.is  
| Mjódd · Salavegur ·  Grandi· Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · 

Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 

Kræsingar & kostakjör



BROSTE SMÁVARA

BROSTE COPENHAGEN ER KOMIÐ Í HÖLLINA!

– fyrir lifandi heimili –

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O P I Ð   

O G O P I Ð  E I T T  S Í M A N Ú M E R

ótal litir, mjög margar stærðir og gerðir. Kynningarverð frá 143 – 2.392 kr.

Hæð: 46 cm.
Kynningarverð: 10.392 kr.
Margar stærðir og gerðir. Stærð: 31 cm.

Kynningarverð:  10.392 kr.

Handblásið gler.
Kynningarverð: 2.712 kr.

Handblásið gler.
Kynningarverð: 952 kr.

Bambusstigi
Hæð: 200 cm.
Kynningarverð: 

6.392 kr.6 392 kr

GLÆSILEG OG VÖNDUÐ SMÁVARA FRÁ – MIKIÐ ÚRVAL – FRÁBÆRT VERÐ

BROSTE KERTI

Bolli, skál, hliðar-
og matardiskur.
Fjórir litir. Blátt, F

grágrænt, ljósbrúnt 
og beige.

BROSTE  

GJAFAÖSKJUR

Ilmkerti, húsilmur 
og ilmjurtir. 

Kynningarverð: 2.554 kr.

Ilmkerti 3 gerðir.
Kynningarverð 4.472 kr.

Kynningarverð 1.752 kr.

Kynningarverð 1.192 kr.

Kynningarverð 1.192 kr.

Kynningarverð 792 kr.
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Að undanförnu hefur 
talsvert verið rætt um 
mikilvægi lista og skap-
andi greina í íslensku 
efnahagslífi, aðallega í 
tengslum við niðurskurð 
fyrirhugaðra fjárveit-
inga til Kvikmyndasjóðs. 
Aukin vitund er um efna-
hagslega þýðingu þessara 
greina fyrir samfélagið, 
ekki síst eftir að ítarleg 
kortlagning benti til að 
velta skapandi greina hefði verið 
um 190 milljarðar króna árið 
2009, og hærri en margra annarra 
mikilvægra greina, svo sem bygg-
ingariðnaðar og landbúnaðar. Árs-
störf eru talin um tíu þúsund.

Með þessari kortlagningu er 
þó aðeins reynt að meta efna-
hagslegt vægi þess sem við 
getum kallað innlenda fram-
leiðslu og nálgast matið meðal 
annars út frá skattskyldri veltu. 
Hér á landi er umfangsmikil 
verslun og þjónusta með erlend 
hugverk sem veitir mörgum 
atvinnu, t.d. stór hluti af starf-
semi sjónvarpsstöðva og kvik-
myndahúsa. 

Þá blasir við að hér á landi 
fer fram umfangsmikil ólögleg 
starfsemi, sem grefur undan 
löglegri starfsemi, sem veitir 
atvinnu, greiðir skatta og skyld-
ur og rís undir margvíslegum 
kröfum samfélagsins um þýð-
ingar, hljóðsetningu, vernd ung-
menna o.s.frv.

Samfélagslegir hagsmunir
Hér eru gríðarlegir samfélags-
legir hagsmunir í húfi. Mikilvæg 
atvinnugrein fær ekki þrifist ef 
hún nýtur ekki réttarverndar 
á borð við aðrar. Íslensk tunga 

og menning eru í húfi ef 
kynslóðir vaxa upp fyrst 
og fremst við ótextað 
erlent efni. Og ríkissjóður 
verður af miklum tekjum, 
hvort sem efni er stolið 
án nokkurrar greiðslu, 
eða útlendum efnisveit-
um er greitt fyrir þjón-
ustu sem er ólögleg hér á 
landi og stendur ekki skil 
á neinu gagnvart íslensku 
samfélagi.

Netflix er dæmi um þjónustu 
sem ekki er boðin löglega hér á 
landi, eins og þeir komast strax 
að sem reyna að skrá sig beint 
frá Íslandi. Þrátt fyrir það eru 
dæmi um að hérlendir lögaðil-
ar hvetji almenning til að finna 
hjáleiðir til að svindla á skatti og 
rétthöfum.

Íslensk stjórnvöld hafa fram til 
þessa sýnt ótrúlegan sofandahátt 
gagnvart þeim vandamálum sem 
hér eru á ferðinni, þótt margt 
bendi til að þjófnaður á höfundar-
réttarvörðum hugverkum og ólög-
leg dreifing á þeim sé um þessar 
mundir umfangsmesti vettvang-
ur efnahagsbrota í íslensku sam-
félagi. Fyrir utan allan annan 
skaða. Nýlega sóttu t.d. fulltrúar 
saksóknara og lögregluembætta 
frá öllum Norðurlöndum öðrum 
en Íslandi ráðstefnu um vernd 
hugverka í Hörpunni. Áhuga- og 
framtaksleysi íslenskra refsi-
vörsluaðila er skandall.

Hugarfarsvandi
Þegar undirritaður hóf störf í 
stjórnarráðinu fyrir um aldar-
fjórðungi síðan, þótti ekki til-
tökumál þótt ólöglegan hugbúnað 
væri að finna á tölvum ríkisins. 
Það hefur sem betur fer breyst. 

Hugarfarsvandinn varðandi 
þjófnað á hugverkum almennt 
virðist þó jafnvel enn djúpstæð-
ari í dag en áður var með tölvu-
hugbúnaðinn. Lögreglustjóri 
eða skólastjóri sem staðnir yrðu 
að umfangsmiklu búðarhnupli 
myndu örugglega þurfa að segja 
af sér embætti. En hvað myndi 
gerast ef þeir yrðu uppvísir að 
enn umfangsmeira hnupli á tal-
settum bíómyndum í netheimum? 

Eins og ýmsir listamenn hafa 
bent á að undanförnu, er enginn 
eðlismunur á því að stela sköp-
unarverkum þeirra í netheimum 
og því t.d. að stela málverkum af 
veggjum heimila. Hvort tveggja 
er afbrot.

Stjórnmálamenn geta rifist 
um það hvort ríkisstyrkur til 
kvikmyndagerðar eða annarra 
skapandi greina verði meiri eða 
minni á þessu kjörtímabili en því 
síðasta. En það er alveg öruggt 
að það skiptir engu máli ef fram-
leiðsluvörurnar eru réttlausar. 
Ef hver sem er getur stolið sköp-
unarverkunum án þess að nokkr-
um vörnum verði við komið. Þá 
líður framleiðslan undir lok og 
allt heilbrigt atvinnulíf á þessu 
sviði.

Eru skapandi greinar réttlausar?

Dagana 26. – 28. október 
nk. mun hið fagra Ísland 
bjóða velkominn í opinbera 
heimsókn varaforsætis-
ráðherra ríkisráðs Kína, 
Ma Kai. Hann kemur hing-
að til lands í boði Sigmund-
ar Davíðs Gunnlaugssonar, 
forsætisráðherra Íslands. 
Þessi heimsókn er fyrsta 
heimsókn eins af nýju leið-
togum Kína til Íslands 
eftir að leiðtogaskipti áttu 
sér stað innan miðstjórnar-
innar í Peking og sömuleiðis fyrsta 
heimsókn eins af leiðtogum Kína 
til Íslands eftir stjórnarskipti á 
Íslandi.

Jafnframt hefur jafn valdamikill 
leiðtogi Kína ekki heimsótt Ísland 
það sem af er þessu ári. Því er um 
mjög merkilegan viðburð að ræða. 
Ma Kai varaforsætisráðherra er 
vel menntaður á sviði stjórnmála 
og efnahagsmála. Hann hefur 
mikla reynslu af grasrótarstarfi 
og er jafnframt mjög reynslumik-
ill þegar kemur að stjórn efnahags-
mála á vegum miðstjórnarinnar. Í 
langan tíma gegndi hann starfi 
skrifstofustjóra ríkisráðsins og 
sýndi í störfum sínum þar einstaka 
leiðtogahæfileika í að miðla málum 
og leiða saman ólík sjónarmið. Í 
dag hefur hann að mestu málefni 
iðnaðar, samgangna og fjármála í 
Kína á sinni könnu og gegnir því 
gríðarlega mikilvægu hlutverki í 
framtíðarþróun efnahagsmála og 
samfélags í Kína.

Aukið samstarf
Íslensk stjórnvöld telja heimsókn 
Ma Kai varaforsætisráðherra mjög 
mikilvæga og hafa undirbúið hana 

af mikilli kostgæfni. Bæði 
forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, og for-
sætisráðherra, Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson, 
munu hitta Ma Kai meðan 
á heimsókn hans stendur og 

eiga viðræður við hann. Samræður 
leiðtoga landanna munu snúast um 
hvaða leiðir ný stjórnvöld í báðum 
löndum hafi til að efla áfram mjög 
svo vinsamleg samskipti ríkjanna 
og koma þeim í ennþá hærri hæðir. 

Með sanni má segja að heim-
sókn Ma Kai varaforsætisráðherra 
að þessu sinni sé til að auka sam-
ræður á milli landanna með það að 
markmiði að auka skilning og vin-
áttu alþýðu beggja ríkja sem leiða 
mun af sér aukið samstarf. Í Kína 
segir gamalt orðatiltæki: Eftir því 
sem vinir færast nær eykst vinátt-
an. Heimsókn Ma Kai varaforsætis-
ráðherra mun auka tengsl á æðstu 
stöðum beggja ríkja og efla sam-
skipti á meðal almennings til auk-
ins skilnings. Þannig styrkist þráð-
urinn er tengir þjóðirnar saman og 
gefur af sér aukið samstarf tveggja 
góðra vina til hagsbóta báðum aðil-
um og friði í heiminum. 

Það er einlæg ósk mín að heim-
sókn Ma Kai varaforsætisráðherra 
til Íslands megi takast vel í alla 
staði og ég er sannfærður um að 
gestrisni Íslendinga og fögur nátt-
úra landsins muni skilja eftir ljúfar 
minningar í huga hans.

Færum vináttu Kína og 
Íslands í hærri hæðir

UTANRÍKISMÁL

Ma Jisheng
sendiherra 
Kínverska alþýðu-
veldisins á Íslandi

➜ Í Kína segir gamalt 
orðatiltæki: Eftir því 
sem vinir færast nær 
eykst vináttan. 

HÖFUNDAR-
RÉTTUR

Ari Edwald
forstjóri 365 miðla

➜ Netfl ix-þjónustan er ekki 
boðin löglega hér á landi, 
en dæmi um að hérlendir 
lögaðilar hvetji almenning 
til að fi nna hjáleiðir til að 
svindla á skatti og rétt-
höfum.

Framlagi samfélagsins til 
grunnrannsókna er oft líkt 
við kaup á happadrætt-
ismiða sem mögulega 
geti skilað fjárhagslegum 
ávinningi í framtíðinni. 
Oft heyrist talað um „fjár-
festingu til framtíðar“ og 
á slík samlíking vissulega 
rétt á sér í mörgum tilfell-
um. Hitt vill þó stundum 
gleymast að vísindarann-
sóknir eru einnig atvinnu-
grein sem skilar þjóðarbúinu 
umtalsverðum gjaldeyristekjum 
ár hvert í formi rannsóknastyrkja 
úr erlendum vísindasjóðum. 
Rannsókna umsvif og erlent sam-
starf styðja einnig fjárhagslega við 
aðrar innlendar atvinnugreinar svo 
sem þjónustu- og ferðamannaiðnað. 

Erlendar fjárfestingar í þekkingu
Undanfarið hefur mikið verið rætt 
um mikilvægi þess að laða til lands-
ins erlent fjármagn í formi fjárfest-
inga. Slíkar fjárfestingar eru óneit-
anlega mikilvægar fyrir íslenskt 
atvinnulíf. Fjárfestingar eru þó 
almennt þess eðlis að sá sem fjár-
festir ætlast til þess, til lengri eða 
skemmri tíma, að ávaxta sína fjár-
festingu og fá þannig meira fé út 
en lagt er inn. Fjárhagsleg ávöxtun 
vel heppnaðra erlendra fjárfestinga 
rennur þess vegna, a.m.k. að hluta, 
út úr landinu aftur, eins og forsætis-
ráðherra hefur nýverið bent á. 

 Vísindarannsóknir sem stund-
aðar eru á Íslandi laða í auknum 
mæli að sér erlent fjármagn þar 
sem vinnuafl vísindamanna er nýtt 
til að skapa nýja þekkingu. Ólíkt 
hefðbundnum fjárfestingum þá er 
ný þekking eina afurðin sem ætlast 
er til að slíkar fjárfestingar skili. 
Fjárfestingar erlendra aðila í vís-
indarannsóknum á Íslandi eru því 
ónæmar fyrir gjaldeyrishöftum og 
án fjárhagslegrar ávöxtunar- eða 
endurgreiðslukröfu. Þar að auki eru 
niðurstöður rannsókna í flestum til-
fellum gerðar opinberar og gagnast 
því öllum sem geta nýtt sér þær. 

 Á árinu 2012 öfluðu vís-
indamenn Háskóla Íslands 
1.400 milljóna króna úr 
erlendum rannsókna-
sjóðum, um 350 milljónir 
runnu til Hjartaverndar, 
300 milljónir til Matís og 
svo mætti lengi telja. Hér 
eru svo ótaldar gjaldeyr-
istekjur og umsvif vegna 
ferðamanna sem hingað 
koma í tengslum við alþjóð-
legar vísindaráðstefnur og 

fundi.

Hvers vegna Ísland?
Það er alls ekki sjálfgefið að erlend-
ir aðilar kjósi að kosta rannsókna-
starf á Íslandi. Nóg er af hæfum 
rannsakendum um allan heim. Í 
sumum tilfellum eru rannsókn-
ir framkvæmdar á Íslandi vegna 
ákveðinnar sérstöðu lands eða 
þjóðar, t.d. landfræðilegrar legu, 
jarðfræðilegrar gerðar, stærð-
ar (smæðar) samfélagsins, bók-
menntasögu eða annarra þátta. 
Rannsóknir íslenskra vísinda-
manna eru styrktar af erlendum 
sjóðum þegar þær þykja leiðandi 
á heimsvísu enda er samkeppni 
um alþjóðlega styrki mjög hörð. 
Árangur í slíkri samkeppni er held-
ur ekki sjálfgefinn, hann byggist 
á því að hér á landi hafi vísinda-
menn traustan grunn að byggja á. 
Gott dæmi er rannsóknaverkefni 
um „Innviði eldfjalla“ sem nýlega 
hlaut öndvegisstyrk úr Rannsókna-
sjóði Vísinda- og tækniráðs sem 
nam um 25 milljónum króna á ári 
í 3 ár. Í framhaldi af þeirri styrk-
veitingu fengu forsvarsmenn verk-
efnisins, í samvinnu við innlenda 
og erlenda vísindamenn, 950 millj-
óna króna styrk frá Evrópusam-
bandinu til að byggja upp Future-
Volc-rannsóknasetrið. Þar af munu 
yfir 300 milljónir renna beint inn í 
íslenskt hagkerfi, m.a. í formi launa 
og rekstrarkostnaðar. Innlent rann-
sóknafé var lykilþáttur í að tryggja 
verkefninu margfalt meira fjár-
magn úr erlendum sjóðum.

Skilaboðin
Í ræðu á Alþingi 15. október 2009 
sagði núverandi fjármálaráðherra: 
„Tekjur ríkisins má auka með 
tvennum hætti fyrst og fremst. 
Annars vegar með því að tryggja 
aðgerðir sem munu efla skattstofn-
ana, koma atvinnulífinu aftur af 
stað og tryggja að ný störf verði til. 
Nokkur þúsund ný störf stórbæta 
afkomu ríkissjóðs [...] Ekki bara í 
nýjum sköttum frá einstaklingum 
heldur vegna þess að við mundum 
spara okkur alls konar félagslegar 
bætur [...] Áherslan hlýtur því að 
vera á að skapa ný störf sem auka 
verðmætaframleiðslu í landinu.“ 

Fyrrnefndar tölur um erlenda 
rannsóknastyrki samsvara nokkur 
hundruð störfum í hreinni þekk-
ingarsköpun sem kostuð eru af 
erlendu fjármagni. Slíkum rann-
sóknastörfum hefur fjölgað veru-
lega hér á landi á undanförnum 
áratugum og tengja má þá fjölgun 
beint við aukin rannsóknaumsvif 
innanlands. Fyrirhugaður niður-
skurður fjárveitinga ríkisins til 
samkeppnissjóða hefur því bein 
áhrif, til lengri og skemmri tíma, á 
möguleika okkar til að afla þeirra 
erlendu fjárfestinga sem skila hvað 
mestu á hverja krónu til þjóðarbús-
ins.

Skilaboðin til þeirra sem umboð 
hafa til að ráðstafa skattfé almenn-
ings eru því skýr: Stuðningur við 
innlendar rannsóknir og efling 
þeirra gæti skilað þjóðarbúinu 
milljörðum í beinar gjaldeyris-
tekjur á komandi árum – til við-
bótar við önnur jákvæð hagræn og 
menningarleg áhrif – auk mögu-
leikans á því að tryggja okkur 
nokkra vinningsmiða í happa-
drættinu.

Um vísindarannsóknir 
og fjárfestingar

VÍSINDI

Kristján Leósson
vísindamaður

➜ Það er alls ekki sjálfgefi ð 
að erlendir aðilar kjósi að 
kosta rannsóknastarf á Ís-
landi. Nóg er af hæfum rann-
sakendum um allan heim.

www.laktósafrítt.is
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Bjóða upp á sojakjötsúpu 
á Skólavörðustígnum
Ólafur Stefánsson í heilsubúðinni Góð heilsa gulli betri býður upp á valkost fyrir þá sem ekki borða kjöt 
á Kjötsúpudeginum en hann er haldinn hátíðlegur í dag á Skólavörðustígnum.

Kjartan 
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

Kjötsúpudagurinn hefur verið 
haldinn hátíðlegur á Skólavörðu-
stígnum síðustu tíu árin og hefur 
verið alveg frábær skemmtun. 
Núna langaði okkur að bjóða líka 

upp á kjötsúpu fyrir þá sem geta ekki 
borðað kjöt af einhverjum ástæðum,“ 
segir Ólafur Stefánsson sem rekur heilsu-
búðina Góð heilsa gulli betri á Njálsgöt-
unni ásamt bróður sínum, Stefáni Inga 
Stefánssyni. Nágrannar þeirra bræðra á 
Skólavörðustígnum, verslunar- og fyrir-
tækjaeigendur, sauðfjárbændur og fleiri, 
bjóða gestum og gangandi upp á íslenska 
kjötsúpu í dag og nefna uppá tækið Kjöt-
súpudaginn. Þetta er ellefta árið sem 
blásið er til slíkra hátíðahalda og hyggjast 
Ólafur og Stefán taka virkan þátt í þeim 
í ár. „Við erum í sjónlínu frá Skólavörðu-
stíg, á horni Njálsgötu og Klapparstígs, 
og finnum lyktina vel,“ útskýrir Ólafur.

Öfugt við hina sem bjóða upp á kjöt-
súpu með gamla, góða lambakjötinu ætla 
bræðurnir Ólafur og Stefán Ingi að fram-
reiða kjötsúpu með sojakjöti fyrir áhuga-
sama í miðbænum í dag. „Bróðir minn 
hefur verið grænmetis æta í nítján ár og 
saknar þess stundum að borða gamal-
dags íslenskan mat. Hugmyndin með 
sojakjötsúpunni okkar er sú að það sé 
alveg hægt að búa til fyrirtakskjötsúpu á 
þennan hátt. Við viljum alls ekki traðka 
á tánum á kjötframleiðlendum heldur 
einungis benda á að þetta sé hægt, en 
þetta táknar ekki endalok lambakjöts-
ins,“ segir Ólafur og hlær. „Ég hugsa að 
þeir sem borða kjöt gætu haft gaman af 
því að bera saman súpuna okkar og þessa 
sígildu. Eflaust munu einhverjir verða 
lítið hrifnir, en sumir finna alls engan 
mun.“

Sjálfur segist Ólafur vera á mörkum 
þess að vera grænmetisæta. „Í rauninni 
reyni ég að lágmarka kjötátið og hugsa 
mikið um hvaðan kjötið sem ég læt ofan 
í mig kemur. Íslenska lambakjötið finnst 
mér til dæmis frábært, en ég fæ mér 
ekki hamborgara þegar ég er í Banda-
ríkjunum. Ég pæli mikið í sjálfbærni,“ 
segir Ólafur.

KJÖTSÚPUDAGURINN  Ólafur Stefánsson býður gestum og gangandi upp á sojakötsúpu í tilefni Kjötsúpudagsins á 
Skólavörðustíg í dag. Guðný Jónsdóttir býr sojakjötsúpuna til.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Andri Snær Magnason rithöfundur

Styrkir Hraunavini
Laugardagurinn verður eflaust nokkuð rólegur. Hins 
vegar ætla ég á styrktartónleika Hraunavina á 
sunnudag klukkan 4 í Neskirkju. Þar koma fram 
margir fínir tónlistarmenn. Ég held að þar verði 
margir–  enda eru óþörf og dýr eyðilegging á 
verðmætri náttúru og harkaleg meðferð 
á umhverfisverndarfólki mikilvægt mál-
efni sem allir ættu að styðja.

HELGIN

Leiklist Möguleikhúsið heldur for-
sýningu á Eldklerknum, einleik um 
líf Jóns Steingrímssonar, á morgun 
klukkan 16. Sýningin, sem ætluð er 
fullorðnum, er nýtt íslenskt leikverk 
sem byggt er á ævisögu Jóns sjálfs og 
riti hans um Skaftárelda, Eldritinu. 
Verkið verður svo frumsýnt á Kirkju-
bæjarklaustri næsta föstudag, 1. 
nóvember, klukkan 20.30.

Leikverkið byggist að mestu á 
skrifum Jóns, en um leið vekur 
það spurningar um hliðstæður 
við hamfarir af völdum manna og 
náttúru sem yfir þjóðina hafa dunið 
á síðustu árum.

Höfundur handrits og leikari er 
Pétur Eggerz, leikstjóri er Sigrún 
Valbergsdóttir, leikmynd gerði Rósa 
Sigrún Jónsdóttir, búninga gerði 
Thelma Björnsdóttir og hljóðmynd er 
eftir Guðna Franzson.

Forsýning í Hallgrímskirkju:

Möguleikhúsið 
sýnir Eldklerkinn

Myndlist Myndlistarmaðurinn Davíð 
Örn Halldórsson opnar sýningu sína 
Elsku pappi í Þoku, í kjallara Hríms 
hönnunarhúss á Laugavegi 25, í dag 
klukkan 16.

Eins og nafnið gefur til kynna er 
pappi undirstaðan í verkunum á 
sýningunni. Hann er ýmist grófur 
eða fínn, fundinn eða keyptur og 
misvirðulegur. Hluti af sýningunni 
eru teikningar sem Davíð vann fyrst 
í vikulangri vinnulotu fyrir Drake 
Hotel í Toronto. Davíð Örn Halldórs-
son útskrifaðist frá myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands árið 2002 og 
hefur síðan haldið fjölda einkasýn-
inga og tekið þátt í samsýningum hér 
á Íslandi og víða erlendis. 

Davíð Örn Halldórsson:

Opnar sýningu 
í Þoku

ELDKLERKURINN  Sigrún Valbergs-
dóttir leikstýrir verkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ELSKU PAPPI  Davíð Örn Halldórsson 
opnar sýningu í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sveinn Kjarval 
samfélagshönnuður

Fer létt með Tabata
Ég fer á hádegisæfingu í Mjölni 
til að sýna Jóni Viðari hversu létt 
ég fer með Tabata æfingarnar 
hans. Í kvöld borða ég hrygg. Eftir 
viku vinnuferð til Vegas eyði ég 
restinni af helginni í faðmi fjöl-
skyldunnar. Eða spila tölvuleiki.

Melkorka Árný Kvaran 
framkvæmdastjóri

Maraþon og dans
Í dag er planið að hlaupa í haust-
maraþoninu og horfa a frum-
burðinn keppa i danskeppni. Í 
kvöld fer ég í útskriftarveislu til 
góðrar vinkonu og morgundagur-
inn fer í málningarvinnu vegna 
yfirvofandi flutninga.

Vala Garðarsdóttir 
fornleifafræðingur

Útivist alla helgina
Ég ætla að stunda útivist alla 
helgina í Hornafirðinum með 
börnunum mínum þremur. Í 
dag ætlum við að ganga um í 
Hoffellsdal í Nesjum á morgun í 
Kolgrafardal á Mýrum.

Karlotta Blöndal, Ásdís Sif Gunnarsdóttir, 
Örn Alexander Ámundason og Þóroddur 
Bjarnason verða með viðburði og sýna verk 
sín í Nýlistasafninu á viðburðakvöldi sýn-
ingarinnar Embracing Impermanence frá 
klukkan 17 til 19 í dag. Sýningin var opnuð 
í lok september, en hún er í þremur köflum 
og er annar hluti hennar um helgina tileink-
aður viðburðum og gjörningum.

Verkin á sýningunni Embracing Imper-
manence eiga inntak og ásjónu sína að sækja 
í hverfulleikann og eru valin út frá innri og 
ytri festum í starfsemi safnsins, safneign-
inni annars vegar og sýningarvettvangin-
um hins vegar. Á sýningunni eru verk úr 
safneign auk þess sem sýningarstjórar hafa 

boðið völdum listamönnum að sýna ný verk 
sem innlegg og svörun við sýningarheildina. 

Sýningin mun breytast yfir haustið og inn 
í veturinn þar sem sýningarstjórar munu 
bæta við sýninguna með hverfulleikann í 
huga. Embracing Impermanence er ætlað 
að veita innsýn í innviði safnsins og fram-
tíð þess með því að setja fram nýja kynslóð 
listamanna sem endurspegla tilbrigði við 
hugmyndina um tímann, hver á sinn hátt. 
Verk þeirra undirstrika þannig róf hverful-
leikans í bland við verk úr safneigninni þar 
sem listamenn voru á öðrum tíma að vinna 
tilbrigði við sama stef.

Sýningarstjórar eru Eva Ísleifsdóttir og 
Þorgerður Ólafsdóttir.

Verk og viðburðir í Nýlistasafninu í kvöld
Öðrum hluta sýningarinnar Embracing Impermanence hleypt af stokkunum og bætt við inn í veturinn.

EMBRACING IMPERMANENCE  Verkin á sýningunni eiga 
inntak og ásjónu sína að sækja í hverfulleikann og eru valin út 
frá innri og ytri festum í starfsemi safnsins.
 MYND/INGVAR HÖGNI RAGNARSSON
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Fim. 7. nóv. » 19:30 Í Eldborgarsal Hörpu Tryggið ykkur miða

Kvikmyndatónlist á rómantískum nótum

Tónlisst úr ýmsumm kkvvvikmmmyyynddduuummm 

Frank Strobel hljómsveitarstjóri

Á þessum tónleikum er rómantíkin í fyrirrúmi. 
Flutt verður kvikmyndatónlist úr mörgum 
frægum myndum á borð við  Paradísarbíóið,  
Á hverfanda hveli, Doktor Zhivago og Broke-
back Mountain. Þetta er tónlist frá ýmsum 
tímum kvikmyndasögunnar sem á það sam-

eiginlegt að snerta streng í hjarta hlustandans. 
Þýski hljómsveitarstjórinn Frank Strobel 
stjórnar hljómsveitinni en hann hefur unnið 
með fjölda þekktra sinfóníuhljómsveita á 
þessu sviði. Tryggið ykkur sæti.
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KENYAYY – HHÆGÆGÆGGGGGGGGGGÆGGGGGGIINNNNNNNNNNNNIINNINNNNNNNNINININDDDADADADASSSSTÓTÓTÓTÓLL – LEÐUR
Svart bonded leður. S t b d d l ð

KENYAYY  – HÆGINDASTÓLL – ÁKLÆÐI
Litir: Rautt, antrazit, orange og fjólublar.  Slitsterkt áklæði. 

KLINT 2ja og 3ja sæta sófi  
Ómeðhöndluð eikargrind og leður 
í 3 litum svart, brúnt og koníaksbrúnn

NÝ

FRÁBÆRT
VERÐ!

CELICO 3ja sæta
Stærð: 220 x 90 x H 85 cm.
Rautt, svart eða ljóst
slitsterkt áklæði. Einnig fáanlegur 3ja sæta og tungusófi.

UMBRIA tungusófi
Stærð: 305 eða 245 x163 H 78 cm. 
Slitsterkt áklæði í mörgum litum.
Umbria sófar eru fáanlegir í ótal útfærslum. 2ja og 3ja sæta, hornsófar með og án tungu. 
Þeir eru fáanlegir bæði í ákæði og leðri og mörgum litum. Hauspúði ekki innifalinn í verði.

UMBRIA – TUNGUSÓFICELICO – 3JA SÆTA SÓFI



– fyrir lifandi heimili –
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NÝTT Í HÖLLINNI!

Stærð: 202x82 H: 85 cm.
Einnig fáanlegur 2ja sæta. 
Fullt verð kr. 279.990. 

 3ja sæta sófi. Koníaksbrúnt leður á slitflötum. 
Stærð: 2202x82 H: 85 cm

DC 3600DC 3600 3JA– 3JA SSÆTAÆTA SSÓÓFFIILONDON – HORNSÓFI 2H2

LONDON hornsófi.h f
Slitsterkt áklæði grátt eða beige.
Stærð: 220x80 H: 88 cm.
Einnig fáanlegur í svörtu leðri.

KATO – HORN- TUNGUSÓFI

 horn- tungusófi. 
GGrátt slitsterkt áklæði. rátt slitsterkt áklæði
Stærð: 320/215x163 H: 78 cm.

Hauspúðar seldir sér.

VERTU MEÐ OKKUR Á    KOMDU Í HÖLLINA EÐA HEIMSÓTTU OKKUR Á HUSGAGNAHOLLIN.IS
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  Ég hef 
ekki gert 

neitt rangt 
í þeim 

viðskiptum 
sem ég hef 

stundað, ég 
hef þvert á 
móti reynt 

að haga 
hlutunum 
þannig að 

sem flest sé 
uppi á 

borðinu. 

Af hverju geturðu ekki verið 
aðeins meira eins og Hannes 
Smárason?“

Þessi spurning var síend-
urtekin í Áramótaskaupinu 
2006, og þótt hún þætti fyndin 

var hún alls engin öfugmæli – fólk vildi 
raunverulega vera eins og Hannes Smára-
son, farsælasti viðskiptajöfur landsins. 
Svo hrundi íslenska bankakerfið og allt í 
einu var ekki lengur jafn eftirsóknarvert 
að vera eins og Hannes. Raunar voru fáir 
verr þokkaðir í samfélaginu en hann.

Kemur Íslandi vonandi til góða
Síðan eru liðin fimm ár og á þeim tíma 
hefur Hannes haft hægt um sig. Skyndi-
lega er hann hins vegar aftur kominn 
fram á sjónarsviðið – nú er hann orðinn 
forstjóri NextCode Health, dótturfélags 
Amgen, sem í fyrra keypti Íslenska erfða-
greiningu fyrir 52 milljarða króna.

„Þetta er nýtt sprotafyrirtæki,“ segir 
Hannes, sem fluttist búferlum til Boston 
í haust til að sinna starfinu. Fyrirtækið 
er í mjög tæknilegum rekstri og Hannes 
afsakar enskusletturnar fyrir fram. Það 
reynist óþarfi því að honum tekst ágæt-
lega að koma orðum að því um hvað verk-
efnið snýst: „Fyrirtækið sérhæfir sig í að 
aðgerðagreina einstaklinga – það reynir 
með öðrum orðum að komast að því hvaða 
sjúkdóma viðkomandi eigi á hættu að 
fá. Slík greiningarvinna er að breytast 
umtalsvert, það er mun meira af gögnum 
og upplýsingum sem hægt er að vinna úr 
til að komast að betri niðurstöðu og við 
ætlum að hjálpa stórum sjúkrahúsum og 
öðrum sem veita læknisþjónustu að sinna 
slíkri greiningarvinnu.“

Hann kveðst vonast til þess að starf-
semi fyrirtækisins geti komið Íslandi 
til góða – það muni vinna með Íslenskri 
erfðagreiningu og þegar fram í sækir 
geti það vonandi stuðlað að áframhald-
andi uppbyggingu íslensks tækniiðnað-
ar. Þá nefnir hann einnig gagnahýsingu 
sem viðskiptavinir félagsins muni hafa 
mikla þörf fyrir.

Hannes vann í líftæknigeiranum á 
sínum tíma og segist hafa haldið góðu 
sambandi við þá fjárfesta sem standa að 
baki NextCode Health. „Þetta er svið sem 
ég hef verið að færa mig aftur inn á síð-
ustu tvö, þrjú ár. Ég kom aðeins nálægt 
því í fyrra þegar Decode var selt og þetta 
óx áfram í framhaldinu af því.“

Kom þinn gamli samstarfsmaður, Kári 
Stefánsson, að því að því að útvega þér 
þetta starf?

„Nei, hann kom ekki beint að því, alls 
ekki. Við höfum átt mjög gott og farsælt 
samstarf í mörg ár og hann kom að samn-
ingum sem við þurftum að gera til að fá 
nauðsynleg leyfi – hans aðkoma var aðal-
lega á þeim grunni.“

Fyrst Hannes nefnir þátttöku sína í söl-
unni á Íslenskri erfðagreiningu í desem-
ber í fyrra er ekki úr vegi að spyrja hann 
um fréttir þess efnis að hann hafi fengið 
20 milljónir fyrir ráðgjöf við söluna.

„Ég vil í sjálfu sér ekkert tjá mig um 
það – ég var að sinna þarna ákveðnu ráð-
gjafarhlutverki og hjálpaði til við tækni-
legar útfærslur og annað. Var það ekki 
Mark Twain sem sagði að sögur af and-
láti hans hefðu verið stórlega ýktar? Ætli 
það sé ekki eins með þetta – sögur af ein-
hverjum himinháum greiðslum til mín út 
af þessu eru stórlega ýktar.“

Ekki með verri sögu en aðrir
Hannes hlær þegar hann er spurður 
hvort viðskiptasaga hans gefi tilefni til 
þess að honum sé treyst til að stýra fyrir-
tæki af þessu tagi.

„Já, já, ég held að hún gefi alveg til-
efni til þess. Ég veit ekki til þess að ég 
eigi verri sögu en margir aðrir.  Auðvitað 
var ég virkur þátttakandi í íslensku við-
skiptalífi í mörg ár og áberandi sem slík-
ur. Klárlega var margt af því sem þar við-
gekkst eitthvað sem menn myndu ekki 
endilega endurtaka, en engu að síður 
voru menn ósköp einfaldlega að vinna 
eftir þeim lögum og reglum sem giltu á 

þeim tíma og ég tel mig hafa haldið mig 
algjörlega innan þeirra marka, þannig að 
það er svo sem ekkert í því sem ætti að 
vera því til fyrirstöðu.“

Þótt Hannes segist ekki eiga verri sögu 
en aðrir er vert að geta þess að FL Group 
setti Íslandsmet í tapi árið 2007 undir 
stjórn Hannesar – tapaði 67,3 milljörðum.

„Það sem byrjaði að gerast árið 2007 
var gríðarlega hröð lækkun á eignum og 
vissulega skilaði það sér í tapi, en þetta 
er eðli viðskipta, þegar verð sveiflast þá 
hækkar virði eigna og lækkar. Það áttu 
sér stað gríðarlegar lækkanir og leiðrétt-
ingar á öllum eignum í heiminum og aug-
ljóslega tapast þá miklir fjármunir,“ segir 
Hannes og bætir við að persónulega hafi 
hann líklega tapað jafnmiklu eða meiru 
en flestir, bæði sem einstaklingur og í 
gegnum fyrirtæki sem hann tengdist.

Hannes viðurkennir að menn hafi 
gengið of hratt um gleðinnar dyr í góð-
ærinu og hefðu átt að vanda sig betur, 
hins vegar hafi Ísland bara lent á vegg á 
undan öðrum. „Ef við horfum á þá fjár-
muni sem þurfti að dæla inn í bankakerfi 
heimsins getum við séð að nánast hvert 
einasta bankakerfi var byrjað að riða til 
falls á þessum tíma,“ segir hann. Ísland 
hafi hins vegar verið eitt og afskipt í að 
takast á við vandann.

Gerði ekkert rangt
Braustu lög í viðskiptum þínum?

„Það tel ég mig ekki hafa gert. Ég 
fylgdi öllum þeim lögum og reglum sem 
voru ríkjandi á þeim tíma sem ég átti í 
þessum viðskiptum. Hins vegar er þetta 
alltaf þannig að menn geta gert mistök, 
en mistök og lögbrot eru ekki sami hlut-
urinn og það er lykilatriði.“

Engu að síður eru yfirvöld með mál 
tengd Hannesi til rannsóknar, til dæmis 
skattamál FL Group og grunsemdir 
um að FL Group hafi í raun greitt þrjá 
af þeim fjórum milljörðum sem Fons 
Pálma Haraldssonar greiddi fyrir flug-
félagið Sterling árið 2005. Millifærsla út 
úr FL Group í tengslum við það leiddi til 
þess að nokkrir stjórnarmenn félagsins 
og forstjórinn Ragnhildur Geirsdóttir 
hættu. Hannes segist ekki búast við því 
að nokkuð verði úr þessum málum.

„Ég hef engar forsendur til að ætla það. 

Skulda þjóðinni afsökunarbeiðni
Hannes Smárason er orðinn forstjóri systurfélags Íslenskrar erfðagreiningar og vonast til að geta gert íslensku samfélagi gagn. Hann 
segir viðskiptasögu sína ekki verri en margra annarra og að hún ætti ekki að koma í veg fyrir að hann stýri fyrirtæki af þessu tagi.

Ég veit ekki til þess að ég hafi brotið nein 
lög á einum eða neinum stað – þess vegna 
kæmi það mér á óvart. Ég hef ekki gert 
neitt rangt í þeim viðskiptum sem ég hef 
stundað, ég hef þvert á móti reynt að haga 
hlutunum þannig að sem flest sé uppi á 
borðinu.“

Hannes segist sýna því skilning að 
verkefnin sem sérstakur saksóknari og 
aðrir sem rannsaka bankahrunið standa 
frammi fyrir séu stór og tímafrek, og 
það er ekki að heyra á honum að hann 
sé reiður yfir því að sæta slíkri skoðun, 
ólíkt mörgum í hans sporum.

„Það þjónar afskaplega litlum tilgangi 
að vera reiður yfir hlutum sem maður 
hefur ekkert um að segja. Ég get örugg-
lega verið mjög reiður og sár á slæmum 
degi, en það hefur bara ekkert upp á sig. 
Það þarf að nálgast þessa hluti af æðru-
leysi og reyna að breyta þeim hlutum 
sem maður getur breytt og sætta sig við 
þá sem maður getur ekki breytt.“

Hann segist ekki hafa leitt hugann að 
því hvort mögulegar ákærur í málum 
hans kunni að hafa áhrif á störf hans 
fyrir NextCode Health. 

„Það hefur ekkert verið rætt. Þetta er 
bara einkafyrirtæki í eigu erlendra aðila 
með starfsemi fyrir utan Ísland þannig 
að ég veit ekki hversu mikið menn eru 
að fókusera á það sem er að gerast uppi 
á Íslandi.“

Allir brugðust trausti
Þá er það klassíska spurningin: Skuld-
arðu íslensku þjóðinni afsökunarbeiðni?

„Eflaust geri ég það. Það fylgir því 
mikil ábyrgð að vera framarlega í við-
skiptalífinu og það getur enginn verið 
ánægður með það hvernig fór fyrir 
Íslandi, alveg sama hvernig þú snýrð 
hlutunum. Í því samhengi skulda ég 
þjóðinni auðvitað afsökunarbeiðni – sem 
og bara allir sem voru í viðskiptalífinu, 
stjórnmálum og reglugerðabatteríinu. 
Það fólk brást því trausti sem því hafði 
verið sýnt í sínum stöðum.

Ef þú horfir hins vegar á mína sér-
stöku stöðu þá var ég farinn út úr við-
skiptum töluvert áður en þessir atburðir 
áttu sér stað þannig að ég var ekki á þeim 
tíma í lykilstöðu til að hafa nein áhrif á 
gang mála, sem er miður.“

Hannes segir nefnilega að það hefði vel 
verið hægt að draga úr tjóninu á árinu 
2008. Hann hafi í viðtali við Morgunblað-
ið í árslok 2007 sagt að fram undan væru 
miklir endurskipulagningartímar fyrir 
skuldsett íslensk félög, en menn hafi 
hins vegar vonað að dýfan mundi jafna 
sig eins og árið 2006. „En svo gerðist það 
ekki. Þetta var kolvitlaus nálgun, í stað 
þess að reyna að hanga á eignum hefðu 
menn einfaldlega þurft að fara í skipu-
lega eignasölu og ná efnahagsreikningn-
um niður. Þetta eru stóru mistökin sem 
áttu sér stað á Íslandi að mínu viti.“

Er enginn eignamaður í dag
Hvað hefurðu verið að gera undanfarin 
fimm, sex ár?

„Það er ekkert sérstakt sem hægt er 
að tiltaka. Ég hef sinnt hinum ýmsu ráð-
gjafarverkefnum og átt aðkomu að fjöl-
mörgum viðskiptum úti um allan heim. 
Ég er svo heppinn að vera með mjög gott 
tengslanet utan Íslands, ég bjó í Banda-
ríkjunum í tíu ár og er búinn að stunda 
alþjóðaviðskipti frá því að ég var mjög 
ungur. Þannig að það hefur ekki verið 
neinn skortur á verkefnum.“

Hannes sagðist áðan hafa tapað meiru 
en flestir á hruninu. Er hann á flæðiskeri 
staddur?

„Ég var með vinnu – það er fyrsta 
skrefið. Ég er enginn eignamaður í dag, 
ef þú ert að spyrja um það. Ég sé fyrir 
mér með þeim verkefnum sem ég tek að 
mér og er mjög sáttur við það. Og þetta er 
svo sem engin keppni um það hver tapar 
mestu – það tapa bara allir miklu. Þegar 
fór að halla undan fæti lagði ég hins 
vegar mikið á mig til að koma með verð-
mæti inn í þá banka sem ég átti mest við-
skipti við, og á sama tíma og kerfið rið-
aði til falls þá var ég að borga peninga 
inn í bankana en ekki taka þá út. Það eru 
kannski ekki margir sem vita það.“

Sérðu fyrir þér að koma aftur til 
Íslands?

„Það er svo sem ekki í spilunum 
 akkúrat núna. Það verður bara að koma í 
ljós. Ég horfi ekki mikið lengra en á þetta 
verkefni sem er komið upp núna. Ef það 
er eitthvað sem maður er búinn að læra 
þá er það að reyna ekki að spá langt fram 
í tímann.“

Stígur 
Helgason
stigur@frettabladid.is

TAPAÐI MIKLU  Hannes segist ekki vera eignamaður í dag, hann hafi enda tapað miklu í hruninu. „Og þetta er svo sem engin keppni um það hver tapar mestu–  það 
tapa bara allir miklu.“ MYND/RICHARD PASLEY
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Vatnsaflsvirkjanir í Soginu mörk-
uðu tímamót í orkumálum þjóð-
arinnar. Þegar Ljósafossvirkjun 
var fyrst gangsett árið 1937 var 
framboð rafmagns á höfuðborg-
arsvæðinu tvöfaldað. Ljósifoss er 

við útfall Úlfljótsvatns en Írafossvirkjun 
var gangsett neðar í ánni 1953.

Fjórum árum síðar hófust framkvæmd-
ir við þriðju Sogsvirkjunina, við Efra-Fall 
í suðurhluta Þingvallavatns, en áður en 
þeirri framkvæmd var lokið varð þar mikið 
tjón þegar Þingvallavatn braut sér leið í 
gegnum varnarþil og beljaði hömlulaust 
niður í Úlfljótsvatn.

Í Morgunblaðinu var talað um að þetta 
væri mesta tjón sem orðið hefði við nokkra 
mannvirkjagerð hér á landi, enda var vatns-
þunginn gríðarlegur. 

Nýlega fundust merkilegar ljósmyndir 
sem teknar voru rétt eftir að flóðið gekk 
yfir og sýna vel hvers lags hamfarir var 

um að ræða. Myndirnar tók Kristján Júlíus 
Finnbogason sem var vélstjóri við Írafoss-
virkjun á þessum tíma.

Varnarþil rofnaði í aftakaveðri
Framkvæmdir við virkjunina hófust í ágúst 
1957. Boruð voru aðrennslisgöng niður í 
gegnum Dráttarhlíð að Úlfljótsvatni. Þar 
var svo búið að grafa fyrir jöfnunarþró og 
stöðvarhúsið var í byggingu þegar þjóðhá-
tíðardagurinn rann upp árið 1959.

Aftakaveður hafði þá geisað úr norðri 
daginn og nóttina áður og Þingvallavatn 
hafði barið á varnargarði sem reistur 
hafði verið framan við göngin. Snemma að 
morgni 17. júní sáu þeir verkamenn sem 
enn voru uppi á vinnusvæðinu að ágangur 
vatnsins var með þeim ósköpum að jarð-
vegsuppfylling handan járnþils var farin að 
skolast í burtu. Þrátt fyrir að allt kapp væri 
lagt í að lagfæra skemmdirnar var það til 
lítils og loks lét þilið undan skömmu fyrir 
hádegi og vatnið flæddi óhindrað í gegn, 
niður í jarðgöngin og út fyrir neðan.

Vatnsflaumurinn skall með fullum þunga 
á stöðvarhúsinu sem þá var í byggingu og 
flæddi inn á neðstu þrjár hæðirnar. Ekk-
ert manntjón varð, en það mátti litlu muna. 
Samkvæmt blaðafréttum þess tíma var 

einn verkamaður hætt kominn þar sem 
hann stóð neðan við þilið þegar það brast 
og þrír í viðbót voru staddir í stöðvarhúsinu 
að bjarga verðmætum tækjabúnaði. Allir 
sluppu þeir þó ómeiddir.

Gangsett fyrir árslok 1959
Gríðarmiklar skemmdir urðu á mannvirkj-
um þar sem straumurinn hrifsaði meðal 
annars með sér sjö lítil vinnuskýli, nýsteypt 
íbúðarhús gjöreyðilagðist og heljarmikill 
krani fór veg allrar veraldar. Brak og fleira 
skolaðist niður með Soginu og lýsti tíðinda-
maður Vísis því þannig að heilu húsmæn-
arnir hefðu staðið upp úr ánni.

Viðgerðir hófust fljótlega þar sem tekið 
var að fylla í skarðið í varnarveggnum sem 
var á bilinu tíu til fimmtán metrar og tókst 
að koma í veg fyrir vatnsrennslið nokkrum 
dögum síðar.

Virkjunin, sem var nefnd eftir Steingrími 
Jónssyni rafmagnsstjóra Reykjavíkur, hlaut 
nafnið Steingrímsstöð. Hún var svo tekin 
í gagnið í desember sama ár og hefur hún 
þjónað sínum tilgangi síðan og skilar nú 
122 gígavatnsstundum á ári og þjóðhátíðar-
dagurinn afdrifaríki er einungis minning, 
en myndir eins og þær sem Kristján tók og 
fylgja hér með, munu lifa.

Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Hamfarirnar 
festar á filmu
Nýlega fundust áður óbirtar myndir frá hamfaraflóðinu sem 
varð 17. júní 1959 þegar Þingvallavatn braust í gegnum varn-
arþil og óð beljaði yfir framkvæmdasvæði virkjunar í Sogi. 
Gríðarmiklar skemmdir urðu og var þetta atvik talið mesta 
tjón sem orðið hafði við mannvirkjagerð hér á landi.

„Pabbi var alltaf mikill 
myndasmiður,“ segir Jó-
hannes Kr. Kristjánsson 
fréttamaður en hann 
fann myndirnar í slides-
myndasafni föðurs síns 
heitins. 

„Hann tók mikið af 
myndum til dæmis með 
AGFA colour vél og líka kassamyndavélum. 
Hann tók einmitt mikið af slides-myndum á 
þessum árum og eftir hann liggur heilmikið 
safn af myndum, bæði úr vinnuumhverfi 
hans og líka fjölskyldumyndum. Þetta eru 
fleiri þúsundir mynda sem ég hef verið að 
dunda mér við að fara í gegnum. Svo rakst 
ég nýlega á þessar myndir, þessar hamfara-
myndir, en ég vissi ekkert hvað var þar í 
gangi, nema að þetta tengdist Soginu. Svo 
fór ég að gúggla mig áfram og fann blogg-
færslu eftir Einar Sveinbjörnsson veðurfræð-
ing þar sem hann fjallar um veðurofsann 
sem orsakaði þetta allt saman. Ég hringdi 
þess vegna í Einar sem saup hreinlega 
hveljur þegar hann sá þessar myndir.“

➜ „Var alltaf mikill 
myndasmiður“

EYÐINGARKRAFTUR  Hér sést gjörla hinn gríðarmikli kraftur sem var í flóðinu þar sem það streymir út um munna aðrennslis-
ganganna og niður í Úlfljótsvatn. Stöðvarhúsið er hér í forgrunni.

HVÍTFYSSANDI  Vatnsflaumurinn umvafði stöðvarhúsið sem 
var langt komið í byggingu.

FLÆDDI UM ALLAR HÆÐIR  Þrjár neðstu hæðirnar á stöðvar-
húsinu fylltust af vatni þegar flaumurinn var sem harðastur.

BROSTNAR VARNIR  Þingvallavatn flæðir hér í gegnum rofið varnarþil og ofan í 
aðrennslisgöngin.

MÓTIÐ SKAUST ÚT   Hér er horft niður að Úlfljótsvatni, sennilega ofan við munna 
aðrennslisganganna. Sívalningurinn á miðri myndinni var notaður sem eins konar 
steypumót í göngunum og spýttist út með vatnsflaumnum. Hann var sennilega um 
sex til sjö metrar á lengd.

STRAUMÞUNGI  Vatnsmagnið í Soginu margfaldaðist þegar varnarstíflan við 
Þingvallavatn brast. Þessi mynd er frá Ljósafossvirkjun, neðar í ánni.

Kristján Júlíus Finnbogason (1928-1983) 
tók meðfylgjandi myndir á AGFA-myndavél. Hann 
var vélstjóri hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur við 
Írafossvirkjun neðar í Soginu á árunum 1956 til 1962 
og hefur því annaðhvort verið í nágrenninu þegar 
ósköpin riðu yfir eða komið þangað skömmu síðar.

Þegar varnarstíflan ofan við Sog brast árið 1959, varð sem betur 
fer ekki mannskaði, en áhrifin á lífríki Þingvallavatns voru gífurleg, 
sérstaklega á urriðastofninn sem svo gott sem hvarf úr vatninu um 
áratugaskeið. Össur Skarphéðinsson, stjórnmálamaður og lífeðlis-
fræðingur, er sérfróður um Þingvallaurriðann og segir að stofninn 
hafi í raun ekki náð sér fyrr en upp úr síðustu aldamótum.

„Ég man sjálfur eftir þessu því að ég var þarna sex ára gamall og 
foreldrar mínir áttu sumarbústað í Miðfellslandinu. Vatnsyfirborðið 
lækkaði um einhverja tvo metra og það var eins og útfiri langt út 
frá bakkanum. Seiði lágu þarna dauð í hrönnum og þetta hafði 
auðvitað mikil áhrif á alla stofna og lífríki í vatninu mörg ár á eftir.“

Össur segir að þegar vatnsbylgjan reið yfir árfarveg Efra-Sogs 
hafi hún hrifsað með sér grófa möl af botninum, þar sem stærsti 
urriðinn hafi átt hrygningarstöðvar. Össur segir hrun urriðans hafa 
haft mikil áhrif á lífríkið í vatninu, enda var urriðinn þar efstur í 
fæðukeðjunni. 

Hann telur að áhrifa flóðsins hafi gætt allt fram yfir árið 2000, 
en þá hafi urriðinn komist aftur af stað með sleppingum.

URRIÐINN VAR 40 ÁR AÐ NÁ SÉR AFTUR

MEÐ 29 PUNDA URRIÐA Í 
ÖXARÁ  Össur Skarphéðinsson 
segir að Þingvallaurriðinn 
hafi ekki náð sér fyrr en eftir 
aldamót.
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Það er vígaleg kona sem 
arkar inn í Kassa Þjóð-
leikhússins þar sem við 
höfum mælt okkur mót 
einn eftirmiðdag í vik-
unni. Ólafía Hrönn er 

svartgölluð frá toppi til táar með 
voldugan mótorhjólahjálm á höfði 
og skyggnið niðri. Hún ferðast um 
á bensínvespu en viðurkennir að 
hugur hennar stefni hærra og hana 
dreymi um alvöru mótorhjól þegar 
hún verði stór.

Eftir að við höfum komið okkur 
þægilega fyrir, kaffið er komið í 
bollana og segulbandið í gang, spyr 
ég Ólafíu Hrönn hvernig standi á 
því að flestir líti á hana sem gaman-
leikkonu þrátt fyrir að hún sé alveg 
jafn oft í dramatískum hlutverkum. 
„Ég er oftar í dramatískum hlut-
verkum í leikhúsinu en meira í grín-
inu í bíómyndum og sjónvarpsþátt-
um sem er auðvitað það sem flestir 
sjá. Maður getur leikið í leikhúsinu 
í þrjátíu, fjörutíu ár án þess að nokk-
ur hafi hugmynd um hver maður er, 
en ef þú ferð í bíómyndirnar kann-
ast allt í einu allir við þig. Unga fólk-
ið þekkir mig til dæmis best sem 
Guggu í Dagvaktinni.“

Hvað fannst þér um þann karakt-
er? „Þegar ég las handritið hugsaði 
ég bara: Æi, strákar mínir, viljiði nú 
hafa einhverja graða kerlingu sem 
langar alveg sjúklega í ykkur? Mér 
fannst þetta ekkert eftirsóknarvert 
hlutverk og setti upp svimandi háar 
kaupkröfur sem þeir, næstum því 
því miður, gengu að. Þannig að ég 
seldi mig!“

Ólafía Hrönn upplýsir að hún hafi 
verið fastráðin við Þjóðleikhúsið í 22 
ár. „Ég útskrifaðist úr Leiklistar-
skólanum 1987 og fékk strax hlut-
verk í Síldin kemur og síldin fer hjá 
LR. Eftir það var ég mikið að leika 
á barnaheimilum og í frjálsum 
leikhópum en þremur árum eftir 
útskrift bauðst mér fastur samn-
ingur bæði hjá Borgarleikhúsinu 
og Þjóðleikhúsinu. Ég hugsaði sem 
svo að þar sem ég hefði þegar leikið 
fyrir Borgarleikhúsið væri nú snið-
ugt að prófa hitt, tók samninginn við 
Þjóðleikhúsið og hér er ég enn.“

Húsfrúin og harðjaxlinn
Ólafía Hrönn tók sér reyndar frí 
frá leiklistinni um tíma og flutti til 
Bandaríkjanna í hálft ár, hvað var 
hún að gera þar? „Ég fór bara með 
fyrrverandi manninum mínum, sem 
var þar að læra byssusmíði, og gerð-
ist settleg heimavinnandi húsfrú í 
Pittsburgh. Það var ótrúlegt hvað 
maður datt fljótt inn í það að hafa 
gaman af því að skoða kjaftablöð, 
horfa á sjónvarpið og fara í mollið 
að versla. Þetta var á þeim dýrðar-
árum þegar dollarinn var í sextíu 
krónum og mér fannst það alltaf 
vera meira háttar búbót að versla 
til heimilisins, naut mín bara í botn 
í þessu hlutverki.“

Líf leikkonunnar á Íslandi er öllu 
hektískara. Auk þess að leika flest 
kvöld vikunnar treður hún upp á 
tónleikum með mismunandi hljóm-
sveitum og skemmtir á árshátíðum 

og kvennaskemmtunum. Hún á þrjú 
börn og tvö þeirra búa enn þá heima 
og eins og góðri móður sæmir er 
hún auðvitað með stöðugt samvisku-
bit yfir því hvað hún vinnur mikið. 
Hún segir mér til dæmis í trúnaði 
að hún hafi eldað kvöldmatinn fyrir 
þau áður en hún kom að hitta mig 
í leikhúsinu því hún þurfi að vera 
þar á æfingu til tíu um kvöldið. Hún 
var í fimm sýningum í fyrra, er í 
þremur sýningum í vetur og syngur 
með þremur hljómsveitum, er ein-
hver tími fyrir áhugamál? „Söngur-
inn er náttúrulega númer eitt fyrir 
utan leikhúsið, það er eiginlega það 
skemmtilegasta sem ég geri, bara að 
æfa, tónleikar eru aukaatriði, þótt 
það sé auðvitað gaman líka. Svo fer 
ég í golf og í skotveiði, hef skotið 
gæsir og meira að segja eitt hrein-
dýr. Það var reyndar alveg hræði-
lega sorglegt, en ég var samt voða-
lega montin yfir að hafa tekist það.“

Konur fá minni séns
Hefurðu alltaf verið strákastelpa? 
„Já, ætli það ekki bara. Þegar ég var 
að alast upp í Fossvoginum var ég 
alltaf í fótbolta með strákunum og 
lék mér eiginlega bara við stráka. 
Átti eina svona kunningjavinkonu, 
það var eiginlega eina stelpan sem 
ég lék mér eitthvað við.“

Ólafía Hrönn hefur raunar tekið 
strákinn í sér alla leið og hefur 
komið fram sem alteregóið  Hannes 
í sketsum og sýningum með Smára 
Halldóru Geirharðsdóttur og leik-
hópnum Pörupiltum. „Við Dóra 
erum búnar að vera að leika þessa 
karla alveg frá 1992, held ég, þegar 
við vorum fengnar til að vera með 
sketsa í Dagsljósi í Sjónvarpinu. 
Mér fannst þetta rosalega spenn-
andi og fyndið og eftir að við hætt-
um í Dagsljósi komum við oft fram 
sem Hannes og Smári á skemmt-
unum. Síðan fóru Pörupiltar í gang 
og við fórum á námskeið hjá Maríu 
Pálsdóttur. Við það breyttust kar-
akterarnir svolítið, við fórum meira 
í grunnfílinginn. Okkur langar 
alveg rosalega að gera bíómynd með 
þessum karakterum, erum búnar að 
semja alveg bjútífúl handrit en það 
vill enginn líta við því, þótt allir 
segi að þetta sé fínasta handrit. Ég 
held það sé af því við erum konur, 
mér finnst þær fá minni séns. Strák-
ar mega gera grín í sjónvarpinu eins 
og þeim sýnist en það er stigið á 
bremsurnar og engir sénsar tekn-
ir þegar konur eiga í hlut. Ég vona 
bara að einhver kvikmyndagerðar-
maður lesi þetta viðtal, stökkvi til 
og vilji endilega gera bíómyndina 
okkar.“

Lærum af körlunum
Ólafía Hrönn segir að það að leika 
Hannes hafi styrkt hana heil-
mikið sem leikkonu. Þetta sjálfs-
traust sem karlmönnum virðist í 
blóð borið smitist yfir í kveneðlið í 
henni og hún þori mikið meira síðan 
Hannes kom til. „Ég hef alltaf verið 
hræðilega feimin og óttast að fólki 
líki ekki vel við mig ef ég stend á 
skoðunum mínum, en körlum er 
skítsama um það. Þeim finnst þeir 
bara æðislegir og láta engan segja 
sér annað. Það er hrikalega gott 
fyrir egóið að láta sér líða þannig 
og Hannes hefur oft hjálpað mér við 
að standa með sjálfri mér.“ 

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

GETUR 
ALVEG LEIKIÐ 

ILLMENNI
Ólafía Hrönn Jónsdóttir er kona ekki einhöm. 
Hún er jafnvíg á að leika konur og karla, syngur, 
málar og semur tónlist, skýtur hreindýr og eldar 

ofan í börnin sín. Á miðvikudaginn sjáum við 
hana í öðru hlutverki vetrarins í Þjóðleikhúsinu, 

Maude Gutman í Pollock. Ólafía Hrönn var 
reyndar húsmóðir í BNA um tíma en segir þá 

reynslu nýtast lítið við túlkun á Maude.

ÓLAFÍA HRÖNN  „Það er stigið á bremsurnar og engir sénsar teknir þegar konur eiga í hlut.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það hefur verið mikið í 
umræðunni undanfarið að Krist-
ín Jóhannesdóttir hafi sagt í sjón-
varpi að engin íslensk leikkona 
væri nógu mikið illmenni til að 
leika Bernhörðu Alba, hvað finnst 
þér um þau ummæli? „Ég held hún 
hafi nú bara verið að grínast. Það er 
nóg af konum sem geta alveg leikið 
illmenni. Ég gæti það til dæmis vel. 
Konur fara samt öðruvísi að því að 
vera vondar, eru meira í baktjalda-
makki og bakstungum en karlarnir. 

Þetta er allt svo líkamlegt hjá körl-
unum og uppi á yfirborðinu, ég held 
við gætum lært heilmikið af þeim 
hvað það varðar.“

Spurð þeirrar klisjulegu spurn-
ingar hvort aldrei hafi komið annað 
til greina en að verða leikkona svar-
ar Ólafía Hrönn að, nei, innst inni 
hafi hana sennilega aldrei langað í 
annað starf. „Þegar ég sá leiksýn-
ingu í fyrsta skipti, skólaleiksýn-
ingu í Réttarholtsskóla þegar ég 
var krakki, þá varð ég fyrir mjög 

sterkri upplifun og það rann upp 
fyrir mér ljós. Því laust niður í höf-
uðið á mér að þetta væri eitthvað 
sem ég gæti. Ég var alveg sann-
færð um það. Auðvitað átti ég síðan 
ýmis efasemdatímabil um að mér 
tækist að verða leikkona og hafði 
til vara að verða myndlistarmaður, 
gullsmiður eða sálfræðingur. En ég 
hef samt aldrei efast um að það hafi 
verið rétt val að fara í leiklistina 
og á sennilega bara eftir að standa 
hérna á sviðinu í 22 ár í viðbót.“ 

Í Pollock eftir Stephen Sachs leikur 
Ólafía Hrönn Maude Gutman, fyrr-
verandi barþjón sem býr í hjólhýsi 
og uppgötvar að málverk sem hún 
keypti á flóamarkaði gæti hugsan-
lega verið eftir Jackson Pollock og 
fær listfræðing til að meta það. 
Hvernig karakter er þessi kona?

„Hún er rosalega hrein og bein 
og talar áður en hún hugsar. Er 
ansi klár, en pínu skemmd af for-
tíðinni. Hún er ekki að sækjast eftir 
peningunum fyrir myndina, hún 
vill bara fá viðurkenningu og að 
sannleikurinn nái fram að ganga. 
Að henni takist einu sinni að 
standa algjörlega með sjálfri sér.“

Ólafía segir söguþráð verksins 
ansi spennandi, en hún geti ekki 
ljóstrað neinu upp um hann. 
„Þetta er eins og að fylgjast með 
réttarhöldum, upplýsingarnar 
raðast saman smátt og smátt og maður sveiflast á milli þess að halda með 
honum eða henni. Svo er þetta bara vel skrifað verk, eiginlega algjörlega 
skothelt. Ég hlakka mikið til að sýna það.“

MAUDE GUTMAN OG POLLOCK

Í KARAKTER  
Ólafía Hrönn í hlutverki 

Maude Gutman í Pollock.



ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

Nýji Whirlpool 6th SENSE spansuðu ofninn kynnir til sögunnar alveg nýja aðferð við matargerð sem vekja mun 
aðdáun matargesta þinna og gera lífið einfaldara. Umbreytir notkun hefðbundinna ofna með nýrri 6th SENSE spansuðu
tækni sem skilar þér matarréttum sem eru fullkomlega brúnaðir að utan en jafnt matreiddir að innan á helmingi 
styttri tíma. Þetta er gert mögulegt með byltingarkenndum spansuðu bakka sem staðsettur er innan í ofnrýminu, sem
inniheldur sérstaka spansuðu pönnu. Útkoman? Þú getur matreitt eins og meistarakokkur en sparað um leið allt að
50% orkunnar*. Byltingin er hafin, með ótrúlega einstökum ofni.

SPANSUÐU BYLTINGIN: BESTA ÚTKOMA Í MATAGERÐ Á HELMINGI STYTTRI TÍMA

*Sé spansuðu tæknin notuð, samanborið við Whirlpool ofn án spansuðu tækninnar og með forhitun.



Vnr. 655105754
Hitabláásari, 2000W, 22V.

1.990kr.

4.990kr.

5.990kr.

Vnr. 42378561
TRISTAR rafmagnsofn, 1500W.

Vnr. 54203837
Halogen kastari,
400W, IP44.

1.850kr.

Vnr. 93955318
WAVE vettlingar úr 
kálfaskinni, 08990kr.

Vnr. 42310833/5
Ullarsokkar, 
stærð 36-45.

1.290kr.

Vnr. 55629790
SONNECK rúðuskafa
og kústur fyrir bílinn.

590kr.

Vnr. 55629788-9
SONNECK rúðuskafa
fyrir bílinn.

Verð frá:Verð frá
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

11.990kr.

Vnr. 42310683-1061
Kuldagalli, blár eða 
svartur, stærðir S-XXXL.11

Vnr. 42311025-2064
Undirföt, fyrir börn 
og fullorðna.
Verð frá:2.990kr./stk.

1.990kr.

Vnr. 55900147
NORLAND snjóskófla með
tréhandfangi, 26 cm.

1.290kr.

Vnr. 556629783
SONNECCK snjóskúffa, svört.

ÓDÝR UNDIRFÖT ÚR MERINOULL



Vnr. 744804113
BAVARRIA rafhlöðuborvél 
14,4WW.2.990kr.

Vnr. 442376665
Trapppa með
tveimmur þrepum.3.990kr.

590kr.

Vnr. 42303619
Hálkusalt, 4 kg.

ÞVOTTAPAKKI  FYRIR BÍLINN

Verðu stein, gler, keramik, málma, timbur, 
byggingar, föt og margt fleira.
Einfalt í notkun og frábær ending.
Kynntu þér NANO4LIFE
í BYKO Breidd í dag frá kl. 12-15.
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1.990kr.

Vnr. 42379199
Bílaþvottasett.

KYNNING Á NANO-LAUSNUM Í BYKO BREIDD

REYNSLA OG 
ÞJÓNUSTA

facebook.com/BYKO.is

499kr.

Vnr. 42375935
BLÅTIN rúðuvökvi, 
3 l, poki.

V

-15°
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lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. 
„Mér finnst fjárlagafrumvarpið 
vera einhvers konar biðleikur. Það 
er farið í tekjuöflun sem getur ekki 
staðist til framtíðar. Eins og skatt-
ur á þrotabú gömlu bankanna. Þetta 
er augljóslega ekki framtíðarskatt-
ur. Við ætlum ekki að hafa hér við-
varandi þrotabú gamalla banka 
á Íslandi. Þessi tekjustofn getur í 
mesta lagið staðið í nokkur ár. Svo 
er farið í tekjuskattslækkun sem 
birtist mér sem redding og svo er 
skilmálum skuldabréfs milli Seðla-
bankans og ríkisins breytt.“

Guðmundur kallar eftir róttækri 
endurskipulagningu ríkisfjármála. 
„Við þurfum að setja allt undir. Við 
þurfum að hugsa hvernig við ætlum 
að efla fjölbreytileika í atvinnulíf-
inu og skapa meiri tekjur.“

Táknræn skattalækkun
Guðmundur nefnir heilbrigðis- 
og skólamál í þessu samhengi. 
„Við þurfum að beina fólki í ódýr-
ari úrræði í heilbrigðiskerfinu 
sem virka jafn vel og núverandi 
úrræði. Þar er heilsugæslan og 
uppbygging hennar lykilatriði 
ásamt hjúkrunarrými til að létta 
álaginu af þessum dýrari úrræð-
um sem eru inni á spítalanum. 
Það þarf að fara í þetta af full-
um krafti. Í menntakerfinu sjáum 
við mikið brottfall nemenda sem 
segir okkur að við séum ekki að 
nýta fjármuni nægilega vel. Við 
þurfum að auka sveigjanleika í 
menntakerfinu til þess að fá meira 
út úr því. Ég er t.d. hlynntur því að 
stytta nám til stúdentsprófs,“ segir 
Guðmundur.

Hann segir nauðsynlegt að end-
urskoða landbúnaðarkerfið sem 
nú fær tólf milljarða á ári frá rík-
inu. „Þetta er stór útgjaldaliður og 
við verðum einfaldlega að fara í 
það að stokka þetta upp. Við verð-
um að fara í samræðu við bændur 
um það. Vilja þeir virkilega hafa 
þetta svona? Viljum við ekki meiri 
fjölbreytni í atvinnumálum úti á 
landi?“
Tekjuskattshlutfallið í miðþrepi 
verður lækkað um 0,8 prósent 
samkvæmt fjárlagafrumvarpi 
ríkisstjórnarinnar. Ríkið verður 

af fimm milljörðum króna vegna 
þessa. Guðmundur segir að betra 
sé að hætta við þessa skattalækk-
un og nota peningana til að styrkja 
heilbrigðiskerfið.

„Eins mikið og ég tel að það 
sé mikilvægt að lækka álögur á 
almenning þá finnst mér þessi 
0,8 prósenta tekjuskattslækkun á 
almenning vera einungis táknræn. 
Við þurfum að forgangsraða. Hér 
þarf að líta yfir sviðið. Heilbrigðis-
kerfið er algjörlega fjársvelt sem 
birtist einna best í stöðu Landspít-
alans eftir rosalega erfið ár. Við 
þurfum að beina sjónum okkar að 
þessari þjónustu. Koma henni á 
réttan kjöl og finna fjármögnun 
fyrir nýjan spítala. Bíða með þessa 
skattalækkun þó ekki væri nema 
að hluta til þess að mæta þessum 
bráðavanda.“ 

Guðmundur telur að ríkið þurfi 
að horfa til annarra tekjustofna til 
að draga úr tekjuskatti á fyrirtæki 
og almenning.

„Stundum er eins og þingmenn 
séu hræddir við tekjur. Við sitj-
um á stórum auðlindum. Sjávar-
útvegur t.d. skilar arði og þar á 
sér stað rökræða um það hver sé 
réttlát skipting arðsins. Ríkið má 
aldrei taka allan arðinn enda verð-
ur fólk að fá að njóta þess að vera í 
sjávarútvegi. En auðlindin er líka 
í eigu þjóðarinnar. Mér finnst hafa 
myndast samhljómur um að það sé 
réttlátt að partur af þessum arði 
renni til ríkissjóðs. Ég held að það 
sé hægt að ná inn meiri tekjum 
þar. Við erum líka of feimin við að 
ná inn tekjum af erlendum ferða-
mönnum. Svo eru það orkuauðlind-
irnar. Alla 20. öldina var það stefn-
an að selja orkuna ódýrt og fá stóra 
kaupendur – núna eigum við að 
hætta þeirri stefnu og Landsvirkj-
un er búin að segja það í mörg ár. 
Núna eigum við að fá kaupendur að 
orku sem fer jafnvel um sæstreng 
og eru reiðubúnir að borga hátt 
verð fyrir þessa vöru.“ 

Krónan efnahagsvandamál
Guðmundur hefur lagt fram tillögu 
til þingsályktunar á Alþingi um 
mótun stefnu til framtíðar í gjald-
miðilsmálum. Sjálfur vill hann að 

Ísland taki upp evru og segir að 
krónan komi í veg fyrir að hægt sé 
að bæta lífskjör hér á landi. „Við 
sjáum það í bókhaldi fyrirtækja að 
hér eru vextir of háir. Hér er erf-
itt að bæta lífskjör vegna þess að 
verðbólgan er of mikil. Fyrirtæki 
geta ekki greitt stóra gjalddaga á 
erlendum lánum öðru vísi en að 
gengi krónunnar falli. Það leiðir 
til þess að lán heimilanna hækka 
og fjárhagur versnar. Við erum 
föst í gildru með krónuna. Ef rík-
isstjórnin vill halda í krónuna þá 
viljum við í Bjartri framtíð að það 
sé gert á grunni gjaldmiðlastefnu 
og að hún sé þá rökstudd með til-
liti til nokkurra þátta. Eykur gjald-
miðlastefnan frelsi í viðskiptum? 
Bætir hún lífskjör? Gerir hún hag-
stjórn auðveldari og minnkar hún 
kerfisáhættuna?“

Vill seinka klukkunni
Þingflokkur Bjartrar framtíðar 
hefur lagt fram þingsályktunartil-
lögu um að færa til staka frídaga 
svo úr verði þriggja daga helgi. 
Þá hyggst þingflokkurinn einn-
ig leggja fram tillögu sem felur 
í sér að klukkunni verði seinkað 
um eina klukkustund. Guðmund-
ur lagði fram slíka tillögu á síð-
asta kjörtímabili og hyggst gera 
það aftur. „Við stillum klukkuna 
vitlaust á Íslandi. Hádegið er á 
vitlausum tíma og þar af leiðandi 
er alltof mikið myrkur á morgn-
ana. Lýðheilsurannsóknir sýna 
að þetta eykur þreytu og jafnvel 
þyngsli í sálinni og kemur sérstak-
lega illa niður á unglingum,“ segir 
Guðmundur.

Það er vilji allra flokka 
að vinna áfram í skulda-
málum heimilanna en ég 
held að það sé vaxandi 
vitneskja og skilningur á 
því að það var mjög mikið 

gert á síðasta kjörtímabili. Miklum 
peningum, tíma og orku var varið í 
þetta verkefni og það náðist árang-
ur,“ segir Guðmundur Steingríms-
son, alþingismaður og formaður 
Bjartrar framtíðar. Hann telur hug-
myndir Framsóknarflokks um flata 
niðurfellingu skulda óréttlátar.

„Greining Seðlabankans sýnir 
að hún kemur aðallega þeim til 
góða sem skulda mikið en eiga 
jafnframt mikið. Við eigum ekki 
að hafa áhyggjur af þeim sem 
eiga mikið þó þeir skuldi mikið. 
Sérstaklega ef þeir eru ekki í 
greiðsluvanda. Markaðurinn mun 
leysa þetta mál fyrir þennan hóp. 
Eigur þeirra vaxa í verði og þeir 
hafa ýmsa möguleika til þess að 
vinna úr sínum málum. Ég held að 
það sé mjög mikilvægt að halda í 
þá meginstefnu að fólk beri ábyrgð 
á sínum fjármálum. Síðan höfum 
við hóp sem er einfaldlega kom-
inn á þann stað að hann getur ekki 
greitt neitt af húsnæði. Þetta er 
hópurinn sem er hjá Umboðsmanni 
skuldara. Skuldaleiðréttingin mun 
ekki hjálpa þessu fólki, ekki neitt,“ 
segir Guðmundur. 

Fjárlagafrumvarpið biðleikur
Ríkisstjórnin hefur þótt vera ósam-
stíga þegar kemur að yfirlýsingum 
vegna boðaðra skuldaaðgerða. Guð-
mundur segir augljóst að málið sé 
umdeilt innan ríkisstjórnarflokk-
anna.

„Það er öllum ljóst að flokk-
arnir eru ekki samstíga. Ég veit 
stundum ekki hvernig róttækustu 
hugmyndirnar um skuldaleið-
réttinguna eiga að komast í gegn-
um þingið. Ekki út af stjórnar-
andstöðunni heldur einfaldlega 
vegna þess að ég sé ekki eininguna 
innan stjórnarflokkanna um þær 
aðgerðir. Mér finnst stundum eins 
og þetta skuldaleiðréttingamál sé 
fyrir þessari ríkisstjórn eins og 
ESB-umsóknin var fyrir síðustu 
ríkisstjórn. ESB var vissulega í 
stjórnarsáttmálanum en það var 
engin eining um málið. Sama virð-
ist gilda um skuldamálið. Þetta er 
bara mín kenning en mér finnst 
að stjórnarflokkarnir eigi eftir að 
vinna úr þessu,“ segir Guðmundur. 

Guðmundur segir tilgangslaust að 
fara í víðtækar skuldaleiðréttingar 

   Sú hugmynd að 
setja 300 milljarða í að 

lækka höfuðstól 
skulda sumra heimila 

hugnast mér engan 
veginn.

Ósamstíga ríkisstjórn í skuldamálum
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, segir að skuldaleiðréttingin sé jafn mikið vandamál fyrir núverandi ríkis-
stjórn eins og ESB-málið var fyrir síðustu stjórn. Hann segir óréttlátt að nota mögulegt svigrúm til að lækka skuldir afmarkaðs hóps. 

Viðtalið við Guðmund er hægt 
að sjá í þættinum Pólitíkin á  

        www.visir.is.

visir.is

BIÐLEIKUR  „Mér finnst fjárlagafrumvarpið vera einhvers konar biðleikur. Það er farið í tekjuöflun sem getur ekki staðist til framtíðar,“ segir Guðmundur Steingrímsson
um fyrsta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MENNTUN Stúdentspróf MR 1992. BA-próf í íslensku 
og heimspeki frá HÍ 1995. Framhaldsnám í heimspeki 
við kaþólska háskólann í Leuven, Belgíu, 1996-1997. 
Meistarapróf í heimspeki frá Uppsalaháskóla í Svíþjóð 
1998. Meistarapróf í heimspeki frá Oxfordháskóla í Bret-
landi 2001. Stundar framhaldsnám í hagfræði við HÍ. 
HELSTU STÖRF Blaðamaður meðfram námi á Tímanum 
og DV. Starfandi tónlistarmaður í hljómsveitinni Skárren 
ekkert, síðar Ske, frá 1992. Dagskrárgerðarmaður í 
hlutastarfi á Ríkisútvarpinu 1998-2005. Starfsmaður 
í almannatengslum á auglýsingastofunni ABX 2002. 
Blaðamaður á Fréttablaðinu 2003-2004, pistlahöf-
undur þar 2003-2009. Dagskrárgerðarmaður á Skjá 1 
og sjónvarpsstöðinni Sirkus 2004-2006. Aðstoðarmaður 
borgarstjóra 2007-2008. Sjálfstæður atvinnurekandi á 
sviði textagerðar og hugmyndasmíði fyrir auglýsingar, 
almannatengsl og ráðgjöf af ýmsu tagi 2004-2009.
STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA Formaður stúdentaráðs Há-
skóla Íslands 1995-1996. Fulltrúi stúdenta í háskólaráði 
1994-1996. Varaþingmaður Samfylkingarinnar 2007 
og 2008. Þingmaður Framsóknarflokks 2009-2011. 
Formaður Bjartrar framtíðar síðan 2012. Þingmaður 
Bjartrar framtíðar síðan 2013.

➜ GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON
Höskuldur 
Kári Schram
hoskuldur.schram@frettabladid.is

án þess að fyrir liggi framtíðar-
stefna í efnahags- og gjaldmiðla-
málum.

Hann segir að flokkurinn muni 
þó ekki reyna að koma í veg fyrir 
að skuldaaðgerðirnar nái fram að 
ganga.

„Við stundum ekki þannig pólitík. 
Við höfum sagt það alveg skýrt. Við 
munum ekki reyna að stoppa þetta. 
Við stundum pólitík með rökum 
og upplýsingum og munum fara í 
ræðustól og segja okkar skoðun. Við 
hlustum líka á rök og upplýsingar 
annarra. Við höfum hins vegar ekki 
séð hvernig á að framkvæma þess-
ar aðgerðir og það er erfitt að tala 
um eitthvað sem við höfum ekki 
séð. Nú er ég bara að tala um þessa 
hugmynd um flata niðurfellingu. 
Sú hugmynd að setja 300 milljarða 
í að lækka höfuðstól skulda sumra 
heimila hugnast mér engan veginn,“ 
segir Guðmundur. 

Guðmundur segist hafa orðið 
fyrir vonbrigðum með fyrsta fjár-



Bónus

Krónan

Iceland

Nettó
Hagkaup Nóatún

Víðir

Samkaup 
úrval

Samkaup 
strax

10-11

Vörukarfa ASÍ
Verðbreytingar frá viku 37 árið 2012  
til viku 40 árið 2013

Samkvæmt vörukörfu ASÍ  

frá október 2013, hefur  

vöruverð Nettóverslana  

ekki hækkað frá október 2012

GERÐU ÞÍNA  
EIGIN VERÐ-
KÖNNUN!

18%
16%
14%
12 %
10%
8%
6%
4%
2%
0%

10%

16%

7%

4%

0%

4%

6%

8%

2%

9%

Kræsingar & kostakjör

www.netto.is  |  Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær  
· Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss    | 



26. október 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 34 26. október 2013  LAUGARDAGUR

Sakleysislegar snjóflygsur falla 
tignarlega til jarðar í logninu 
á Akureyri þegar flugvélin 
lendir. Það er mikil tilhlökkun 
fyrir manneskju sem ólst upp 
við söng Helenu Eyjólfsdóttur 

í óskalagaþáttum útvarpsins að hitta 
hana í eigin persónu. Hún býður mér 
brosandi í bæinn og á stofuborðinu ligg-
ur bókin um hana, Gullin ský, sem sögu-
ritarinn, Óskar Þór Halldórsson, var að 
koma með glóðvolga úr prentsmiðjunni. 
Við flettum bókinni með lotningu, skoð-
um myndirnar og rifjum upp lög sem 
Helena gerði vinsæl því textarnir eru 
birtir aftast í bókinni. Þeir fjalla nán-
ast allir um ást. Hún hlær þegar ég spyr 
hvort hún trúi á ástina. „Já, svo sann-
arlega. Gerir þú það ekki líka?“ svarar 
hún að bragði.

Æfði í kjallarakompu
Rúm 60 ár eru frá því Helena kom fyrst 
fram syngjandi. Nú er hún að undir-
búa tvenna stórtónleika í kvöld á Græna 
hattinum, í tilefni af útkomu bókar-
innar. Þeir seinni byrja klukkan ellefu 
svo hún verður að fram á nótt en hún 
er ekki óvön því. Meðan ballmenning-
in var í mestum blóma söng hún fyrir 
dansi öll kvöld vikunnar nema miðviku-
dagskvöld. Hún ætlar að endurtaka tón-
leikana í Súlnasalnum 9. nóvember og slá 
þar upp balli á eftir. Með henni á báðum 
stöðum er úrvalslið hljóðfæraleikara og 
söngvara.

 Helena var barnastjarna. Hún hóf 
söngnám níu ára hjá Guðrúnu Pálsdótt-
ur, ekkju Héðins Valdimarssonar. „Guð-
rún bjó í flottu húsi við Sjafnargötuna 
og ég labbaði til hennar tvisvar í viku úr 
Stórholtinu. Mér fannst ég komin í höll, 
þegar ég kom til hennar. Hún kenndi 

mér í þrjá vetur og tók ekki krónu fyrir.“ 
Meining Guðrúnar var að gera óperu-
söngkonu úr Helenu enda kveðst Helena 
oft hafa æft óperuaríur í kjallarakompu, 
þar sem hún taldi að enginn heyrði til, en 
síðan hafi dægurlagasöngurinn heillað 
og haldið henni fanginni upp frá því. 

Eilíf sæla 
Helena ólst upp í Reykjavík hjá góðum 
en fremur fátækum foreldrum, ásamt 
tveimur systrum, en faðir hennar dó 
þegar hún var tíu ára og yngsta systirin 
þriggja. „Pabbi var plötu- og ketilsmið-
ur. Okkur var sagt að hann hefði dáið úr 
lungnabólgu en ég hef grun um að það 
hafi verið einhver rafsuðueitrun, hann 
varð alveg heiðgulur og þetta tók hann 
mjög hratt. Lát hans var reiðarslag fyrir 
okkur mæðgurnar.“ 

Sumarið eftir að faðir Helenu dó fór 
hún til föðurbróður síns og hans konu 
sem bjuggu á Akureyri. „Það átti að 
heita að ég væri að passa yngsta strák-
inn þeirra en auðvitað voru þau bara að 
létta undir með mömmu. Ég var ellefu 
ára og tók strax ástfóstri við Akureyri.“ 
Seinna náði Helena sér í akureyrsk-
an pilt, Finn Eydal, sem bauð henni að 
koma norður að syngja með hljómsveit 
sem hann og bróðir hans Ingimar voru 
að stofna og hét Atlantic kvartett. Þá var 
hún sextán ára og sló til. „Þetta sumar, 
1958, var eilíf sæla. Mér finnst alltaf 
hafa verið sól. Seinna fluttum við Finnur 
hingað þannig að ég er búin að búa hér 
mestan hluta ævi minnar,“ segir hún og 
augun tindra.

Nú vil ég vita hvar fundum hennar og 
Finns bar saman. „Finnur var að spila 
með Hljómsveit Svavars Gests í Sjálf-
stæðishúsinu í Reykjavík sem er Nasa 
núna. Ég var einu sinni að syngja þar á 
árshátíð. Þá kom hann til mín á eftir og 
spurði hvort hann mætti hringja í mig 
næsta dag. Ég hélt hann ætlaði að bjóða 
mér í bíó en þá var hann að biðja mig 
að koma norður að syngja með Atlantic 
kvartettinum. Þannig kynntumst við nú.“ 

Gott að horfa á gullnu skýin
Helena Eyjólfsdóttir hefur sungið opinberlega í 60 ár. Hún heldur tónleika norðan og sunnan heiða í tilefni af útgáfu 
bókarinnar Gullin ský sem snýst um ævi hennar, ást og söng en líka erfiðleika vegna veikinda eiginmannsins.

SÖNGKONAN  „Það skemmtilegasta sem ég geri er að syngja með mínum gömlu félögum sem ég hitti oft. Í mínum huga eru þeir alltaf strákarnir,“ segir Helena. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

  Egill 
Ólafsson 

var að tala 
um þetta 
hljóðfæri 

og segir:  Ja, 
við köllum 

þetta nú 
alltaf 

Helenu-
stokk. Ég 

fann 
hvernig ég 

kafroðnaði.

Hann hefur séð eitthvað meira í þér en 
söngkonu, segi ég. „Já, það er fræg setn-
ing sem hann sagði við Ingimar bróður 
sinn þegar hann tjáði honum að hann 
væri búinn að finna söngkonu og Ingi-
mar spurði hvernig hún væri: „Hún er 
með gleraugu.“ Ingimar var hins vegar 
ekki að spyrja um útlitið heldur söng-
hæfileikana.“

Erfiðasta hlutverkið
Skemmtanabransanum hefur oft fylgt 
sukk en Helena kveðst alltaf verið reglu-
söm. „Það var aldrei notað áfengi þegar 
við vorum að spila, hvorki í hljómsveit 
Finns né Ingimars. En Finnur ánetjaðist 
lyfjum, var á tímabilum á því sem í dag 
er kallað læknadóp, svefnlyf og verkja-
lyf. Það var mjög erfitt en við áttum 
okkar góðu stundir á milli. 

Finnur fékk tvívegis krabbamein, 

fyrst undir tungu. „Við reyktum bæði, 
undir það síðasta reyktum við pípu því 
sígarettur voru svo dýrar. Mér fannst 
ægilega gott að reykja pípu,“ segir Hel-
ena. „Meinið var fjarlægt en þetta var 
erfitt fyrir Finn, því tungan er svo mik-
ilvæg þegar leikið er á blásturshljóð-
færi. En það tókst að laga þetta. Svo fékk 
Finnur krabbamein í ristil, það var tek-
inn bútur og þá var það búið. En svo kom 
nýrnabilunin. Það endaði með því að 
nýrun hreinlega gáfu sig og hann þurfti 
að lifa við blóðskilunarvél.“

Helena gerði sér lítið fyrir og lærði 
á blóðskilunarvél til að geta sinnt Finni 
og einu herbergi á heimilinu var breytt 
í sjúkrastofu. Þannig var það í fjögur ár. 
„Þetta er erfiðasta hlutverk sem ég hef 
tekist á við en sé aldrei í lífinu eftir því. 
Það varð til þess að við þurftum ekki að 
flytja suður og Finnur gat haldið áfram 

HLJÓMSVEIT INGIMARS EYDALS  Bjarki Tryggvason, Finnur Eydal, Helena Eyjólfsdóttir, Grímur Sig-
urðsson, Árni Ketill Friðriksson og Ingimar Eydal. Búningurinn var stundum nefndur Skæruliðafötin. 



LAUGARDAGUR  26. október 2013  | HELGIN | 35

Nokkrir atburðir 
í ævi Helenu

1954  Fyrsta platan kom út þegar Helena 
var 12 ára, með jólasálmunum Heims um 
ból og Í Betlehem. Hún var tekin upp í 
Dómkirkjunni og organistinn, Páll Ísólfs-
son, lék undir. 

 Helena kom fram sem dægurlagasöng-
kona í fyrsta skipti fimmtán ára á 
rokktónleikum í Austurbæjarbíói með 
hljómsveit Gunnars Ormslev sem hitaði 
upp fyrir Tony Crobie og hljómsveit.

 Hjá Atlantic kvartett var Helena fyrst 
ráðin söngkona, þá 16 ára. Kvartettinn 
spilaði í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Áður 
hafði hún sungið nokkrum sinnum með 
hljómsveit José Riba.

 Íslenskir tónar gáfu út plötu með 
fjórum metsölulögum frá Evrópu, 
sungnum af Helenu. Eitt þeirra var 
Hvítir mávar sem varð gífurlega vinsælt 
og langlíft.

 Helena og Finnur Eydal, klarínettu-og 
saxófónleikari, giftu sig eftir þriggja ára 
samband. Hún var nítján ára og hann 
tuttugu og eins. 

 Platan Í sól og sumaryl kom út með 
samnefndu lagi, ásamt Maríu Ísabel, 
Hoppsa bomm og fleiri sívinsælum 
lögum. Hún er söluhæsta platan sem 
Helena hefur sungið inn á til þessa.

 Finnur, eiginmaður Helenu lést, en 
áður hafði hún hjúkrað honum heima 
í fjögur ár.

að kenna við Tónlistarskólann á 
Akureyri, sem hann hafði unun af. 
Í lokin fékk hann stórt heilablóðfall 
þar sem hann lá á Landspítalanum, 
ég rétt náði til hans áður en hann dó. 
Það var ómetanlegt. Við gerðum alla 
hluti saman og mér fannst dásam-
legt að við værum saman á þess-
ari stundu líka.“ Nú í nóvember eru 
sautján ár frá því Finnur lést, 56 ára 
að aldri. Blessuð sé minning hans. 

Ekkert mávapex
En líf Helenu heldur áfram, hún 
er heilbrigðin uppmáluð og kveðst 
jákvæð manneskja að eðlisfari. 
„Það er gott að horfa bara á gullnu 
skýin,“ segir hún brosandi. „Ég sef 
vel, jafnvel þótt eitthvað bjáti á, 
það er ég þakklát fyrir. Ég fer út 

að ganga á hverjum einasta degi og 
reyni að borða hollt. Ég á þrjú börn 
og elska að knúsa barnabörnin en 
þau búa bara í Reykjavík og Banda-
ríkjunum. Það skemmtilegasta sem 
ég geri er að syngja með mínum 
gömlu félögum sem ég hitti oft. Í 
mínum huga eru þeir alltaf strák-
arnir. Ég var að skrifa vinkonu 
minni í Svíþjóð tölvupóst um dag-
inn og endaði á að segja. „Jæja, nú 
verð ég að hætta, því ég er að fara 
að syngja með strákunum.“ Hún 
skrifaði um hæl. „Þú meinar auð-
vitað körlunum.“ Ég var svo móðg-
uð að ég svaraði henni ekki einu 
sinni.“

Nú er sólódiskur í undirbúningi 
hjá Helenu. Fyrsti sólódiskurinn 
á ferlinum. Hún segir þar meðal 

annars verða ný lög frá íslensk-
um höfundum. „Hálfum mán-
uði áður en Jóhann G. Jóhanns-
son dó rétti hann útgefandanum 
mínum umslag með níu lögum 
sem hann merkti mér. Það finnst 
mér dásamlegt. Ég tek örugglega 
eitthvað af þeim.“

Hún ætlar þá sem sagt ekki að 
taka sín gömlu lög? Nei, það verð-
ur ekkert Á skíðum skemmti ég 
mér eða mávapexið, eins og Raggi 
Bjarna kallar Hvíta máva. „Hel-
ena mín, komdu og syngdu hérna 
með mér mávapexið.“

Ekki er hægt að sleppa Hel-
enu án þess að minnast á Helenu-
stokkinn fræga, hún er einmitt 
með hann á bókarkápunni. Skyldi 
hún ekki ánægð með að hafa 

auðgað íslenskuna með því orði? 
Hún hlær. „Það var alls ekki ég 
sem gaf stokknum þetta nafn. Ég 
heyrði það í fyrsta skipti í sjón-
varpsþætti með Stuðmönnum þar 
sem Egill Ólafsson var að tala um 
þetta hljóðfæri og segir: Ja, við 
köllum þetta nú alltaf Helenu-
stokk.“ Ég fann hvernig ég kaf-
roðnaði. Á menningarnótt á Akur-
eyri í lok ágúst var ég að syngja 
með Retro Stefson, strákum af 
þriðju kynslóð frá mér. Það var 
mjög skemmtilegt. Ég valdi lagið 
María Isabel og tók stokkinn með 
mér. Pallurinn var neðst í gilinu, 
við Hótel Kea og svakalega öflugt 
hljóðkerfi, fólkið allt í Gilinu og 
kirkjutröppunum. Ó, þetta var svo 
gaman, alveg ógleymanlegt.“ 

1954
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Tax Free gildir ekki í Bónus og af gæludýrafóðri á Gæludýr.is. Tax Free jafngildir 20,3% afslætti nema annað sé tekið fram. Allar verslanir greiða virðisaukaskatt, en bjóða afslátt sem því nemur.
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Mér fannst rosaleg-
ur heiður að Gísli 
skyldi hringja 
í mig og spyrja 
hvort ég ætlaði 
ekki að koma að 

æfa. Hann skildi ekkert í því hvar 
ég var. Ég hafði einhvern veginn 
misst kjarkinn og þróttinn,“ segir 
Hafdís Sigurðardóttir um afdrifa-
ríkt símtal haustið 2004.

Frjálsíþróttaþjálfarinn Gísli 
Sigurðsson var þá byrjaður að 
þjálfa frjálsíþróttafólk á Akur-
eyri. Gísli, sem gert hafði garð-
inn frægan sem þjálfari tug-
þrautarkappans Jóns Arnars 
Magnússonar og hlaupadrottn-
ingarinnar Guðrúnar Arnardótt-
ur, vissi af efnilegri íþróttakonu 
og heyrði í henni hljóðið. Óhætt er 
að segja að eitt símtal getur gert 
kraftaverk.

Hafdís, sem í dag er Íslandsmet-
hafi í langstökki, var þá tiltölulega 
nýflutt til Akureyrar frá Tjarnar-
landi í Ljósavatnsskarði í Suður-
Þingeyjarsýslu þar sem hún er 
alin upp. Nám í Verkmenntaskól-
anum var á dagskrá auk þess sem 
æfa skyldi frjálsar af kappi.

„Ég var svolítið til baka og átti 
erfitt með að komast inn í hópinn,“ 
segir Hafdís sem fékk auk þess 
beinhimnubólgu sem olli henni 
miklum sársauka.

„Við æfðum tvisvar í viku í 
sveitinni auk skólaleikfimi,“ 
segir Hafdís sem var ekki tilbúin 
í miklu meira og öðruvísi æfinga-
álag í höfuðstað Norðurlands. 
Með leiðsögn Gísla og miklum 
aga tókst henni á tveimur árum að 
vinna bug á beinhimnubólgunni – 
halda henni niðri að minnsta kosti.

„Ég lyfti mikið og hljóp í vatni 
til að minnka álagið á fæturna,“ 
segir Hafdís sem verður sjaldnast 

vör við hana í dag. Beri svo undir 
veit hún hvernig bregðast á við.

Sunna eins og Usain Bolt
Tvær æfingar í viku þykir ekki 
mikið hjá efnilegu íþróttafólki 
sama til hvaða íþróttagreinar er 
litið. Hafdís lýsir því þannig að 
hún hafi verið ung en aldrei sú 
efnilegasta.

„Ég var alltaf í fremstu röð 
en aldrei súperstjarna. Nú er ég 
gömul og sæmileg,“ segir hin 26 
ára Hafdís og hlær. Ekki er hægt 
að taka undir orðavalið enda Haf-
dís ein af okkar fremstu íþrótta-
konum. En hún hefur þurft að hafa 
fyrir hlutunum.

„Ég er ekki endilega fædd í 
frjálsar heldur hef ég unnið gríð-
arlega fyrir þessum árangri,“ 
segir Hafdís. Bætingin hefur verið 
nokkuð stöðug á milli ára og toppn-
um náð síðastliðið sumar, hingað 
til, þegar Íslandsmetið í langstökki 
var staðreynd.

„Ég hef horft löngunaraugum 
á þetta met frá því ég var lítil 
stelpa,“ segir Hafdís. Metið var í 
eigu Skagfirðingsins Sunnu Gests-
dóttur sem Hafdís leit mikið upp 
til.

„Þegar ég keppti við hana fannst 
mér hún á pari við Usain Bolt. Hún 
var svo rosalega fljót og sterk,“ 
segir Hafdís, sem að mörgu leyti 
hefur fetað í fótspor Sunnu. Fjöl-
hæfni er þeirra styrkleiki enda er 
Íslandsmetið í 100 metra hlaupi 
enn í eigu Sunnu. Hafdís viður-
kennir að hún renni hýru auga 
til metsins. Fyrst ætli hún sér þó 
að bæta Íslandsmet Sunnu í lang-
stökki innanhúss. En af hverju 
ekki að setja allan tímann og 
orkuna í eina grein?

„Það er svo rosalega gaman að 
geta gert þetta allt saman. Svo 
hjálpar auðvitað að hlaupa hratt 
í atrennunni í langstökki,“ segir 
Hafdís, sem hleypur einnig 200 
metra og 400 metra. Íslandsmet 
Guðrúnar Arnardóttur í fyrri 
greininni er innan seilingar og 

engin hljóp 400 metrana hraðar 
en Hafdís í sumar. 

Vildi borða nammi uppi í sófa
Versti óvinur íþróttamannsins eru 
meiðsli. Þau gera sjaldnast boð á 
undan sér. Áður var vikið af bein-
himnubólgu Hafdísar þegar hún 
var 17 ára. Þá tognaði hún aftan í 
læri í langstökki í upphafi sumars 
árið 2007.

„Það var mikið áfall og ég var 
frá allt sumarið,“ segir Hafdís, 
sem gerði þó örvæntingarfulla til-
raun til að keppa á Meistaramótinu 
í lok sumarsins. Tognunin endur-
tók sig og fram undan var endur-
hæfing og sjúkraþjálfun. Aftur 
varð Hafdís fyrir áfalli í nóvember 
í fyrra þegar liðþófi í hné gaf sig. 
Það var gríðarlegt áfall enda hafði 
hún lagt afar hart að sér og Evr-
ópumótið innanhúss á næsta leiti.

„Ég var á ógeðslega erfiðum 
æfingum hjá Gísla en ég fann að 
þetta var að gerast. Allt var létt-
ara en áður og ég gat gert meira 
en nokkru sini fyrr,“ segir Hafdís. 
Áfallið var mikið og segist Hafdís 
hafa verið rosalega langt niðri.

„Ég gat ekki farið á æfingu. 
Hvað átti ég að gera? Liggja uppi í 
sófa og borða nammi? Mig langaði 
það kannski en ég gerði það ekki,“ 
segir frjálsíþróttakonan. Löng-
unin og ástríðan hafi verið ofar 
öllu. Og viti menn. Hafdís mætti 
á sitt fyrsta mót í janúar, hunds-
vekkt yfir að hafa misst úr mánuð 
við æfingar en bætti sig engu að 
síður. Svo fór að hún bætti sig í 
öllum greinum innanhúss síðast-
liðinn vetur.

„Ég hafði byggt upp rosalega 
vel. Svo kom mjög löng hvíld með 
engu álagi. Svo byrjaði ég aftur 
rólega og náði að uppskera. Samt 
ekki alveg nógu mikið því ég náði 
ekki lágmarkinu á EM.“

Gæti ekki flutt suður
Hafdís hóf nám í iðjuþjálfun við 
Háskólann á Akureyri nú í haust. 
Flestir hefja háskólanám upp úr 

tvítugu en í tilfelli Hafdísar er 
hún nær þrítugu.

„Ég hef frestað því að fara í 
skóla þar til núna því ég vildi taka 
íþróttirnar á annað stig,“ segir 
Hafdís. Hún viðurkennir að hún 
velti mjög oft fyrir sér hvort þær 
séu þess virði.

„Þegar maður kemst varla upp 
stigann þegar undirbúningstíma-
bilið er gjörsamlega að drepa 
mann. Þegar mann langar ekki 
á æfingu vegna þreytu. Þegar 
fjárhagsstaðan er svo slæm að 
þú ræður ekki við hana.“ Hún er 
þó fljót til svars hvers vegna hún 
haldi, þrátt fyrir þetta, áfram.

„Þegar maður nær að upp-
skera eins og ég gerði í sumar 
þá er þetta margfalt erfiðisins 
virði,“ segir Hafdís. Nú finnst 
henni hún að vissu leyti vera að 
fórna árangri í frjálsum með því 
að setjast á skólabekk. Auk þess 
vinnur hún lítillega með þessu 
öllu saman. Hver króna skiptir 
máli.

„Ég hef aldrei fengið neina 
afreksstyrki frá Íþrótta- eða 
Frjálsíþróttasambandinu,“ segir 
Hafdís. Hennar styrkir komi að 
norðan og úr sveitinni. Ekki hjálpi 
landsbyggðarfólkinu sá kostnaður 
sem til fellur við ferðalög til höf-
uðborgarinnar að keppa. 

„Maður verður stundum móðg-
aður þegar fólkið að sunnan 
kemur norður á eitt mót. Svo höld-
um við annað og spyrjum hvort 
þau ætli ekki að mæta. Þá er svar-
ið að þau séu búin að koma norður 
í sumar,“ segir Hafdís. Á meðan 
fara félagarnir úr UFA kannski 
sex ferðir yfir veturinn og sama 
gildi um sumarið. Við bætast 
utanlandsferðir sem hefjist með 
ferð til Reykjavíkur. En gæti hún 
hugsað sér að flytja suður?

„Ekki séns. Ég kem því ekki í 
orð hve fegin ég er og hamingju-
söm að vera hér. Það eru forrétt-
indi að fá að vera hérna í friði. Ég 
er í vernduðu og flottu umhverfi 
og aðstaðan er fín.“

Kolbeinn Tumi 
Daðason
kolbeinntumi@frettabladid.is

Eitt símtal og úr varð stjarna
Frjálsíþróttakonan Hafdís Sigurðardóttir hefur þurft að hafa mikið fyrir afrekum sínum. Henni 
leist ekki á blikuna og var svo gott sem hætt þegar síminn hringdi hjá sveitastelpunni á sautjánda 
aldursári. Hungrið hefur fleytt henni í gegnum erfiðar æfingar, óvænt meiðsli og baráttuna við 
greiðslukortareikninginn. Allt saman vel þess virði þegar maður uppsker á frjálsíþróttavellinum.

FÓR AÐ HÁSKÆLA
Hafdís stökk 6,31 metra á móti 
norðan heiða snemma síðasta 
sumar. Íslandsmet í langstökki 
var staðreynd en met Sunnu 
Gestsdóttur var 6,30 metrar.

„Þegar ég heyrði töluna og að 
vindurinn hefði verið löglegur 
fór ég að háskæla,“ segir Hafdís. 
Einn sentimetri er einn senti-
metri. Gísli þjálfari sagði henni 
að taka sig saman í andlitinu og 
klára keppnina með stæl. 

„Ég var búin að setja Íslands-
met og langaði bara að fagna. 
Sem betur fer missti ég mig 
ekki því ég bætti metið frekar í 
seinasta stökkinu,“ segir Hafdís 
og enn streymdu tárin.

„Ég hringdi svo í mömmu og 
grét enn meira. Það ætlaði eng-
inn að trúa þessu.“

EKKI FYRIR HÁSTÖKK 
OG GRINDAHLAUP
Hafdís æfði fjölmargar greinar á 
yngri árum en ákvað snemma að 
hástökk væri ekki fyrir sig.

„Ég lenti einu sinni svo illa 
á ránni og fór að grenja. Þá 
ákvað ég að ég skyldi aldrei æfa 
hástökk. Það var eitthvað sem 
ég beit í mig. Aldrei aftur,“ segir 
Hafdís sem gaf grindahlaupi líka 
tækifæri. Í eitt skiptið varð hún 
Íslandsmeistari í greininni þrátt 
fyrir að finnast grindahlaupið 
ekki skemmtilegt. Hún gekk því 
til þjálfarans, Jóns Friðriks Ben-
ónýssonar, og tilkynnti að hún 
væri hætt keppni í greininni við 
mikla undrun þjálfarans.

„VIÐ HÖFUM 
TRÚ Á ÞÉR“
Hinn 10. júní síðastliðið sumar 
barst Hafdísi góður glaðningur. 
Heiðrún systir hennar hafði 
staðið fyrir söfnun henni til 
stuðnings og lögðu á sjöunda tug 
manna sitt af mörkum. Ávís-
unin hljóðaði upp á 330 þúsund 
krónur og skilaboðin þau að 
fólkið styddi við bakið á Hafdísi á 
leið hennar á toppinn.

„Þú ert einstök persóna sem 
og íþróttamaður og vitum að 
framtíð þín er björt. Hafðu trú á 
þér og þínum markmiðum. VIÐ 
höfum trú á þér!“

LÖMBIN KALLA
Hafdís er alin upp á bóndabæ 
þótt foreldrarnir séu ekki 
bændur. Það er hins vegar föður-
systir hennar og afi sem býr í 
nágrenninu. Þangað fer Hafdís ár 
hvert í maí.

„Ég flyt þangað, vaki á nótt-
unni og tek á móti lömbunum,“ 
segir hún. Gísli þjálfari hefur 
skilning á þörf hennar auk þess 
sem tímasetningin er ágæt. 
Keppnistímabilið handan við 
hornið og tími til að fækka 
æfingum og hvíla.

„Sauðburðurinn er svo sem 
ekki mikil hvíld þannig séð. En 
maður fær góða orku út úr því.“

FLUGA Í AUGAÐ
Illa hafði gengið hjá íþróttakon-
unni á móti í Gautaborg á síðasta 
ári. Fyrir lokagreinina, 400 metra 
hlaup, var hún að spá í að sleppa 
greininni. Hún var þjálfaralaus en 
Gísli taldi hana á það símleiðis 
að keppa.

Allir bestu hlaupararnir hlupu 
í sama riðli en á því áttaði 
Hafdís sig ekki. Hún náði for-
ystu og hafði hana enn í seinni 
beygjunni þegar hún fékk flugu 
í augað.

„Ég klára hlaupið og öskra 
strax upp í stúku að ég hafi 
fengið flugu í augað,“ segir 
Hafdís og uppskar mikinn hlátur 
nærstaddra. Hún hafði miklar 
áhyggjur af því að hafa stigið á 
línuna í beygjunni þegar hún átti 
erfitt með sjón en svo reyndist 
ekki vera.

„Ég bætti mig um tæplega 
sekúndu,“ segir Hafdís, sem 
bætti tímann aftur síðastliðið 
sumar–  flugulaus.

➜ Skemmtilegar sögur 
frá viðburðaríkum 
ferli Hafdísar

 Á HLAUPUM OG Í HÁLOFTUM  Hafdís átti frábært síðasta keppnistímabil og stefnir ótrauð á bætingu á komandi tímabili. MYNDIR/GUNNLAUGUR JÚLÍUSSON OG BJÖRN INGVARSSON
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Kynningarblað 
Ferðalög
Flug, fjallgöngur
Menning
Ljósmyndun
Ísland
Noregur
Hellalist

Fimm á 
förnum vegi
Sumarsólin getur verið svo hörð, þar sem skuggar lokast, sjóndeildar hringur-
inn hvass. Það er annað með vetrarsólina. Hún er svo mjúk þegar hún kyssir 
landið. Og himinn og haf renna í þennan gráa bláma sem einkennir veturinn. 
Þetta er álit Páls Stefánssonar, ljósmyndara og ritstjóra Iceland Review, sem 
er einn víðförlasti Íslendingurinn og þekkir fósturjörðina eins og lófann á sér. 
Hér nefnir hann fimm áfangastaði sem toga í hann aftur og aftur á vetrum og 
eru allir í alfaraleið.

„Jarðböðin í Mývatnssveit: Heitt vatn, snjór, kuldi og heiður himinn, stundum.“
MYND/PÁLL STEFÁNSSON

„Eyjafjarðarsvæðið: Frá Siglufirði til höfuðborgar hins bjarta norðurs eru bestu skíða-
brekkur lýðveldisins. Punktur.“  MYND/PÁLL STEFÁNSSON

„Höfuðstaðurinn. Stundum leitar maður langt yfir skammt, en norðurstrandlengja 
höfuðborgarinnar er frábær. Náttúra á aðra höndina, diskó á hina og oftast þá vinstri.“

MYND/PÁLL STEFÁNSSON

„Finnafjörður; ef maður vill vera einn með fjalli. Einn með sjálfum sér, upplifa vind og veður. Myndin er tekin á vegi 85 milli Lónafjarðar 
og Finnafjarðar.“ MYND/PÁLL STEFÁNSSON

„Það er alltaf hátíðlegt á Þingvöllum, sérstaklega yfir vetrarmánuðina, þegar bara fimm 
eru á ferð.“ MYND/PÁLL STEFÁNSSON

Páll Stefánsson, ljósmyndari og ritstjóri 
Iceland Review. MYND/GVA



KYNNING − AUGLÝSINGFerðir LAUGARDAGUR  26. OKTÓBER 20132

NORDICPHOTOS/AFP

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson, 512 5432, sverrirbs@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Hár f jallgarður umlykur 
norska bæinn Rjukan og 
því sér ekki til sólar þar frá 

september og fram í mars. Á þessu 
verður breyting í ár. Í lok mánaðar-
ins verða teknir í notkun þrír risa-
vaxnir speglar sem munu endur-
varpa sólargeislunum á aðaltorg 
bæjarins. Það verður í fyrsta sinn 
sem sólin skín á bæinn um vetur og 
yljar rúmlega þrjú þúsund íbúum 
hans.

Hugmyndin að sólarspeglunum 
er aldargömul en það var kaup-
sýslumaðurinn Sam Eyde, sem 
fékk þá hugmynd að spegla geislum 
sólar á starfsmenn sína. Hugmynd-
inni var ekki komið í framkvæmd á 
þeim tíma en í stað þess var byggð-
ur kláfur til að f lytja bæjarbúa á 
topp fjallsins svo þeir gætu notið 
sólarinnar að vetri.

Þökk sé nýrri tækni hefur hug-
mynd Eydes nú orðið að veruleika 

og verða speglarnir teknir í notk-
un 31. október 2013, nákvæmlega 
100 árum eftir að hugmyndin birt-
ist upphaflega í bæjarblaðinu. Verk-
efnið kostar um fimm milljónir 
norskra króna.

Rjukan er í Telemark í Vest-
f jorddalen, milli Møsvatn og 
Tinnsjå, en nafn bæjarins er dreg-
ið af Rjukanfossi sem er vestan 
við bæinn. Rjukan var áður mikill 
iðnaðarbær en hann var stofnað-

ur milli 1905 og 1916 þegar Norsk 
Hydro hóf saltpétursvinnslu á 
svæðinu. Rjukanfossinn var virkj-
aður og það var einmitt Sam Eyde 
sem fékk þá hugmynd en hann var 
stofnandi Hydro. Byggt var risastórt 
orkuver á staðnum sem Þjóðverjar 
lögðu undir sig í seinni heimstyrj-
öldinni en Norðmenn sjálfir unnu 
fjölmörg skemmdarverk á verinu til 
þess að klekkja á Þjóðverjum. Í dag 
er orkuverið safn.

Ferðamennska á sér langa sögu 
í Rjukan. Helst er það Rjukanfoss-
inn sem dregur að, en hann er eitt 
af kennileitum Noregs. Svæðið 
þykir henta til skíðaíþrótta, fjall-
göngu og ísklifurs. Fjölda frosinna 
fossa er að finna á svæðinu. Þá er 
ísklifurtímabilið langt, nær frá 
nóvember og fram í apríl. Líklegt 
er að sólarspeglarnir muni einnig 
laða að forvitna ferðamenn í fram-
tíðinni.

Spegla sól yfir myrkan bæinn
Hinn 31. október næstkomandi verður hundrað ára gamalli hugmynd hrundið í framkvæmd þegar sólin skín á norska bæinn 
Rjukan þar sem ekki sér til sólar hálft árið. Rjukan er vinsæll ferðamannabær, sérstaklega meðal áhugamanna um ísklifur.

Þrír risavaxnir speglar endur-
varpa geislum sólarinnar.

Íbúar á aðaltorgi Rjukan sem sólin 
yljar þrátt fyrir háa fjallgarða. 

Eitt furðulegasta hótel jarðar 
er að finna á Nýja-Sjálandi. 
Í Woodlyn Park í Waitomo-
héraði má gista í hobbita-
holu, um borð í flugvél, lest 
eða skipi. 

Hobbitamótelið er grafið 
inn í hól og er prýtt hringlaga 
gluggum og hurðum. Það var 
byggt tveimur árum eftir að 
síðasta myndin um Hringa-
dróttinssögu var sýnd og 
dregur að ótölulegan fjölda 
ferðamanna.

Gestir geta einnig gist í 
The Waitomo Express, lest-
arvagni frá sjötta áratugn-
um, og Bristol-fraktflugvél 
úr Víet namstríðinu. Flugvél-
in var gerð upp til að hýsa sex 
gesti og er hótelið eitt sinnar 
tegundar í heiminum.

Fjórði möguleikinn er gisting um borð í eftirlitsskipi úr seinni 
heimsstyrjöldinni. Skipið er 112 fet og kallast The Waitonic.

Vegna sérstöðu sinnar dregur hótelgarðurinn ekki aðeins að 
sér næturgesti heldur koma ferðamenn einnig víða að til að skoða 
herlegheitin.

Sofið í Hobbitaholu, 
skipi, lest og flugvél

112 feta eftirlitsskip úr heimsstyrjöldinni 
síðari hefur gengið í endurnýjun lífdaga í 
Woodlyn Park.

Sérstæð upplifun er að gista um borð í 
fraktflugvél.

Kvikmyndirnar um Hringadróttinssögu og Hobbitann voru myndaðar á Nýja-
Sjálandi. Í Woodlyn Park má gista í húsi sem dregur dám af húsum Hobbitanna.

Skíðaveisla 
VITA á Ítalíu

Morgunflug til Verona með Icelandair
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Ítalía – eingöngu með VITA      

Flugáætlun:
18., og  25. janúar

1., 8., 15. og 22. febrúar

Allir vinsælustu skíðastaðirnir: Selva, Madonna di Campiglio, Val di Fiemme og Alli i l t kíð t ði i S l M d di C i li V l di Fi
Paganella. Úrval hótela þar sem hægt er að renna sér á skíðum til og frá hóteli

p g g

„ski-in/ski-out“.

Verð frá 124.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli með morgunverði á Garni Christiania í Madonna, vikuferð 18.-25. janúar.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði og íslensk fararstjórn.

* Verð án Vildarpunkta 134.900 kr.
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HÖNNUN Á GLJÚFRASTEINI
Leiðsögn verður um Gljúfrastein á morgun þar sem lögð 
verður áhersla á húsið sjálft, húsmuni og handverk. 
Meðal þess sem ber fyrir augu í húsi skáldsins er Eggið, 
hönnun danska hönnuðarins Arne Jacobsen, veiðstóll 
Börge Mogensen ásamt Landaparís og Maríuklæði Auðar 
Sveinsdóttur. Í boði kl. 13, 14, 15 og 16.

Soffía Káradóttir mælir með Fem-
arelle fyrir allar konur sem finna 
fyrir vanlíðan á breytingaaldri. „Ég 

ákvað að prófa Femarelle í fyrravetur 
þegar ég sá umfjöllun í blöðum þar sem 
önnur kona lýsti ánægu sinni með vör-
una. Ég var að byrja á breytingaaldrin-
um en vildi ekki nota hormóna. Ég fann 
fyrir hitakófum, vaknaði upp á nóttunni, 
fann fyrir fótaóeirð, skapsveiflum og 
vanlíðan í líkamanum,“ segir Soffía og 
bætir við að eftir aðeins tíu daga notk-
un hafi öll einkennin verið horfin.

 „Nú sef ég samfelldum svefni, finn 
ekki fyrir hitakófum eða fótaóeirð og 
mér líður mun betur. Ég finn fyrir meiri 
vellíðan og er í mun betra jafnvægi í 
líkamanum. Með glöðu geði mæli ég því 
hiklaust með Femarelle við vinkonur 
mínar og allar konur sem finna fyrir 
breytingaaldrinum. Ég veit um eina 
vinkonu mína sem hætti á hormónum 

og notar Femarelle í dag. Ég get ekki 
ímyndað mér hvernig mér liði í dag ef 
ég hefði ekki kynnst Femarelle, þvílíkt 
undraefni.“ 

■ Femarelle er öruggur kostur 
fyrir konur. 
■ Slær á óþægindi eins og höfuð-
verk, svefntruflanir, nætursvita,  
skapsveiflur, óþægindi í liðum og 
vöðvum.
■ Þéttir beinin.
■ Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða 
brjóstavef.
■ Náttúruleg lausn, inniheldur 
Tofu-extract og Flaxseed-duft.
■ Inniheldur engin hormón eða 
ísóflavóníða
■ Staðfest með rannsóknum síð-
ustu þrettán ár.

FEMARELLE ER EKKI HORMÓN OG 
INNIHELDUR EKKI ÍSÓFLAVÓNÍÐA

ALGJÖRT UNDRAEFNI
ICECARE KYNNIR  Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur 
á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það 
slær á einkenni tíðahvarfa.

ALSÆL MEÐ 
FEMARELLE
Soffía finnur 
mikinn mun á 
sér eftir að hún 
fór að nota Fem-
arelle.
MYND/STEFÁN

FEMARELLE – 
ÖRUGGUR KOSTUR
Femarelle fæst í öllum 
apótekum, heilsu-
vöruverslunum og í 
heilsuhillum stór-
markaða.
UPPLÝSINGAR 
www.icecare.is 
og Femarelle 
á Facebook.

Fimm stjörnu ferðafrelsi
Dethleffs og Sunlight húsbílarnir komnir í hús

sýning helgina 26-27 október
Opið frá: 12-16  laugardag og 13-16 sunnudag

Frí vetrargeymsla fylgir seldum bílum
Tökum flestar gerðir bíla uppí, ekki bara húsbíla Sími : 517 5200    www.pkarlsson.is.

Ögurhvarf 2, 203 Kópavogur.Iceland
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Úlfar Finsen segir að Módern sé 
sjö ára gamalt fjölskyldufyrir-
tæki og hafi ætíð lagt áherslu á 

vörumerki sem eru þekkt fyrir gæði. 
Sýningarsalur verslunarinnar er 
glæsilegur og aðkoman þægileg. „Við 
erum með gríðarlegt úrval hjá okkur. 
Verslum við 85 birgja þannig að sjón er 
sögu ríkari. Fyrir utan fallegar gjafavör-
ur erum við með húsgögn, gólfmottur 
og alls kyns glæsileg ljós og lampa,“ 
greinir hann frá. 

„Við höfum verið að taka upp nýjar 
gjafavörur undanfarna daga og margt 
mjög spennandi fyrir heimilið,“ segir 
Úlfar. „Ég get nefnt hreindýrshöfuð á 
vegg sem margir hafa fallið fyrir,“ segir 
hann enn fremur. Einnig höfum við 

verið að taka upp mikið úrval af fal-
legum ilmkertum frá Jonathan Adler en 
nú er einmitt tími fyrir kertaljós og að 
gera kósí heima. Hægt er að fá ilmkert-
in í fallegum gjafaumbúðum, hlý og góð 
gjöf.“

Þeir sem vilja koma vel undirbúnir 
í verslunina geta skoðað heimasíðuna 
modern.is en þar má sjá allar vörur 
með verði. „Það eru margir þakklátir 
fyrir að sjá verðið á síðunni,“ segir Úlf-
ar. Hægt er að panta á netinu vilji fólk 
það og fá sent heim. Einnig er hægt 
að panta á netinu, fá gjafainnpökkun 
og sækja vöruna tilbúna í afmæli eða 
annan viðburð í verslunina. „Það er 
mjög þægilegt fyrir þá sem eru í kappi 
við tímann,“ segir Úlfar. 

VANDAÐAR VÖRUR 
FYRIR FAGURKERA
MÓDERN KYNNIR  Húsgagna- og gjafavöruverslunin Módern sérhæfir sig í 
vörum fyrir fagurkera og þá sem hafa yndi af vandaðri hönnun.

GLÆSILEIKI Úlfar 
Finsen segir að lögð 
sé áhersla á vandaða 
gæðavöru hjá Módern. 
MYNDIR/GVA

HREINDÝR
Margt fallegra muna er 
í Módern, falleg hönnun 
og þekkt merki.

Við Baldvin hættum að vinna 
í vor og hugsuðum þá með 
okkur hvort ekki væri gaman 

að gifta sig úr því við værum bara 
orðin tvö og allt svo miklu rólegra. 
Fólki er hætt við að loka sig af við þau 
viðbrigði að hætta að vinna og mikil-
vægt að hafa eitthvað fyrir stafni og 
að stefna að,“ segir brúðurin Elna Þór-
arinsdóttir, sem fékk óvænt bónorð í 
sjötugsafmæli sínu í september.

„Þá fór Baldvin á hnén fyrir framan 
veislugesti og bað um hönd mína, 
öllum að óvörum. Ég játaðist honum 
auðvitað strax því okkur hafði alltaf 
langað að gera þetta og nú var rétti 
tíminn.“

Fyrstu kynni Elnu og Baldvins var 
á fermingarárinu í sameiginlegum 
vinahópi. Síðan fóru þau hvort í sína 
áttina.

„Við Baldvin hittumst svo í Þórs-
café árið sem við urðum fertug, þá 
bæði fráskilin og komin með börn, 
en fundum strax hvað við áttum vel 
saman og urðum fljótt ástfangin. 
Núna, eftir að við hættum að vinna, 
finnst mér eins og við höfum kynnst 
upp á nýtt; við eigum dagana saman í 
gleði og ró, sem áður fóru í vinnu og 
daglegt streð,“ segir Elna og er ham-
ingjusöm með ráðahaginn. 

„Mér líður mjög vel með þetta. Ég 
hef sungið með kirkjukórum í árafjöld 
og þykir brúðkaupsathöfnin yndisleg 
og gott að innsigla ástina, jafnvel þótt 

við séum orðin svona fullorðin. Það er 
falleg lexía að vera trú hvort öðru til 
dauðadags, bera virðingu hvort fyrir 
öðru og góð tilfinning að vera fyrir-
mynd fyrir börn okkar og barnabörn 
sem samgleðjast af heilu hjarta.“

ÁSTFANGIN SEM ALDREI FYRR
Elna og Baldvin verða gefin saman í 
Lágafellskirkju af séra Vigfúsi Árna-
syni. Brúðkaupsferðin verður róman-
tísk sigling í Karíbahafinu.

„Ég vil giftast Baldvin því ég elska 
hann og er alltaf jafn ástfangin. Við 
hefðum alveg mátt hittast fyrr á lífs-
leiðinni en höfum þó átt þennan tíma 
saman. Baldvin er heillandi maður; 
hann er ákveðinn, duglegur, traustur 
og skemmtilegur. Við höfum sama 
húmor, hann er góður dansari og það 
er gaman að vera í návist hans. Vita-
skuld skiptast á skin og skúrir eins 
og hjá öllum en Baldvin er úrræða-
góður og reddar öllu þegar ég gefst 
upp. Hann er tillitssamur en hreinn 
og beinn í samskiptum, hefur yndi af 
ferðalögum og tónlist eins og ég, og 
er óskaplega barngóður,“ segir Elna 
um sinn heittelskaða og sannfærð um 
mikilvægasta veganestið í sambúð og 
hjónabandi.

„Mikilvægast er að taka tillit og 
bera virðingu hvort fyrir skoðunum 
annars en einnig að vera hlýlegur og 
sýna ástúð og umhyggju. Við Baldvin 
erum af þeirri kynslóð þegar börn 

voru ekki jafn ausin ástarorðum og í 
dag enda var lífsbaráttan þá erfiðari 
og fólk vann myrkranna á milli. Við 
erum eflaust mörkuð af því og ekki 
eins tamt að nota ástarjátningar í 
orði, en við sýnum ástina í verki.“

Þegar kvölda tekur verða Elna og 
Baldvin loks hjón. Samanlagt eiga 
þau sex börn og fjórtán barnabörn. 
Sonur Elnu mun verða svaramaður 
og leiða móður sína upp að altarinu 
og sonur Baldvins svaramaður föður 

síns. Yngstu barnabörnin færa þeim 
hringana og Elna klæðist brúðarkjól 
sem Baldvin fær ekki að sjá fyrr en 
upp við altarið.

„Eftir því sem tíminn hefur liðið 
hef ég orðið æ ástfangnari af Elnu,” 
segir Baldvin. „Hún er einstaklega 
blíð, fögur og góð kona sem gott er 
að hafa við hlið sér í lífinu. Því fylgir 
líka góð tilfinning að giftast. Þá er 
maður loks í öruggri höfn.“

 ■ thordis@365.is

FÉKK BÓNORÐ Á AFMÆLISDAGINN
BRÚÐKAUP  Elna Þórarinsdóttir og Baldvin Albertsson ganga í heilagt hjónaband í dag. Þau urðu bæði sjötug á árinu og hafa verið 
saman í þrjátíu ár. Leiðir þeirra lágu fyrst saman á fermingarárinu en hjörtun slógu ekki í takt fyrr en á fertugasta aldursári lífsins.

SAMRÝND
Elna og Baldvin stofnuðu 
Heildsölu B.E. Albertson 
og keyrðu áður 
sumarlangt um landið 
með fullan bíl af vörum. 
„Þá höfðum við nesti, 
gistum á sveitabæjum 
og kynntumst fólki 
sem enn eru tryggir 
vinir,“ segir Elna um 
skemmtilegt tímabil í lífi 
þeirra Baldvins.
MYND/VALLI

VERSLUNIN 
MÓDERN 
er í Hlíðasmára 1 
í Kópavogi,  sími 
534-7777. Verslunin 
er með heimasíðuna 
modern.is og er á 
Facebook.
Heim send ingar-
þjón usta er á öllum 
vörum um allt land.

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl



Ég kolféll fyrir stúlku sem ég hitti 
hér á tónleikaferðalagi með The 
Platters. Við stoppuðum einungis 

í fjóra daga en það þurfti ekki meira til. 
Við höfum nú verið saman í meira en 
sextán ár,“ segir Harold Burr, kokkur 
á Eldstöðinni Café í Tryggvagötu um 
ástæðu þess að hann ílentist á 
Íslandi.

ÁSTRÍÐUKOKKUR
Harold ólst upp í Tulsa í Oklahoma 
í Bandaríkjunum og hallaðist ungur 
bæði að tónlist og matargerð. Hann er 
ástríðukokkur sem les matreiðslubæk-
ur spjaldanna á milli og segir matar-
gerð og tónlist eiga góða samleið. 

„Í tónlistinni semur maður lag eða 
texta, bætir við og hleður ofan á lag 
fyrir lag, alveg eins og þegar maður 
eldar og setur saman uppskriftir. Svo 
skemmdi auðvitað ekki fyrir að stelp-
urnar voru hrifnar af gaur sem kunni 
að elda,“ segir hann og skellir upp úr. 
„Ég ólst upp við ekta „soul-food“ heima 
sem pabbi eldaði af mikilli snilld. Hins 
vegar togaði tónlistin meira á þessum 
tíma, mig langaði nefnilega til að verða 
frægur,“ segir Harold sposkur en hann 
flutti 18 ára til Los Angeles, í leit að 
frægð og frama. „Þar fékk ég pláss í 
The Platters og ferðaðist með þeim um 
allan heim,“ segir Harold, en nú hefur 
hann fundið sinn stað í eldhúsinu í Eld-
stöðinni.

ELDVIRKUR MATSEÐILL
„Ég er bara góður í að elda íslenskan 
mat, þó ég segi sjálfur frá, en ég set 
mitt eigið bragð í hlutina. Matreiðsla 
á Eldstöðinni er einmitt það sem mig 
langar til að gera og við Dóra, fram-
kvæmdastjórinn hér, tölum nákvæm-
lega sama tungumál þegar kemur að 
mat. Hér eru hlutirnir ekki teknir of 
alvarlega og stemmingin er létt, líka 
í matseldinni. Hér bjóðum við upp 
á íslenska rétti t.d. kjötsúpu, plokk-
fisk með rúgbrauði, en líka rétti með 
alþjóðlegu ívafi svo sem crèpes með 
ýmsum fyllingum, pasta, salöt, panini 
og ýmsa smárétti. Við segjum að mat-
seðillinn okkar sé eldvirkur og leikum 
okkur svolítið með jarðfræðiþemað. 
Notum til dæmis bygg og repjuolíu frá 
Þorvaldseyri, sem vaxið hefur gegnum 

öskulagið úr Eyjafjallajökli eftir gosið 
2010, rúgbrauðið okkar er hverabakað 
og svo berum við fram hraun með 
kaffinu. Í hádeginu alla virka daga 
bjóðum við upp máltíð dagsins á 
aðeins 1.690 kr. og súpu sem ég bý til 
frá grunni á hverjum degi. En svo er 
líka hægt að kaupa samlokur sem við 
búum til staðnum á hverjum morgni til 
að taka með, lífræna jógúrt og úrvals 
kaffi frá Kaffitári. Hér er því bæði gott 
og gaman að borða,“ segir Harold og 
viðurkennir að hann eigi það til að 
bresta í söng fyrir gesti. „Jú, það hefur 
komið fyrir. Þannig rúllum við bara hér 
á Eldstöðinni,“ segir hann hlæjandi.

ÁSTRÍÐUKOKKUR 
Harold Burr kokkar ofan 
í gesti Eldstöðvar Café 
við Tryggvagötu og á 
það til að bresta í söng 
fyrir gesti. MYND/STEFÁN

SYNGJANDI KOKKUR
ELDSTÖÐIN CAFÉ KYNNIR  Harold Burr kokkar syngjandi ofan í gesti Eld-
stöðvarinnar við Tryggvagötu. Hann er ástríðukokkur sem ílentist á Íslandi 
þegar ástin tók í taumana og segist jafnvígur á íslenskan mat semalþjóðlegan. 

MEÐ SÍNU LAGI Á 
matseðlinum er að finna 
fjölda ljúffengra rétta 
sem Harold hefur sett 
sitt bragð í.
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Hentar vel viðkvæm augum

HVERJUM HENTATT R
GARNIER BB MIRACLE AA
SKIN PERFECTOR?

HVERJUM HENTATT R
GARNIER NORDIC 
ESSENTIALS?

HVERJUM HENTATT R
GARNIER EYE ROLL-ON?
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.

kyrta á 11.900 kr.Sk

Save the Children á Íslandi



BÍLAR &
FARARTÆKI

HONDA Accord sedan sport. 
Árgerð 2006, ekinn 132 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.390.000.
Rnr.105459. Bílamarkaðurinn 567-
1800 Bilamarkadurinn.is

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2006, ekinn 128 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. áhl 
1 mils afb32þús Rnr.230601. 
Bílamarkaðurinn 567-1800 
Bilamarkadurinn.is

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 
2001, ekinn 243 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
drátarkúla Verð 590.000 Rnr.230589. 
Bílamarkaðurinn 567-1800 
Bilamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

LAND ROVER Discovery 3 tdv6 auto 
hse g4. Árgerð 2005, ekinn 145 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. nýl dekk, Verð 
4.980.000. Rnr.131823. Topp bíll.

MAZDA 6 h/b t. Árgerð 2007, ekinn 
78 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.112110.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TILBOÐ DAGSINS
RENAULT CLIO árg. 2005 ek. 98 
Þkm. 5 gíra, 2 eigendur frá upphafi, 
ný tímareim,möguleiki á 100% 
fjármögnun. afb 27 þús, tilboðsverð 
590 þús.

TILBOÐ DAGSINS
 CHEVROLETT LASETTI STATION árg. 
2011 ek. 62 Þkm. 5 gíra, ný tímareim, 
frábær fjöldkyldubíll, verð áður 
1850 þús tilboðsverð nú 1390 þús, 
möguleiki á 100% láni !!

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

HONDA Jazz comfort. Árgerð 2010, 
ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.050.000. Rnr.210198.

 BMW 325i s/d e90. Árgerð 2008, 
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000. Rnr.140545. Tilboð kr: 
3.890.000,-

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð 
2013, ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.590.000. Rnr.140765. 7 ára 
verksmiðjuábyrgð. Heilsársdekk. Nýr bíll.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

FLOTTUR SNATTARI.
VW Polo 1999 ek. 162 Ný tímareim 
120 þús. Ný skoðaður, gott ástand. 
Verð 250þús Raðno.135156 sími 
775-1333.

FLOTT EINTAK.
Patrol 2007 Common rail vél ek. 
106þús. Einn eigandi. Ný skoðaður 33” 
dekk. Verð 3.990 þús. Raðno.221483 
Uppl. 775-1333.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Allt að 80% lán CHEVROLET Captiva 
disel 7 manna. Árgerð 2013, ekinn 
39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.390.000. Rnr.107298.Bílabankinn 
588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á 100% láni VW Golf 
trendline disel. Árgerð 2012, ekinn 64 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.580.000. 
Rnr.107418.Bílabankinn 588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Ekinn aðeins 22 þús km metan gas 
bíll. M.BENZ Sprinter 316ngt metan 
gas bíll . Árgerð 2012, ekinn 22 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 5.200.000.- + vask 
Rnr.105418.Bílabankinn 588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
MMC L200 d-cab cr gls at. Árgerð 
2007, ekinn 121 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.107466.Bílabankinn 588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á 100% láni TOYOTA 
Avensis s/d terra. Árgerð 2001, ekinn 
205 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
690.000. Rnr.106047.Bílabankinn 
588-0700

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á 100% láni JEEP liberty. 
Árgerð 2007, ekinn 66 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.980.000. 
Rnr.105478.Bílabankinn 588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á 100% láni MAZDA 3. 
Árgerð 2004, ekinn 189 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 790.000. Rnr.107463.
Bílabankinn 588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
KIA Sportage ex 4wd disel. Árgerð 
2013, ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.280.000. Rnr.107378.
Bílabankinn 588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á 100% láni VW Polo 
comfortline. Árgerð 2012, ekinn 
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.550.000. Rnr.107403.Bílabankinn 
588-0700.

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á allt að 100% láni SUZUKI 
Swift gl. Árgerð 2009, ekinn 86 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.390.000. 
Rnr.107525.Bílabankinn 588-0700.

TILBOÐ 1280 ÞÚS
Möguleiki á kortaláni til 36 mán. BMW 
5 s/d e39/e34. Árgerð 2003, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.280.000. Rnr.105431.Bílabankinn 
588-0700

MIKIÐ ÚRVAL AÐ BÍLUM 
Á GÓÐUM 

 VERÐUM OG KJÖRUM !
Möguleiki á 100% lán CHEVROLET 
Cruze beinsk.. Árgerð 2012, ekinn 78 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.107296.Bílabankinn 588-0700.

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

Renault Master Árgerð 2005, ekinn 
172þ.km. Ný dekk o.fl.. Bíllinn er 
á staðnum. Tilboðsverð 990.000kr 
staðgreitt. Raðnr 155399. Sjá nánar á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

TOYOTA Land cruiser 120 gx. 10/2005, 
ek. 179 Þ.KM, dísel, sjálfs. Ásett verð 
3.890.000. Rnr.230877.Filmur - 
dráttarbeisli - einn eigandi - flottur 
bíll. nánari upplýsingarí 4808000 eða 
6648004 Haukur.

CHEVROLET Silverado 2500 4wd ltz 
crew cab nýskr 8/2007, ek 146 Þ.KM, 
dísel, Verð 4950.000. Rnr.130458. 
STGR TILBOÐ 4.390.000. klæddur 
pallur - prófíl beisli - svart leður - einn 
eigandi nær allan tímann - dráttarkúla 
á palli o.f.l nánari upplýsingarí 
4808000 eða 6648004 Haukur.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

DODGE Ram Power Wagon 4x4. 
Árg. 2007, ek. 134 Þ.KM, 5,7 HEMI, 
40”, 100% læsingar, Spil, loftdæla, 
Webasto, 1 eigandi, Rosalega 
flott eintaki, Ásett verð 5.490þ.kr 
Rnr.118860. Er á staðnum.

SUZUKI Grand Vitara Premium+, Árg. 
6/2011, ek 66 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 
Xenon, loftkæling, lyklalaust aðgengi 
omfl, Flottur og vel búinn, Ásett verð 
4.190.000. Rnr.150829. Er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

TIL SÖLU
Merzedes Benz ACTROS-2660 LS 6x4

Árgerð 2010 ekinn 539.130 km skemmdur eftir tjón. 
Bifreið er til sýnis að Suðurhrauni 3 Garðabæ hjá Krók.
Tilboð skulu berast á uppboðsvef bilauppbod.is  
í síðasta lagi 30.10 fyrir  kl 20.20

bilauppbod.is

Nýskráður 16.03.2012, ekinn aðeins 6.200km, sjálfskiptur. 
Hlaðinn aukabúnaði t.d. leðursæti, topplúga, xenonljós, 
árekstrarvari í speglum, fjarlægðarskynjarar og fleira.
Einn eigandi. Verð 8.400,000. Bein sala.
Upplýsingar í síma 896-2320

til sölu

til sölu

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



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

Ferilskrám skal skilað inn á ensku 
sem og kynningarbréfum séu þau 
látin fylgja með.

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

Brammer óskar eftir að ráða öfluggaann ssttarffsmann á mannauðssvviiðð. VViðkomandi veitiiirr stjórnenndum 
ráðgjöf og stuðning í þeim vveerkefnum sem snúa að mannauuððsmálum, s.s. ráðninguuuuum, þjálfuun,
frammistöðumati og öððrruumm samskiptum við starfsmenn. LLLeitað er að aðila sem býrrrrr yyyyyfir metnaði, 
áræðni og á auðveltt mmeð að byggja upp góð samskipti tilll  aaðððð nnnnnnnáááááááá  áááááárangri í starfi. Viðkommmmmaaaaannnnndi þarf 
að búa yfir góðrri eenskukuunnáttu þar sem starfsumhverfi errr aððð mmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeesssssssssstu á ensku. 

Mennntuuuutunanannn r- og hæææææfnfnfnfnf isiiii kröfur
• ReReR ynynslslaaaaa áá sviði maaaaannnnnnnn auðsssssmála til a.m.k. 5 ááárááraa
• HaHaldldgógóðð þeþeþeeþ kkkkkkkkkkinininininiingg áá tækjkjkjjjumummumum mam nnauðsstjórnnnunuunu arar,
   ststefnum og aðferðaffræræræræræððiðð

• Háskólamennttunun ááááá ssssvs iði mamammmm nnnauuuuðsmálaaaa
• MjM ög gógóðð ísíslensskkkkuk - og enennennnnssksss ukukkkkunununununnnánnnn tta ííí ræðu og riti
• Góðð almenn tölvuuuku unnááááááttttttttttta
• NáNákvæm og skipulööögöö ððððð vivivivivv nnnnnnnnnnubbubububbröröröröröööögð
• Metnaður, jákvæðniiii oog gógógógógóðiiiiirrrr sasss msmmsmsmskkikikk ptptptptahahahahahaa æfæfæfæfæfæ iliilili eikar

StStStStStarfssssssvviððððð
• RáRáRáRáRáðgðgðgðgðgðgððggðgðgðgðgðgjöjj f og ststs uuðningur til stjórnenda, m.a. vegngngg a ráráráðnðnninningagg ,

þjálálálálálálálálálá fufufufufufufufufufunananannannananaar oggg sstsss arfsþróunar
• Stuðuðuðuðuðððððnnnninnnnn ngggggurrrrr vvivvv ð starfsmenn, s.s. vegngg a nýlilil ðaðaðaðað mómómómm ttökkkku,u,u,uu, þjþjþjþjþjáláálfufuuufunanaan rr

og sttttstttstararrararfsfsfsfsfsþróunar
• Umsjsjóón með launa- og kjaramálum starfsmamamamannnnnnnnnna
• Veraa tengiliður milli starfsmanna og stjórnenenenndadadadad fyfyfyfyfyrirtækækækækkækisisisissinini ss

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og
sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að
þakka góðu starfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa
Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer
verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki
á Íslandi með um 40 starfsmenn.

Forstjóri Skipta
Innan Samtaka iðnaðarins eru rúmlega 
1400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra 
atvinnurekenda. Samtök iðnaðarins eru 
stærstu og öflugustu hagsmunasamtök 
atvinnurekenda í landinu.

Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum 
iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu 
samráði við fyrirtækin sjálf. Byggt er á 
markvissri stefnumótunarvinnu fjölmargra 
starfsgreinahópa og félaga. Þjónusta við 
félagsmenn er annars vegar við einstök 
fyrirtæki og starfsgreinahópa en hins 
vegar þverfagleg, s.s.  í gæðamálum, 
menntamálum og markaðs- og 
kynningarmálum.

Nánari upplýsingar um samtökin má finna 
á heimasíðu þeirra www.si.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í 
síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starf þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Framkvæmdastjóri

Stjórn Samtaka iðnaðarins óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra 

SI hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um. Um framtíðarstarf er að ræða.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.



Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

 
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar sam-
kvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir 
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.   
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi 
og mun veita góða möguleika á framþróun í starfi. Meðal 
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæfingarnám-
skeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður 
við aðra þjónustuaðila velferðarkerfisins. Þá er gert ráð 
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og/eða starfs-
reynslu í verkefnastjórnun.  Í fyrstu er miðað við 50% 
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlut-
falli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember  á Þraut ehf – miðstöð 
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

Höfðabakka 9. 110 Reykjavík 
Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími 560 1600  |   w w w.borgun . i s
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Þjónusturáðgjafi
Við leitum að jákvæðum og duglegum þjónusturáðgjafa 
til starfa í þjónustuveri Borgunar. 

Hæfniskröfur 

 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 
 Reynsla af sambærilegu starfi
 Háskólapróf er kostur
 Mjög góð almenn tölvukunnátta 
 Góð enskukunnátta
 Ábyrgð og áreiðanleiki 
 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Helstu verkefni

 Svörun fyrirspurna í síma og á tölvupósti 
 Þjónusta og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur 
 Almenn samskipti og úrlausn mála fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember nk.

Skipti reka fyrirtæki sem starfa einkum á sviði fjarskipta- og upplýsingatækni á Íslandi. Hlutverk Skipta er að sinna sameiginlegri þjónustu 
fyrirtækjanna á einum stað, með hagræði og sveigjanleika að leiðarljósi. Þannig skapa Skipti stjórnendum og starfsfólki dótturfélaganna 
svigrúm til þess að einbeita kröftum sínum að því að ná hámarksárangri í krefjandi rekstrarumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir: 
Halldóra Jónsdóttir  
halldoraj@skipti.is

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.skipti.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. nóvember nk. 

Skipti leita að matreiðslumanni í fullt starf 
Starfið felur í sér ábyrgð á eldamennsku í mötuneyti starfsmanna en unnið er á virkum dögum 
frá kl. 7-15. Við erum að leita að kröftugum og jákvæðum matreiðslusnillingi sem getur töfrað 
fram ljúffengan og hollan hádegismat handa starfsfólki okkar.

Ert þú með  
bragðlaukana í lagi?

Menntun og reynsla:
Sveinspróf í matreiðslu
Reynsla af starfi við matreiðslu skilyrði
Reynsla af starfi í mötuneyti er æskileg

Persónueiginleikar:
Frumkvæði og framsýni
Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
Heilindi og vinnusemi

Viðkomandi er staðgengill yfirmatreiðslumanns í fjarveru hans.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Hæfniskröfur

Verkstjóri á verkstæði
Starfssvið

· Umsjón með verkstæði

· Viðgerðir á gámum, vögnum, vélum, 
  lyfturum og vörubílum
· Aðstoð við sölu og innkaup
· Önnur tilfallandi verkefni

· Sveinspróf í vélvirkjun eða sambærileg menntun
· Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
· Góð enskukunnátta bæði í tali og riti
· Skipulags- og leiðtogahæfileikar
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Stólpi Gámar  ehf. auglýsir starf verkstjóra laust til umsóknar. Verkstjóri sinnir m.a. daglegri umsjón verkstæðis, 
viðgerðum og aðstoðar við sölu og innkaup. Vinnutími er frá kl. 07:00 til kl. 15:00/17:00 alla virka daga.

Meginstarfsemi Stólpa Gáma er á tveimur 
sviðum, annars vegar gámaviðgerðir og hins 
vegar sala og leiga á gámum og gámahúsum. 
Um rótgróið fyrirtæki er að ræða  og þar 
stafa að jafnaði um 15 manns.
Hér á ferð er gott tækifæri fyrir metnaðar- 
fullan einstakling til að komast að hjá 
framsæknu fyrirtæki.

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

y i.

Pizzubakari - fullt
 starf

Vaktstjóri í eldhús - f
ullt starf

A DALVEGINN

Okkur vantar      og 

frábært starfsfólk 

í eftirfarandi störf:

NYTT

Hæfniskröfur: 25 ára eða 
eldri, með metnað og hæf

ni til að 

vinna undir álagi. Annað
hvort mjög góð ensku og/

eða íslensku-

kunnátta. Reynsla í eldh
úsi æskileg og mjög góð 

samskiptahæfni. 

Æskilegt er að umsækjand
i hafi unnið sem vaktstj

óri áður. 

Hæfniskröfur: 19 ára 
eða eldri, með metna

ð og hæfni til 

að vinna undir álagi
. Annaðhvort mjög gó

ð ensku og/eða 

íslensku kunnátta. 

Vaktstjóri í eldhús - f
ullt starf I  BAEJARHRAUNID

Umsóknareyðublöð er 
að finna á 

  umsokn.foodco.isNánari upplýsingar 
veitir Herwig

atvinna@foodco.is

IN ENGLISH:
Saffran is looking for great people! F.ex.:Floor Managers in the kitchen (full-time)  

We also need a:
pizza-baker (full-time).

To apply you need to be: at least 25 years old, proficient in English, have excellent comm-unication skills, handle pressure well and have kitchen experience (ex-perience as floor manager is preferred). 
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HÆFNISKRÖFUR
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA eða meistaranámi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu 
 á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Reynsla af fjölmiðlum, almannatengslum eða alþjóðlegri markaðssetningu æskileg

• Góð kunnátta í ensku og íslensku. Önnur tungumálakunnátta æskileg

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Góð þekking á Íslandi

• Fyrirtaks námsferill og einkunnir

Sundagarðar 2  Sími 511 4000 www.islandsstofa.is

Nánari upplýsingar veitir Líney Arnórsdóttir, verkefnisstjóri 

liney@islandsstofa.is, og Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður, 

ferðaþjónustu og skapandi greina, inga@islandsstofa.is

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
Markmið starfsnámsins er að gefa ungu fólki sem er að hefja 
starfsferil sinn og vill afla sér reynslu, færi á að kynnast því 
fjölbreytta starfi sem unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu 

hjá Íslandsstofu. Um er að ræða fimm mánaða tímabil frá 
janúar og fram í júní 2013. Umsóknum skal skila inn rafrænt á 
islandsstofa@islandsstofa.is fyrir 12. nóvember 2013.

Framkvæmdastjóri  
Knattspyrnufélagsins Þróttar
Knattspyrnufélagið Þróttur óskar eftir að ráða öflugan  
framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur félagsins.

Upplýsingar veitir Sigurlaugur Ingólfsson, formaður Þróttar, sími: 869 2579 – netfang: starf@trottur.is 
Umsókn auk ferlisskrár skal skilað á netfangið starf@trottur.is eigi síðar en 31. október 2013.

Starfsvið:
• Daglegur rekstur Þróttar
• Fjármála- og starfsmannastjórnun
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Samningagerð og samskipti við samstarfsaðila
• Undirbúningur og framkvæmd fjáraflana og viðburða
• Samskipti við félagsmenn, iðkendur og foreldra
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af rekstri, t.d. íþróttafélags
• Góðir skipulags- og stjórnunar-hæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af félagsstörfum æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til að vinna með öðrum
• Drifkraftur og frumkvæði Lýsi hf. leitar að starfs-

manni í framleiðsludeild

www.lysi.is

Vélgæsla í verksmiðju
Um er að ræða starf í nýrri og tæknilegri verksmiðju 
okkar að Fiskislóð í Reykjavík þar sem starfsaðstaða er 
öll til fyrirmyndar og mikil áhersla er lögð á hreinlæti 
og gæði. Unnið er á 8 tíma vöktum í 3ja manna vakta-
teymi. Starfið er fjölbreytt og krefst áhuga stafsmanns 

til að tileinka sér nýja hluti. 

Starfssvið:
• Stýring og eftirlit með framleiðslubúnaði
• Eftirlit með framleiðsluafurðum
• Gæðaskráningar
• Þátttaka í viðhaldsverkefnum
• Þrif á tækjum og húsnæði

Lýsi hf. er ört vaxandi fyrirtæki sem býður uppá 
jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi. Fyrirtækið 
framleiðir heilsuvörur úr sjávarafurðum og flytur til yfir 
70 landa. Starfsemin byggir á samhentu og jákvæðu 
starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að leiðarljósi. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu 
Lýsis hf.  www.lysi.is/starfsumsokn  eða senda inn 
umsókn með tölvupósti á gurry@lysi.is

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar hjá Snorra eða 
Eiríki í síma 5258100. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2013.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Staða ritara á Skólaskrifstofu er laus til umsóknar. Um 

er að ræða 100% starf og umsækjandi þarf helst að geta 
hafið störf  sem fyrst og eigi síðar en um næstu áramót.

 
Helstu verkefni ritara
• Undirbúningur funda og ritun fundargerða fræðsluráðs
• Skráning og varðveisla trúnaðargagna
• Afgreiðsla og símsvörun
• Öll almenn skrifstofustörf
 
Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun              
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
• Góð framkoma og jákvæðni
• Metnaður og áhugi á nýjungum
• Gott vald á íslensku máli
• Reglusemi og vandvirkni
 
Allar upplýsingar veitir Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri 
í síma 585 5500.  Umsóknarfrestur er til og með  7. nóvember 
2013.
 
Umsóknum skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,  
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður eða á netfang  
ingibje@hafnarfjordur.is
 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Yfirþroskaþjálfi
Óskað er eftir yfirþroskaþjálfa til starfa á heimili við   
Kópavogsbraut. Um er að ræða 100% starf, að hluta til í  
vaktavinnu. Staðan er laus frá 1. nóvember 2013 eða 
eftir nánara samkomulagi. Umsóknir þurfa að berast fyrir 
31.október.
Yfirþroskaþjálfi ber ábyrgð á og skipuleggur faglegt starf 
ásamt forstöðumanni. Hann gætir hagsmuna íbúa innan og 
utan heimilis, aðstoðar íbúa í daglegu lífi og sinnir stuðningi 
við þá samkvæmt óskum og þörfum þeirra hverju sinni. Hann 
hefur að leiðarljósi í starfi sínu siðareglur þroskaþjálfa, 
stefnu og góða starfshætti félagsins og veitir starfsmönnum 
faglega ráðgjöf og fræðslu. Umsækjandi þarf að hafa góða 
samskipta- og samstarfshæfni og geti tekið virkan þátt í innra 
starfi félagsins, eftir því sem við á hverju sinni. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Áss styrktarfélags 
í síma 4140500 á virkum dögum milli kl. 09.00 og 15.00.  
Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á  
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is, einnig má skila 
umsóknum á netfangið erna@styrktarfelag.is  

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  
Áss styrktarfélags og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

 
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar sam-
kvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir 
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.   
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi 
og mun veita góða möguleika á framþróun í starfi. Meðal 
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæfingarnám-
skeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður 
við aðra þjónustuaðila velferðarkerfisins. Þá er gert ráð 
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og/eða starfs-
reynslu í verkefnastjórnun.  Í fyrstu er miðað við 50% 
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlut-
falli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember  á Þraut ehf – miðstöð 
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

Höfðabakka 9. 110 Reykjavík 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Aðstoðarleikskólastjóri á leikskólann
Austurkór

· Deildarstjórar á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari með stuðning á leikskólann
Sólhvörf 

· Matráður á leikskólann Austurkór

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar

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

Sölumaður óskast á rótgróna 
fasteignasölu

Traust og rótgróin fasteignasala óskar eftir sölumanni til 
starfa. Þóknun er afkastatengd en söluskráin bíður upp á 

mikla möguleika fyrir duglegan starfsmann.  
Umsóknir sendast á box@frett.is merkt  

,,Fasteignasala-1805“

Við Hraunvallaskóla í Hafnarfirði 
eru lausar eftirtaldar stöður:

Þroskaþjálfi

Starfið felst í stuðningi við nemanda á yngsta stigi.
Nauðsynlegt að umsækjandi hafi áhuga og helst 
reynslu afnotkun ákv. spjaldtölva í kennslu.  

Stuðningsfulltrúi
 
Allar upplýsingar um störfin veita Lars Jóhann 
Imsland, skólastjóri og Ásta Björk Björnsdóttir,  
deildarstjóri í síma 590-2800. 
 
Umsóknir berist til skólastjóra á netfangið  
lars@hraunvallaskoli.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2013.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um störfin. 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður



HELSTU VERKEFNI ERU:

HÆFNISKRÖFUR:

 ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST SÆKI 
UM Á NOATUN.IS

NÓATÚN ÓSKAR EFTIR 
MATRÁÐI Í NÓATÚN Í 
GRAFARHOLTI

Vinnutími er 8-16 virka daga.

www.kronan.is
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Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar – Naturreisen leitar að starfsmanni til starfa í teymi 
sem annast skipulagningu ferða, sölu og samskipti við innlenda og erlenda viðskiptavini.

S TA R F S S V I Ð H Æ F N I S K R Ö F U R

Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar – Naturreisen

Umsóknir berist á tölvutæku formi á erna@naturreisen.is. Umsóknarfrestur er til 10. nóvember 2013.

Starfsmaður á ferðaskrifstofu

Gæði – virðing – sveigjanleiki – samvinna 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



| ATVINNA | 

Íslensk ættleiðing auglýsir starf  
sálfræðings/ráðgjafa í miðstöð félagsins

Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar  
um alþjóðlegar ættleiðingar. Félagið er eina ættleiðingar 
félagið á Íslandi og leggur metnað í faglegt  
starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.

Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við  
miðstöðina. Ráðgjafinn bætist við metnaðarfullt teymi  
félagsins og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda  
í sálfræði og reynslu af ráðgjöf.

Umsóknarfrestur er til 5.nóvember. 
Umsóknir skal senda til isadopt@isadopt.is 
 
Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri veitir nánari 
 upplýsingar í síma 588 1480.

Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars  
stuðningur og ráðgjöf við: 
•  umsækjendur um ættleiðingu
•  foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
•  börn sem hafa verið ættleidd
•  starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
•  starfsfólk leik- og grunnskóla
 
auk 
•  umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
•  uppbyggingar barna- og unglingastarfs

Þekking - stuðningur - ráðgjöf

ÞEKKINGARMIÐSTÖÐ
SJÁLFSBJARGAR

Þekking – fræðsla – aðgengi

Ráðgjafi óskast í afleysingar
Þekkingarmiðstöð Sjálfabjargar leitar að öflugum liðsmanni í ráð-
gjafateymi sitt, til afleysingar í allt að 1 ár. Um 100% stöðu er að ræða, 
en annað hlutfall kemur til greina. 

Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist fötluðu fólki sem og öðrum t.d. aðstandendum, þjónustu-
aðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.

Starfssvið:
• söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga sem gagnast  
 fötluðu fólki um land allt
• ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli 
• textagerð og innsetning efnis á vef
• og mörg önnur skemmtileg verkefni

 

Hæfniskröfur:
• háskólamenntun sem nýtist í starfi
• góð þjónustulund og færni í samskiptum  
• sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• góð almenn tölvukunnátta 
• góð íslensku- og enskukunnátta
• æskilegt að hafa þekkingu á málefnum fatlaðra

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um. 
Áhugasamir hafi samband við Rannveigu Bjarnadóttur forstöðumann í síma 5 500 118 eða á rannveig@sjalfsbjorg.is.  
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang.

Umsóknarfrestur er til 10.11.2013. 

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12 • 105 Reykjavík

www.thekkingarmidstod.is geymir mikið magn upplýsinga.  Hvetjum við þig til að skoða hana ásamt Facebook síðu okkar 
https://www.facebook.com/thekkingarmidstod.

  

Össur hf. leitar að metnaðargjörnum einstaklingi til 
að leiða  áframhaldandi uppbyggingu  fjárfestatengsla 
 félags ins. Össur hf. hefur verið skráð á hlutabréfa markað 
frá árinu 1999 og er nú skráð í kauphöll  NASDAQ OMX  
í Kaupmannahöfn. Hluthafahópur  Össurar er  alþjóðlegur 
með hluthafa frá um 20  löndum. 

Fjárfestatengill er helsti tengiliður félagsins við  fjárfesta 
og aðra markaðsaðila.  Fjárfestatengill  heyrir undir 
 fjármálastjóra Össurar og vinnur náið með  stjórnendum 
félags ins við mótun stefnu um upplýsinga gjöf til 
markaðarins.

FJÁRFESTATENGILL – IR MANAGER

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa  

um 2200 manns í 17 löndum. Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

STARFSSVIÐ

• Áframhaldandi uppbygging fjárfesta-

tengsla hjá Össuri.

• Mótun á stefnu félagsins um 

upplýsinga gjöf  til markaðarins.

• Gerð fréttatilkynninga og markaðs-

kynninga. 

• Samskipti við hluthafa, fjárfesta  

og aðra markaðsaðila. 

• Undirbúningur fyrir ársuppgjör  

og árshlutauppgjör.

• Kynningarvinna á Íslandi og erlendis.

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf tengt fjármálum. 

• Að lágmarki 7 ára starfsreynsla.

• Mjög góð samskiptahæfni.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Greining ársreikninga.

• Góð reynsla af fjármálageiranum.

• Þekking á hlutabréfamarkaði.

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast work@ossur.com fyrir 8. nóvember næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 
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Framkvæmdastjóri 
Hið íslenska biblíufélag óskar eftir að ráða framkvæmda-
stjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum 
rekstri félagsins og framfylgir stefnumótun og ákvörð-
unum stjórnar.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur
• Áætlanagerð
• Fjáröflun og öflun nýrra félagsmanna
• Umsjón með heimasíðu
• Undirbúningur og framkvæmd afmælisársins 2015
• Samskipti við félagsmenn, söfnuði landsins og  
 erlend Biblíufélög

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Áhugi og þekking á Biblíunni
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á netfangið  
hib@biblian.is eða í pósti merkt Hið íslenska biblíufélag, 
pósthólf 243, 121 Reykjavík fyrir 7. nóvember 2013. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Starf aðstoðardeildarstjóra á meltingar- og nýrnadeild 13E
við Hringbraut er laust til umsóknar.

Deildin er 21 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með
bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum. 
Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi 
og veita einstaklingshæfða hjúkrun.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru

hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á

deildinni
» Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að

skipulagningu á starfsemi deildar
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfsreynsla
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Hæfni í mannlegum samskiptum

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 9. nóvember 2013.
» Starfshlutfall er 90-100%.
» Starfið er laust frá 1. desember 2013 eða eftir samkomulagi

til tveggja ára, með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
» Upplýsingar veita Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, deildarstjóri,

hildurha@landspitali.is, sími 825 5133 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, sími
825 5136.

MELTINGAR- OG NÝRNADEILD
Aðstoðardeildarstjóri

aus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið  frá 1. desember 2013 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Ólafur Halldórsson rekstrarstjóri, netfang olafur.halldorsson@landspitali.is, sími  543 5453.
» Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ákvarðanir um ráðningar í störf byggjast á viðtölum og innsendum gögnum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Daglegur rekstur VMWare-umhverfis
» Daglegur rekstur Oracle og Microsoft gagnagrunnsumhverfis
» Rekstur gagnageymsla
» Almennur Linux rekstur
» Þátttaka í þróun tækniumhverfis Landspítalans

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu 

æskileg
» Fimm ára starfsreynsla á sviði upplýsingatækni
» Viðamikil reynsla af rekstri tækniumhverfis eins og VMware og 

gagnagrunna
» Mikil reynsla af bilanaleit og viðgerðum

Rekstur VMWare-umhverfis og gagnagrunnskerfa
Landspítali óskar eftir sérfræðingi í rekstri VMWare-sýndarumhverfis og gagnagrunnskerfa.

Framtíðarsýn Landspítala er að vera í fremstu röð háskólasjúkrahúsa, eftirsóttur vinnustaður og stolt lands-
manna, sjúklinga og starfsmanna. Landspítali er stærsti vinnustaður landsins með um 4.500 starfsmenn.

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspítala (HUT) hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum, 
tölvum og öðrum tæknibúnaði. Á deildinni starfa rúmlega 70 starfsmenn. Hlutverk deildarinnar er að styðja við 
kjarnastarfsemi spítalans enda er heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda hagræðingar og framþróunar í 
starfsemi hans.

Rekstrarlausnir (RL) er eining innan HUT sem sér um rekstur tölvukerfa Landspítala og þjónustu við um 4.500 notendur. 
Í RL starfa rúmlega 30 sérfræðingar sem sinna daglegum rekstri og þjónustu ásamt innkaupum og innleiðingu á 
miðlægum tölvubúnaði. Starfsemi RL er vottuð samkvæmt öryggisstaðlinum ISO 27001.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201310/074
Lektor Háskóli Íslands, sálfræðideild Reykjavík 201310/073
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Húsavík Húsavík 201310/072
Framhaldsskólakennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201310/071
Barnalæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201310/070
Sérfræðingur LSH, rekstrarlausnir Reykjavík 201310/069
Stjórnandi LSH, gæða- og sýkingavarnadeild Reykjavík 201310/068
Yfirlæknir nýburalækninga LSH, Barnaspítala Hringsins Reykjavík 201310/067
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/066
Sjúkraliðar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/065
Starfsmenn við aðhlynningu LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/064
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/063
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201310/062
Sjúkraþjálfari LSH, sjúkraþjálfun G Reykjavík 201310/061
Hjúkrunarfræðingur LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/060
Aðstoðardeildarstjóri LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/059
Sjúkraliði LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/058
Aðalvarðstjórar Sérsveit ríkislögreglustjóra Reykjavík 201310/057
Framhaldsskólakennari í þýsku Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201310/055
Forstöðumaður rekstrardeildar Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201310/054

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
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Landspítali auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis 
eða deildarstjóra á gæða- og sýkingavarnadeild, einni 
af fjórum deildum á vísinda- og þróunarsviði sem eru 
undir sameiginlegri stjórn framkvæmdastjóra hjúkrunar 
og lækninga.

Helstu verkefni og ábyrgð
Forysta, samhæfing, stuðningur, ráðgjöf og eftirlit í sam-
vinnu við önnur svið spítalans varðandi eftirfarandi verkefni 
og málefni tengd þeim:
» Gæði klínískrar þjónustu
» Atvikaskráning, úrvinnsla atvika og stöðugar umbætur
» Kvartanir og kærur
» Sýkingavarnir
» Þróun sjúkraskrár
» Efling öryggismenningar

Stjórnandinn;
» Ber ábyrgð á rekstri, framþróun, mannafla og áætlanagerð

deildarinnar
» Stuðlar að þróun þekkingar með því að hvetja til rannsókna

og nýta rannsóknarniðurstöður til stöðugra umbóta í
starfseminni

» Tryggir árangursríkt samstarf við aðrar deildir spítalans og
samstarfsstofnanir með öryggi sjúklinga að leiðarljósi

» Stuðlar að þróun og nýtingu árangursvísa

Hæfnikröfur
» Menntun í heilbrigðisvísindum
» Reynsla af gæðastjórnun eða umbótaverkefnum
» Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
» Framúrskarandi samskiptahæfni
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi

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 1. desember 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. janúar 2014

eða samkvæmt samkomulagi, til 5 ára.
» Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

kennslu og vísindavinnu.
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum

gögnum og viðtölum.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast

skrifstofu framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga,
Landspítala Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.

» Upplýsingar veita Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri
lækninga, netfang olafbald@landspitali.is og Sigríður
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, netfang
sigridgu@landspitali.is, sími 543 1103.

GÆÐA- OG SÝKINGAVARNADEILD
Stjórnandi

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
 » Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2013. 
 » Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri, iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533/ 824 5769 og Þórdís Ingólfsdóttir, mann-

auðsráðgjafi, thoring@landspítali.is, sími 543 9106/ 824 5480.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði við 

sjúkling og bera ábyrgð á meðferð
 » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
 » Þátttaka í teymisvinnu 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Faglegur metnaður
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Umönnun sjúklinga í samvinnu við aðra fagaðila
 » Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur
 » Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraliði
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Umönnun sjúklinga undir stjórn hjúkrunarfræðings eða 

sjúkraliða

Hæfnikröfur
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum
 » Góð íslenskukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Almenn og sérhæfð ritarastörf á deild s.s. símsvörun, 

upplýsingagjöf, útvegun og frágangur gagna og gagnavinnsla 
í tölvukerfi LSH

 » Aðstoðarmaður hjúkrunardeildarstjóra
 » Mikil samskipti og fjölbreytt, krefjandi verkefni

Hæfnikröfur
 » Heilbrigðisritaranám, stúdentspróf eða annað sambærilegt 

nám
 » Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 » Tölvufærni og skipulögð vinnubrögð

Hjúkrunarfræðingar

Sjúkraliðar

Starfsmenn við aðhlynningu

Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður

Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. Fastar næturvaktir koma til greina.

Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði. 

Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði. 

Starfshlutfall er 50%, dagvinna virka daga. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hefur þú áhuga á að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri hjúkrunardeild  
í fallegu umhverfi á Vífilsstöðum

Þann 20. nóvember nk. verður opnuð 42 rúma hjúkrunardeild á Vífilsstöðum. Deildin er hluti af Landspítala. Þar verða 
sjúklingar sem hafa gilt færni- og heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili. 

Óskum eftir áhugasömum hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, aðstoðarfólki við aðhlynningu og heilbrigðisritara/ skrif-
stofumanni til að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri deild. 

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is

LAUGARDAGUR  26. október 2013 9
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HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár, með ríflega 
25% markaðshlutdeild á 
síðasta ári. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 120 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Sölu- og þjónusturáðgjafar óskast til starfa á Þjónustusvið Heklu

Starfssvið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk. Umsækjendur eru vin- 
samlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Heklu, www.hekla.is

Býrð þú yfir framúrskarandi sölu-  
og þjónustuhæfileikum?

IÐNAÐARSKÁLD 
(COPYWRITER)

ÖRFÁ SÆTI LAUS

Þú færð að vinna hugmynda- og textavinnu við 
fjölbreytt verkefni á skemmtilegum vinnustað.  
Til að leysa starfið vel af hendi þarfu að hafa ástríðu 
fyrir íslenskri tungu, sköpunarkraft, frumkvæði  
og einstaka hæfileika til að greina kjarna málsins. 

Starfið felst í nánu samstarfi við verkefnastjóra, 
birtinga- og hugmyndafólk um þróun auglýsinga  
og herferða á netinu. Þú þarft að hafa frumkvæði  
að lausnum sem miðast við þarfir viðskiptavina  
okkar og samræma störf forritara og hönnuða.

Þú færð að sinna forritun fyrir fjölbreytt verkefni  
í markaðssetningu á netinu í nánu samstarfi við  
aðra starfsmenn. Til að leysa starfið vel af hendi  
þarftu að búa yfir skapandi hugsun og frumkvæði 
ásamt mikilli þekkingu á forritun fyrir netið.

FRAMENDAFORRITARI 
(FRONT END PROGRAMMER)

STAFRÆNN STEFNUMÓTANDI 
(DIGITAL PLANNER)

UPPLÝSINGAR & UMSÓKNIR
WWW.JL.IS/ATVINNA

HELGARVINNA-Ferðaskrifstofa

Ferðaskrifstofan Eskimos leitar að starfskrafti við að sinna sölu, 
bókun og undirbúning ferða. Um er að ræða breytilega helgar-
vinnu í vetur og einstaka eftirmiðdagsvinnu virka daga.   
Tilvalin vinna með skóla. 

Eskimos tekur á móti og skipuleggur ferðir og upplifanir fyrir 
nokkur þúsund erlendra gesta á ári. Við leggjum mikla áherslu 
á klæðskerasniðnar lausnir og vegna fjölda verkefna og auk-
innar þjónustu þurfum við að bæta við teymið okkar. 

Helstu skilyrði:
   - Einstök þjónustulund, fáguð framkoma og öguð vinnubrögð
   - Mjög góð kunnátta á Word, Excel, Outlook 
   - Reiprennandi töluð enska og skrifuð er skilyrði. 
   - Brennandi áhugi á ferðamennsku, landi og þjóð. 

  Umsókn og starfsferilsskrá sendist á STARF@ESKIMOS.IS 

wwwww.w.eseskikimomos.s.isis
SkSkútútuvuvogogurur 1 1b b  110404 RReyykjkjavavikik 

Ertu með 
Alt undir Ctrl
í umferðinni?

Nýherji leitar að 
bílstjórum í útkeyrslu. 

Nánar á nyherji.is/atvinna 

Umsóknarfrestur er til og með 
3. nóvember 2013. 

26. október 2013  LAUGARDAGUR10
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ÚTBOÐ
Viðbygging við tilraunaeldisstöð 

Hafrannsóknastofnunarinnar  
í Grindavík  

ÚTBOÐ NR. 15553 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Hafrannsóknarstofnu-
nar, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Viðbygg-
ingu við tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunarinnar 
í Grindavík. 

Byggingin á að vera 264 m² af grunnfleti. Steyptir verða 
sökklar og botnplata, ásamt lagnavinnu. 
Ofan á plötu koma stálrammar sem verða klæddir að 
utan og innan. 
Þakið verður byggt upp úr tilbúnum einingum, alusink-
húðuðum trapisusamlokum. 
Athygli er vakin á því að verktaka ber að skila inn 
fylgiskjölum sbr. kafla 0.4.2 í útboðs- og samnings-
skilmálum. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. maí 
2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
miðvikudeginum 30. október 2013. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn  
19. nóvember 2013 kl. 11:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin í desember, janúar, febrúar og mars 
ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í byggingagreinum í desember – janúar. Umsóknarfrestur er 
til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar - mars. Umsóknarfrestur til  
1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar - febrúar. Umsóknarfrestur er til  
1. desember. 

Í bílgreinum í janúar - febrúar. Umsóknarfrestur er til  
1. desember.

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar - febrúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 
2013.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum. 
 
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Móttaka og fleira til sölu
Vönduð og falleg móttaka til sölu ásamt Aastra símstöð 

með 7 símtækjum og 5 þráðlausum headsettum.

Upplýsingar veittar í síma 662-6082.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Ræsting fyrir leikskóla Reykjavíkurborgar  

  og tvö frístundarheimili  

EES útboð nr. 13082.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ
Opið svæði við leikskóla í Leirvogstungu

Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í frá-
gang á 8425 m² opnu svæði við leikskólann í Leirvogstungu. 
Í frágangi felst m.a. gröftur og tilfærsla á efni, lagning 
fráveitu og rafstrengja. Gera sparkvöll, körfuboltavöll og 
göngustíga, ásamt því að grasþekja og gróðursetja.

Helstu magntölur:
• Tilflutningur á jarðvegi innan lóðar 2750 m³
• Gröftur og brottakstur 1000 m³
• Grúsfylling 2130 m³
• Grasþökur 1160 m²
• Sáning 4660 m²
• Malbik 690 m²
• Gróðurbeð 560 m³

Verkinu skal vera lokið  eigi síðar en 15. maí 2014

Útboðsgögn á geisladiski, verða afhent án endurgjalds 
í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar frá og með 
þriðjudeginum  29. október 2013. Tilboðum skal skila á 
sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 12. nóvember 2013, 
kl. 13:00, þá verða tilboð opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Laxveiði í Dunká, Dalabyggð
Veiðifélag Dunkár, Dalabyggð leitar hér með tilboða í laxveiði  
á starfssvæði félagsins fyrir árin 2014, 2015 og 2016,  
samkvæmt fyrirliggjandi útboðsskilmálum hjá Landssambandi 
veiðifélaga og skrifstofu Bændasamtaka Íslands,  
Bændahöllinni v/Hagatorg, 107 Reykjavík.

Upplýsingar gefur Kjartan Jónsson, Dunki,  
sími 434-1395, 659-1395.

Þjónustubíll og 
lagerhald LRH
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
viðræðum við aðila varðandi rekstur á þjónustubíl 
og lagerhaldi embættisins.
 
Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið  
hilmar.f@lrh.is fyrir 9. nóvember nk.

Fullbúin veitingasala

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, fyrirtækjaráðgjafi

Til sölu eða leigu 60 fm 
fullbúin aðstaða fyrir 
veit  inga sölu. Í dag er þar 
rek inn veitingastaðurinn 
FISH í Ing ólfs stræti.  Unnt 
er að setja upp margs-
kon ar veitingasölu í að-
stöð unni. Verð 3 millj.

Nánari upplýsingar gefur 

fyrirtækjaráðgjafinn 

Óskar hjá 

Fasteignasölunni Bæ  

í síma 659 2555 eða  

512 3428.  Einnig er hægt 

að senda fyrirspurn á 

oskar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi

F
R

U
M

 -
 w

w
w

.f
ru

m
.is

Nýtt

 í sölu

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  

s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

ÁLFKONUHVARF 5

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 
frá kl. 13:30-14:00

Sérlega fallegt og vandað endaraðhús á einni hæð með  
glæsilegum garði og góðu bílastæði við Álfkonuhvarf í Kópavogi. 

Kristján Baldursson lögg. fasteignasali  
   tekur á móti áhugasömum.
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 
• SÍMI: 586 8080 
• FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Þrastarhöfði 4-6 – íb. 0104 – Mosfellsbæ

Þrastarhöfði 49 – Mosfellsbæ 

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30 
Falleg 116,3 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði 
og bílastæði í bílakjallara við Þrastarhöfða 4-6. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö 
góð barnaherbergi, baðherbergi m/kari og sér þvottahús. 
Mögulegt að setja upp svefnherbergi úr hluta af stofu. 
Íbúðinni fylgir geymsla og bílastæði í bílakjallara. V. 33,9 m.

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30 
Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús með bílskúr innst í botn-
langa við óbyggt svæði við Þrastarhöfða 49 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í stóra forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús 
með borðkrók, hjónasvítu með sér baðherbergi m/sturtu og 
fataherbergi, stórt barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu, 
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi), gott þvottahús og 
stóran bílskúr. V. 69,9 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519-2600
www.husaskjol.is,  husaskjol@husaskjol.is

www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Katrín Ólafsdóttir
gsm: 892-77069
katrin@husaskjol.is

Löggiltur fasteignasali sölufulltrúi

Opið hús 27. Okt.

Mjög hlýlegt og mikið endurnýjað 4 herb. einbýlishús á einni hæðj g ý g g
með góðum garði og í barnvænu umhverfi. Eignin hefur verið nýtt
í ferðaþjónustu, heimasíða með meðmælum getur fylgt. Hægt að
semja um kaup á öllum húsgögnum

Hjallabraut 10, Þorlákshöfn

Verð: 25.900.000

Tegund:

Katrín Ólafsdóttir GSM 892-77069

Einbýli
Stærð: 160,2 fm.

4Herbergi:

Opið hús sunnud.
27. okt. kl. 14:00-14:30

Nánari upplýsingar veita:

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Melabraut 13

Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag 27. okt. 14:00 - 14:30

Sérinngangur

Björt stofa með útgengi á 
hellulagða verönd

Eldhús með góðri innréttingu

Falleg gólfefni

Laus strax

Virkilega björt og mikið endurnýjuð 91 fm 3ja ð ý ð
herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara í litlu þríbýlishúsi

á sunnarverðu Seltjarnarnesi.

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

Neta og línubátur til sölu

Viðskiptahúsið kynnir:
Erum með til sölu neta og línubátinn  

Björn Jónsson ÞH 345 sem er Cleopatra 38.

Báturinn er í núllflokki og gengur því í hvort kerfið sem er. Mesta 
lengd 11,89m br 3,53m. Báturinn er smíðaður 2000. Í bátnum eru 2 
x 350 hesta yamar vélar sömu árgerðar keyrðar rúma 8.000 þ. tíma. 
Báturinn gengur 20 mílur ólestaður 16 mílur með 25 til 30 bala 9 til 
11 mílur lestaður. Báturinn er útbúinn á netaveiðar, línu og hand-
færi. Nýjar Dísur í báðum vélum. Í bátnum eru tveir olíutankar um 
900 lítrar hvor sem hægt er að dæla á milli. Dekk og lunningar lengt 
yfir flotkassa að aftan og er þar undir netalest. Einnig var flotkassa 
skipt í tvent og eru nú tveir sjótankar sem hægt er að dæla í og úr. 
Stjórntæki eru ZF rafmagnsstjórntæki úti og inni. Simrad cx 50 GPS 
plotter Dýptarmælir 50 og 200 rið radar og fl. Simrad/Robertson sjálf-
stýring Ný tölva 2012 Black box með maxi siglingaforriti. Ais B tæki 
og talstöð Webasto olíumiðstöð og loftmiðstöð frá vél. Háþrýstidæla 
Áriðill með landtengingu. Tvær spildælur framan á hvori vél mjög 
aflmikið spilkerfi. Gaseldavél Örbylgjuofn ískápur og fl. Þetta er mjög 
vel með farinn bátur sem hugsað hefur verið vel um og er topp eintak 
og magnað sjóskip. 

Frekari upplýsingar veita Jóhann í síma 863 6323 
og Snæbjörn í síma 894 0361 eða snae@vidskiptahusid.is  

Erum með margar myndir af bátnum á skrifstofunni.

FasteignasalaF
og leigumiðlun   o

Einstakt tækifæri að koma sér fyrir til frambúðar í þekktu verslunar og
iðnaðarhúsi við eina fjölförnustu götu borgarinnar. Staðsenting með
gríðarlega mikið  auglýsingagildi, næg bílastæði og ágætt útisvæði.
Stærðir í boði 300 til 900 fermetrar. Leigutaki getur innréttað húsnæðið
miðað við eigin þarfir. Hagstætt leiguverð, traustur leigusali sem leitar að
langtíma leigutaka.
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Víkingur í símum 533 1316 og 892 1316.

jonvikingur@fiduc.is - www.fiduc.is -  
FIDUC Fasteignir - Suðurlandsbraut 32, 4. hæð, sími 527 4900. 

VERSLUN OG / EÐA IÐNAÐUR - 
TIL LEIGU - VERSLUNARHÚSNÆÐIÚ

Skútuvogur 4, Reykjavík

Jón Víkingur,  
Löggiltur 
Leigumiðlari.

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Opið hús sunnudaginn 27. okt. frá kl 13:00 – 14:00.
Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja lúxus íbúðir í  
Skuggahverfinu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfe-
fnum. Sérsmíðaðar innréttingar frá GKS, eldhústæki frá 
Miele. Sér stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Glæsilegt útsýni til norðurs og svalir til suðurs.   
Berta Bernburg, lögg. fasteignasali, sýnir eignirnar og  
er í síma 694-6369.

Vatnsstígur 16-18 - Skuggahverfið

OPIÐ HÚS
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L e i f u r  A ð a l s t e i n s s o n  l ö g g i l t u r  f a s t e i g n a s a l i       K r i s t í n  S i g u r e y  S i g u r ð a r d ó t t i r  l ö g g i l t u r  f a s t e i g n a s a l i  

OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG MILLI KL. 14.00 OG 15.00 
Stórglæsilegt, einstaklega vel staðsett u.þ.b. 460 fm einbýli á þremur hæðum.  
Glæsilegt útsýni.  Eignin er öll nýlega standsett.
Nánari upplýsingar veitir 
Leifur Aðalsteinsson í síma 820-8100

VESTURBRÚN 28 104 REYKJAVÍK

Save the Children á Íslandi
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AUDI A5. Árgerð 2008, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.950.000. 
Rnr.110878.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

 Bílar til sölu

Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf 
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll 
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín 
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in 
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4 
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á 
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum, 
metan/bensín/díselbílum. Íslensk 
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í 
boði. islandus.is - S.5522000.

Citroen Berlingo árg. 2004, ek. 127 
þ.km, V. 580.000 Ný tímareim. S: 
8986161.

Til Sölu MB 190E/ w-201 línan. Árg. 92, 
2.0 ltr, Ssk. Nýsk., gott viðhald, fallegur 
bíll, Aukagangur á felgum fylgir. V. 350 
þus.kr. uppl. í s. 8624193.

TOYOTA LAND CRUISER
Til sölu gullfallegur Toyota Land 
Cruiser 120VX ekinn 68.þkm 
Dísel.2009 model.Ásett 6.900.000.

Hyundai starex 4x4 ‚02, ek. 169 þkm. 
mikið endurnýjaður. Uppls. s. 8939394.

Fínn bíll á flottu verði. 2001árg, ek. 
165þús., station, snyrtilegur og góður í 
akstri, ásett 490þús., tilboð nú 360þús. 
Uppl. í s. 820 1807.

NISSAN PATHFINDER DIESEL 2007 til 
sölu. 7 manna, ssk., ek 128 þús., 33” 
dekk, krókur.1 eigandi, þjónustubók. 
Ásett 3,5 millj. Ath. skipti. S. 661 6000.

Man 8 163, árg. 1998, ekinn aðeins 
70.000 km, með lyftu og á nýjum 
dekkjum. Mjög góðu ástandi og í eigu 
sama aðila í 11 ár. Verð 1.2 m + vsk 
s.8689087.

Dahatzu Terios, ‚99 árg. beinsk, 
bensín. Ek: 190 þús km. Verð 230 þús. 
S: 773-6294.

Pajero árg. ‚06, 3.2 dísel, ek.153 þ.km, 
sjálfsk. fjarstart, dráttgeta 3.3 tonn, sá 
næst flottasti uppls. s. 8981649.

Toyota aygo ‚06. ek. 98. þ.km. Verð 
850 þús. s. 696-7832

Toyota Hiace langur vsk bíll.
Dísel.4WD,dráttarkúla.Hiti í sætum 
og speglum.Samlæsingar.Nýleg 
heilsársdekk. Rafmagnsrúður.5 
gíra beinskiptur.Er með skilrúm 
og klæddur í hliðum og á gólfi til 
vöruflutninga.Er í ábyrgð frá Toyota.
Frekari upplýsingar í síma 893-9690.

Til sölu Nissan Terrano II árg.‘04 , 
7manna 3 l dísel ek. 135Þ. Á nýlegum 
harðskeljadekkjum sk. 2014 verð 1790 
þ. uppl. í s: 8918655.

TILBOÐ ÓSKAST
Til sölu Range Rover Sport SE árg. 
2006 ek. 113.þ.km heilsársdekk 
dráttarbeisli, umboðsbíll, 
filmur,samlitur, bíll í topp standi ásett 
verð hjá BL 4.390.þ skoða skipti. uppl. 
í 896-5290.

Corolla 94, nýskoðuð á góðum 
vetradekkjum, beinsk. Vel keyrð, ný 
tímareim, vatnsdæla, bremsur. Verð 
190,000 . Uppl. s 858 6022.

Opel Astra árg. ‚00. Ek 180þ. Bíll í 
topplagi. Verð 320þ. S:8994941.

T.S. Daewoo Nubira. ‚99 
ek.186þús,beinsk,nýsk. Góður bíll 
Verðhugm. 140 þús. Skoða raunhæf 
tilboð. Uppl. í s: 8950648.

Grand Cherokee, árg.‘00, sk. 14, 6 cyl. 
Select track, einn með öllu. ek. 170 þ. 
ml v.390 þ. Sími: 893-8894.

 250-499 þús.

Renault Kangoo árg. ‚99 ek. 140.000 
km. Ný tímareim og og púst og nýjir 
bremsuklossar og diskar. Nýskoðaður - 
engin athugasemd! Verð 288þús. simi 
848 5280.

SJÁLFSKIPTUR SMÁJEPPI
Honda Hrv 3dyra 00” Sjálfskiptur 
topplúga Dráttarbeysli ofl. Ný 
skoðaður góður bíll Verð 550þ TILBOÐ 
390þ. Uppl. í s. 666 0675.

Bíla�ármögnun Landsbankans

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-16 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

M.BENZ Gl 350 bluetec . Árgerð 2011,
ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 14.900. Einn með öllu. Rnr.112004.

LAND ROVER Range rover sport hse. 
Árgerð 2007, ekinn 98 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 7.990.Gullmoli Rnr.219288.

M.BENZ S 500 4matic. Árgerð 2007,
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 14.900. Einn eigandi.Rnr.111672.

NISSAN Note tekna. Árgerð 2008, ekinn
46 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.790.000. Rnr.219315.

VW Golf gti. Árgerð 2006, ekinn aðeins
49 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.690.
Lækkað verð Rnr.311295.

SUZUKI Swift gl 4wd. Árgerð 2010,
ekinn 71 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.780. lækkað verð Rnr.113599.

FORD Mondeo trend. Árgerð 2007, ekinn
68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.490.
Rnr.219303.

FORD F350 amarillo edition. Árgerð
2006, ekinn aðeins 62 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 4.090. Gullmoli Rnr.219119.

CHRYSLER Town - country ltd Árgerð
2007, ekinn 145 Þ.KM, bensín, sjálfsk.
Tilboð1.590.Ásett verð 1.890 Rnr.113620

BMW 525d xdrive f10. Árgerð 2012,
ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.900.000. Rnr.113644.

VOLVO S80 turbo 20v. Árgerð 2005, ekinn
188 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490. Rnr.300086.

VW Crafter . Árgerð 2013, ekinn 34 Þ.KM,
dísel, 6 gírar. Verð 10.900. Rnr.113310.

M.BENZ Sprinter 416 cdi 4x2. Árg. 2006,
ekinn 565 Þ.KM, dísel, 5 gírar. V 3.900.
17 manna mikið endurn. Rnr.218913.

GÓÐIR Í VETUR !

til sölu
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 250-499 þús.

Renault Kangoo árg. ‚99 ek. 140.000 
km. Ný tímareim og og púst og nýjir 
bremsuklossar og diskar. Nýskoðaður - 
engin athugasemd! Verð 288þús. simi 
848 5280.

 500-999 þús.

Ford Fiesta ‚04 ek. 103þ. nýsk. Verð 
650 þús. Sími 588 0115/892 5257.

GÓÐUR STATION - 
GJAFATILBOÐ 690 ÞÚS!

CHERVOLET LACETTI 1,8 WAGON 
árg. 2006 ek.35 þús. á vél, beinskiptur, 
filmur, álfelgur með góðum 
heilsársdekkjum, cd magazine ofl 
lýtur vel út og mjög góður í keyrslu 
ásettverð 950 þús TILBOÐ 690 ÞÚS 
möguleiki á 100% láni s.841 8955.

FLOTT BJALLA!
VW BEETLE 2.0 árg.‘99 ek.169 
þús, beinskiptur, skoðaður 14, 
heilsársdekk,cd magazine ofl 
TILBOÐSVERÐ 550 ÞÚS möguleiki 
á 100% visa/mastercard í 36 man. 
s.841 8955.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

!!! STAÐGREIÐI ÓDÝRA BÍLA !!!
98-05”árg. á allt að 250þúsund.. 
Vantar þig pening STRAX ? eða 
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa og þú 
vilt losa þig við hann STRAX ? S. 777 
3077 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Góður Ford Transit ‚98. ek. 288 þ .8 
m3 flutn.rými. Sími 588 0115/892 
5257.

Alhliða flutninga og sendibílaþjónusta. 
Ódýr fyrirtækja og bússlóðaflutningar. 
www.cargobilar.com & s. 772 1450.

 Húsbílar

 Vörubílar

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Bátar

spíttbátur 18 fet 4 cyl turbo inboard 
. cobra hældrif.hraði 45 mílur.
leðursæti fyrir 7 manns .galv vagn 
fylgir í toppstandi.upplýsingar í síma 
770-2175.

 Hjólbarðar

Dekkjavél til sölu, CORCHI A2010 með 
skoti lítið notuð, verð 285þ.kr. sími 
8940956.

Til sölu vetrardekk af Citroen C5 á 
felgum og hjólkoppum. Stærð 215/55 
R16 Nokia 97RxL. Selst á hálfvirði. 
Uppl. í s. 8617536.

 Varahlutir

Til sölu varahlutir í Golf ‚97. 1400 
vél. Einnig ný vetrardekk á álfelgum. 
185/70 R14. S: 8973154.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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. 663 5315.

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér hreingerningar í 
heimahúsum er vön og vandvirk. S. 
894-2891, Eva.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

Trjáklippingar, trjáfellingar og 
önnur garðvinna. Garðtækni. 
Garðameistarinn þinn. Uppl. í s. 
8966655.

 Bókhald

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

 Fjármál

Tek að mér bókhald fyrir stærri og 
minni fyrirtæki. Allt aftstemmt til 
endurskoðanda.Uppl.í stofan57@
gmail.com

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

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

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska 
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464 
malningartjonusta@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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN

Getum bætt við okkur verkum í 
flísalögnum, múrverki og 

múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa 
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri 
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

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 
þörfum. 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.

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir
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KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Fallegar beislisstangir til sölu. V. 20 
þús. Uppl. í s. 7720620

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengir stilliflauta og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27 S:552-2125,www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

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

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.

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Úrval af nýjum harmonikum. www.
egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648.

Mjög vel með farinn Yamaha Flygill 
(190 cm) til sölu. Einnig til sölu lítið 
notað píanó. Enn fremur lítið notað 
Sonor trommusett. Uppl. í s. 899 3133

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Ýmislegt

Ýmislegt úr búslóð til sölu, húsgögn 
ofl. Uppl. í síma: 845-1170 og 893-
8894.

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

 Líkamsrækt

Trimformstofan Geislinn, Hólmaseli 2. 
Pakkatilboð fyrir jólin. 10 tíma kort í 
Trimform 11.500,- Svæðanudd 5.000,- 
1 tími í Heilsusána 1.000,- (fara 600kal) 
Virkar vel saman. Mæling fyrir og eftir. 
17 ára reynsla. Tímapantanir í síma 
6973315. Allir velkomnir. Helga J U

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Námskeið

NORSKA I & II- NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, SÆNSKA, ENSKA f 
fullorðna. ÍSLENSKAf. útlendinga - 
ICELANDIC. Námskeið byrja- Courses 
starting:14/10, 4/11, 2/12. Kvölds/
Morgna. Mornings/Evenings. 4 vikur-6 
vikur/ 3 eða 5 sinnum viku- 4 weeks, 3 
or 5 days a week. Sjá: www.iceschool.
is. Fullorðinsfræðslan- IceSchool, 
Ármúli 5. s.5881160.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Helluhrauni 22 • 220 Hafnarfirði
Sími 555 2585 • www.irobot.is

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

Dvergschnauzer. Gullfallegir hvolpar 
til sölu, HRFI ættbók. Ekkert hárlos. 
Nánar á www.schnauzer.is - Fríður 
846-8171.

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Plasthundabúr 48x31x30 verð 2.690,- 
Plasthundabúr 54x36x33 verð 3.690,- 
Plasthundabúr 62x39x28 verð 4.990,- 
Plasthundabúr 67x51x47 verð 7.990,- 
Plasthundabúr 80x56x58 verð 11.990,- 
Plasthundabúr 100x67x75 verð 19.990,- 
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.587-074.

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

105 Rvk, 2. herb. íbúð í glæsilegu 
listihúsi. Bílakj., húsvörður, 150 þús. á 
mán. Fyrirframgreiðsla. S. 8925245.

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 17a 
og 19 og Dalhrauni 13. Rooms 

for 1-2 persons in Funahöfða 17a 
-19 Rvk and Dalshrauni 13.

Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
12-18. www.leiguherbergi.is

EINBÝLISHÚS I MIÐBÆNUM
6-7 herbergja einbýlishús til leigu 
med húsgögnun og búnaði fra 10.jan 
2013 til 10.juli 2013. 3 einkabilastæði. 
Áhugasamir sendi póst á tdba2013@
gmail.com

Til leigu 5 herb. neðri hæð í 
Norðlingaholti. Losnar 1.nóv 2013. v. 
240 þ. á mán. uppl. í s.8979966.

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.

Til leigu að Skúlagötu 20, 101 Rvk, 
70 fm íbúð fyrir 60 ára og eldri. Fleiri 
uppls. s. 5334200/8920667.

Til leigu 2h.70fm í kóp. m. 
húsgögnum. Leigut. 6 mán. verð. 
135þús. s. 8964661.

Til leigu hús í sveitinni leigan föst 
gjöld + viðhald uppl sími 7702076 
4212794

Skrifstofuherbergi til leigu að 
Bíldshöfða. Uppl. í s. 899 5309.

 Húsnæði óskast

Par leitar eftir húsnæði í Reykjavík. 
Birgir R. J. s: 820-2223.

2-4 herb. íbúð óskast til leigu í 
reykjavík. Uppl. í S. 499 2072.

 Atvinnuhúsnæði

Til sölu atvinnuhúsnæði á Stokkseyri 
294m2 að stærð + gott milliloft, stórar 
innkeyrsluhurð á gafli 4,5x5m, góð 
vegghæð 6m. Sjón er söguríkari. Uppl. 
í s. 894 3858.

60 fm verslunarhúsnæði til leigu á 
Smiðjuvegi í Kópavogi. Góð aðkoma. 
Laust 1. nóvember. Uppl. í síma 
6989030

Gott 150fm atvinnulagerhúsnæði á 
góðum stað í Garðabæ til leigu. Einar 
innkeyrsludyr. Uppl. í s. 699 3737 
vatnsk@simnet.is

MEÐLEIGJANDI ÓSKAST AÐ 
ATVINNUHÚSNÆÐI !

Í 106fm rými uppá Höfða, 
innkeyrsludyr og port, wc. Uppl. í s. 
898 4202.

Til leigu 127 fm iðnaðarhúsnæði 
að Hyrjarhöfða, 5 m lofthæð, góðar 
innkeyrsludyr og milliloft með 
skrifstofu, eldhúsi, Gott bílaplan, sér 
hiti og rafmagn. Verð 170.000 laust 
strax. Uppl. í s. 896 2908.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUHÚS.IS
Hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagnar, bílar, 
upph, húsnæði. Uppl, í síma 770-5144

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

GEYMI FELLIHÝSI, 
TJALDVAGNA OG BÍLA

16 ára reynsla, vönduð umgengni. 
Uppl. 897 1731.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Z-ELEKTRO ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA RAFVIRKJA MEÐ 
SVEINSPRÓF TIL NOREGS.
Um er að ræða 100% fast starf, 
í húsum og byggingum. Þetta er 
ekki úthaldavinna! Viðkomandi 

verður að vera sjálfstæður, 
afkastamikill og með hreina 

sakaskrá. Við getum hjálpað til 
við að finna íbúð.

Umsóknir med mynd, ferilskrá 
og meðmæli sendist til: 

monika@zelektro.no 

Heimasíðan okkar er 
zelektro.no

BÍLABANKINN / 
BÍLABÓN.IS

Við erum að leita að 
sjálfsstæðum einstaklingi til að 
starfa á bónstöð okkar og við 

önnur tilfallandi störf.
Áhugasamir sendi á: axel@

bilabankinn.is nafn, kt og fyrri 
störf og annað sem umsækjandi 

vill koma á frammfæri

Sexy Iceland leitar samstarfs við 
konur sem vilja blogga um kynlíf gegn 
greiðslu. Sjá nánar á SexyIceland.com 
(Atvinna).

Tvo góða bílstjóra vantar í 
Vörudreifingu í Rvk. Á litla og 
meiraprófsbíla. Nánari uppl. á keyrsla.
is og starf@keyrsla.is

Óskum eftir starfsmanni í fullt starf 
í uppvask. 18 ára aldurstakmark. 
Áhugasamir sendið ferilskrá á 
rubytuesdayice@gmail.com Ruby 
Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

Vantar hraustan einstakling í útivinnu, 
aðallega labb. Tímabundið, mikil vinna 
í boði. Uppl. í s. 821 0883.

Óskum eftir því að ráða til starfa 
starfsmann vanan trjáklippingum í 
fulla stöðu. Áhugasamir sendi póst á 
thorey@gardlist.is

Óskum að ráða drífandi sölumann 
til að selja auglýsingar í verktöku 
á þekktar vefsíður. Sveigjanlegur 
vinnutími, miklir tekjumöguleikar. 
Áhugasamir sendi upplýsingar og CV 
til bjarni@nordicstore.com

 Atvinna óskast

Smiður óskar eftir vinnu, vanur 
byggingavinnu, flísalögn, málun & 
gipsvinnu. S. 846 3632.

Kokkur með reynslu í pórtúgölskum 
spænskum og bandarískum mat. 
Markaðsfræðingur með hæfni í 
photoshop. blackbull@blackbull.is. 
s.6914590.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

HÖFUÐBORGASVÆÐIÐ
Ég er 48 ára kk sem vill kynnast góðri 
konu með fast samband og sambúð í 
huga. S. 771-2771.

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

Sérlega falleg og vönduð ca 100 fm endaíbúð í fjölbýlishúsi 
með lyftu á góðum stað við rætur Öskjuhlíðar

Eignin, sem er með fallegu útsýni, skiptist í tvær stofur, eldhús, baðher-
bergi, svenherbergi og þvottahús. Einnig fylgja eigninni tvö stæði í 
bílageymslu. Eignin er leigð að lágmarki í eitt ár en einnig er möguleiki á 
lengri samningi. Einungis traustir og ábyrgir leigjendur með góðar 
tryggingar koma til greina. 

Áhugasamir sendi fyrirspurn með nafni og símanúmeri á 
netfangið: einar@egfasteignamidlun.is

SUÐURHLÍÐ 

TIL LEIGU

Stígamót óska eftir 
framtíðarhúsnæði

Nánari upplýsingar í síma 5626868 eða í stigamot@stigamot.is

Í húsnæðinu þurfa að vera a.m.k. 11 viðtalsherbergi, 
fundaraðstaða  og eldhús.  Gott aðgengi fyrir fatlaða 

er skilyrði og fundarsalur æskilegur. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Opið hús í dag laugardag milli kl. 14 -15 
Hraunhamar fasteignasala kynnir  Brekkugötu 14 í Hafnarfirði einbýli 
á þremur hæðum samtals um 202,1 fermetrar. Húsið er staðsett á 
frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnarfjarðar allt nýlega uppgert á 
einstaklega vandaðan hátt, gegnheilt eikarparket er á öllum gólfum 
og sérsmíðaðar stílhreinar innréttingar . Frábær staðsetning.  

Verð 69,9 millj.
 
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi s. 896 0058.

Brekkugata 14  – Hf– Glæsilegt einbýli

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  105 millj.

Granaskjól 64
107 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir 

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 

sími: 893-9929
pall@miklaborg.is

Glæsilegt 340 fm einbýlishús.

Vel skipulagt fjölskylduhús.

5 rúmgóð svefnherbergi.

Mikið endurnýjað.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennslu-
húsnæði á jarðhæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, 
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir 
fatlaða auk sturtu.  Loftræstibúnaður er til staðar.  Á gólfum eru flísar og dúkar.  Laust strax!

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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„Gripið sem
ég þarf - hvernig 
sem viðrar“

„Ég er á ferðinni allt árið. Keyri yfir sex þúsund kílómetra á mánuði 
landshorna á milli. Ég þekki vegina vel, en færðin er fljót að breytast. 
Maður leggur stundum af stað í bongóblíðu en endar í blindbyl. Ég hef 
notað harðskeljadekkin frá Toyo í mörg ár. Þau gefa mér gripið sem ég 
þarf – hvernig sem viðrar.”

Halldór Már Þórisson - Sölufulltrúi Wurth á Íslandi 

Toyo harðskeljadekk hafa
sannað sig við íslenskar aðstæður

á mánuði 
að breytast. 
ndbyl. Ég hef 
gripið sem ég g 
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Upplýsingar í síma 590 2045 
eða á  www.benni.is

Söluaðilar 
um land allt
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HELLALISTAMENN HUGSAN
LEGA KONUR
Lengi hefur verið talið að for-
söguleg hellalist í Evrópu hafi 
verið unnin af karlmönnum þar sem 
viðfangsefni listaverkanna eru oft 
veiðar. Ný rannsókn leiðir í ljós að 
konur gætu verið höfundar verkanna 
eða í það minnsta verið iðnar við 
skreytingar hellaveggjanna. Þetta 
kemur fram í nýrri rannsókn sem 
National Geographic greinir frá. 
Bandaríski fornleifafræðingurinn 
dr. Dean Snow komst að þessari 
niðurstöðu eftir að hafa rannsakað 
handaför í nokkrum evrópskum 
hellum. Handaförin eru búin til með 
því að leggja hönd á hellisvegg og 
úða málningu yfir þannig að höndin 
virkar eins og stensill. Listaverkin 
eru frá 12 þúsund til 40 þúsund ára 
gömul.
Hendur karla og kvenna eru ólíkar 
þegar litið er til breiddar og lengdar 
fingra. Snow skoðaði 32 handaför í 
hellum á Spáni og Frakklandi. Hann 
komst að því að 75 prósent hand-
anna væru af kvenmönnum. Niður-
staða Snow gæti bent til þess að 
konur hafi komið meir að listaverk-
unum en áður var talið. 
Flest handaförin sem Snow rann-
sakaði voru í hellinum El Castillo í 
Kantabríu á norðanverðum Spáni. 
Þessi hellir er opinn almenningi sem 
getur skoðað hin merku listaverk. 
Hellarnir Gargas og Pech Merle í 
Frakklandi eru einnig opnir ferða-
mönnum.

Forn handaför á hellavegg. Þessi hellir er 
raunar í Ástralíu en hellalistaverkin í rann-
sókninni voru í Evrópu.

VEGGJAKROT Í PARÍS 
Þeir sem eiga leið til Parísar 
næstu daga ættu ekki að láta stærstu 
veggjarkrotssýningu heims fara 
fram hjá sér. Búið er að leggja níu 
hæða félagslega blokk í 13. hverfi 
borgarinnar undir veggjakrot, bæði 
að utan og í 36 íbúðum hennar og 
stigagöngum. Í októbermánuði 
hafa 100 franskir listamenn sýnt 
litfagurt og skrautlegt veggjakrot sitt 
en sýningunni lýkur í næstu viku. Í 
nóvember verður húsið rifið niður og 
því eru síðustu forvöð að sjá þessa 
skemmtilegu sýningu. Húsið er opið 
sex daga vikunnar og ókeypis inn. 
Þrettánda hverfi Parísarborgar er á 
vinstri bakka árinnar Signu. Hverfið 
er jafnframt Kínahverfi borgarinnar 
þótt það sé öllu rólegra og afskekkt-
ara en önnur Kínahverfi stórborga. 
Þar má einnig finna marga ódýra og 
góða veitingastaði.

FERÐAST MEÐ SÍMANN Í HENDI 
Ótal ferðasmáforrit (öpp) í snjallsímann standa ferðalöngum til boða þegar þeir eru 
staddir á ferðalagi erlendis. Þau geta verið mjög hjálpleg þegar rata þarf um stræti stór-
borga, skipuleggja dagskrá dagsins, finna réttu söfnin og almenningsgarðana og finna 
ýmsar gagnlegar upplýsingar. Flest eru þau auðveld í notkun auk þess sem stór hluti 
þeirra er ókeypis. London, Kaupmannahöfn og New York eru þrír vinsælir viðkomu-
staðir Íslendinga. Þeir sem ferðast til London geta nýtt sér The London Pass smáforritið, 
New York City Essential Guide hentar vel þeim sem ferðist til borgarinnar sem sefur 
aldrei og ferðalöngum á leið til Kaupmannahafnar er bent á Copenhagen Travel Guide. 
Öll eru öppin fáanleg ókeypis fyrir bæði iPhone- og Android-síma. Smáforritin þrjú eiga 
það sameiginlegt að þar er að finna gagnlegar upplýsingar fyrir ferðalanga um helstu 
viðkomustaði ferðamanna, upplýsingar um samgöngur í borginni, opnunartíma safna 
og staðsetningu þeirra, gagnvirk kort og áætlanir almenningssamgangna. Auk þess 
innihalda þau ljósmyndir, myndbönd og ýmis tilboð ætluð ferðamönnum.  New York sefur aldrei. MYND/GETTY

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ  
MEÐ OKKUR!

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll.

Kauptu miða núna á www.flugrutan.is
Alltaf laus sæti.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400

Skannaðu strikamerkið 
með snjallsímanum og
kynntu þér áætlunina.

Frí þráðlaus internet - 
tenging í öllum bílum

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
Reykjavík

öði Keflavíkurflugvöllur
Ferðatími er
um það bil
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FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson var 

sjö ára þegar hann sá 
vagnalest Róma-
fólks í Grikklandi 

og það hafði 
djúp áhrif á 

hann. Ný-
legar fréttir 
af bláeygu 

barni 
rifjuðu líka 
upp gamla 
barnabók.

www.lyfja.is

Lægra
verð
í Lyfju

20%
afsláttur
Gildir út október

Kerasal 
Nýtt á Íslandi
Kærkomin lausn fyrir þreytta,

sprungna og þurra fætur

engra lögreglumanna sem fylgdu þeim, og 
þeir fáu vegfarendur sem þarna voru á ferð, 
aðrir en við Íslendingarnir, létu flestir sem 
þeir tækju ekki eftir vagnalestinni.

Svo sá loks fyrir endann á henni, og 
hófaglamrið og hjólaískrið frá síðasta vagn-
inum dó út í fjarska og aftur birtist Fíat 
á götunni, og Chevrolet, og Stóra Skjalda 
var horfin undir runnana í bakgarðinum, 
en minningin um Sígaunana hefur setið í 
minninu síðan þá.

Núna eru Sígaunar í sviðsljósinu, ein-
mitt í Grikklandi, af því þar fannst ljós-
hærð stúlka í flokki Rómafólks, eins og nú 
er tilhlýðilegt að kalla þessa þjóð. Það orð 
hefur alltaf legið á þjóðinni að hún steli 
börnum, menn skulu alltaf finna utanað-
komandi sökudólga þegar þeir passa ekki 
sjálfir nógu vel upp á börnin sín – hér áður 
fyrr í Evrópu voru Gyðingar sagðir myrða 
börn og nota blóð þeirra við helgiathafnir, 
sem auðvitað var alltaf hreinasta firra, en 
Rómafólkið átti að ræna þeim, saklausum 
börnunum okkar, þetta framandlega dökka 
fólk, svo ef það týndist barn í Evrópu þá 
hlutu ánskotans Sígaunarnir að hafa rænt 
því!

En ætli meiri hætta hafi ekki ævinlega 
steðjað að evrópskum börnum en frá öðrum 
en Rómaþjóðinni, og hættulegustu rándýrin 
staðið börnunum ögn nær?

Af einhverjum ástæðum leið mjög á löngu 
þangað til það rann upp fyrir mér barninu 
að í einni af þeim bókum sem mér fannst 
áhrifamest á þeim árum, þar kom einmitt 
við sögu sú þjóð er ég hafði séð á faralds-
fæti í Faleron forðum, ég fattaði það hrein-
lega ekki að vondu kallarnir í sögunni um 
hann Bláskjá vin minn væru Sígaunar. Þó 
hef ég líklega þegar verið búinn að lesa 
hana nokkrum sinnum þegar pabbi kallaði 
á mig að horfa á vagnalestina og ég starði 
í andakt á þetta virðulega fólk fara hjá í 
skrautlegum vögnum sínum, hvernig átti 
mér að detta í hug að hin fallega saga um 
Bláskjá væri forkastanlegur og andstyggi-
legur áróður gegn þessu fólki, einmitt af 
því tagi sem hefur verið notaður svo lengi 

Mér er það í barnsminni. Ég 
var nýorðinn sjö ára og var 
að leika mér í bakgarðinum 
við húsið þar sem fjölskylda 
mín bjó í nokkra mánuði í 
Aþenu í Grikklandi, þetta 

var stórt og virðulegt hús í grónu hverfi að 
nafni Faleron, gatan sem það stóð við var 
fjölfarin umferðargata en handan hennar 
gjálfraði sjálft Eyjahafið í fjöruborðinu. 
Bak við hús var ævintýraveröld þar sem 
skjaldbökur siluðust milli þykkblöðunga og 
maurar komu í herleiðangra upp úr rauð-
leitri þurri moldinni. Ég var að basla við að 
stilla tindátum upp í leið stærstu skjaldbök-
unnar, sem við höfðum skírt því frumlega 
nafni Stóra Skjalda, og vissi af reynslu að 
hún myndi sópa tindátunum um koll á sinn 
hægláta hátt, án þess að virðast einu sinni 
taka eftir þeim, en þá kallaði pabbi til mín.

Hann sat á svölunum sem sneru út að 
sjónum og var annaðhvort að sötra te eða 
skrifa leikrit, nema hvorttveggja væri, það 
var altént veðrið til að sitja úti á svölum í 
Aþenu þá, og ég reisti við einn tindátann í 
líki grísks varðliða eftir að þungur hramm-
ur Stóru Skjöldu hafði hrint honum í moldina 
þar sem maurarnir voru umsvifalaust komn-
ir á vettvang til að vita hvort hann væri æti-
legur. Þá heyrði ég að pabbi kallaði aftur og 
í rómnum var eitthvað sem sagði mér að nú 
lægi á að ég kæmi sem fyrst, en á því var ég 
hissa þar sem líf fjölskyldunnar þessa mán-
uði í Faleron var afskaplega rólyndislegt 
og sjaldan sem skipti máli að flýta sér. Og 
ég heyrði að pabbi kallaði nú aftur og aftur 
eitthvert orð sem ég kannaðist ekki við úr 
hans munni, og haskaði mér því á lappir og 
stefndi fram fyrir húsið, þar sem pabbi stóð 
nú æ óþolinmóðari á svölunum og hrópaði og 
pataði með höndunum í átt að götunni með-
fram Eyjahafinu:

„Sígaunar! Sígaunar!“

Hafði aldrei séð annað eins
Og úti á götunni gaf á að líta. Þar brunuðu 
venjulega nýjustu sortir af ítölskum bílum 
og amerískum, en í þetta sinn var þar á ferð 
vagnalest, hestar, múlasnar og stöku asni 
drógu stóra og mikla húsvagna, utan á vögn-
unum héngu búsáhöld, húsgögn og ferða-
töskur og kirnur allskonar, í vagnstjórasæt-
unum sátu dimmleitir menn og brúnaþungir, 
en sums staðar gægðust fram konur öllu 
litríkari, og börn, nokkuð úfinhærð man ég, 
horfðu út í buskann og létu sem þau tækju 

BLÁSKJÁR ENN Á FERÐ

  Einn maður af 
því flökkufólki er 
nefnast Sígaunar 

hafði nýlega verið 
á ferð um Mosfells-

sveit og kvaðst 
vera frá Trípólis. 

Björn hreppstjóri í 
Grafarholti vísaði 
honum frá sér og 

hélt hann þá 
áleiðis hingað til 

bæjarins.“

gegn þeim, að þeir steli börnum. Í sögunni 
hefur fallegum alþýskum og bláeygum 
greifasyni verið rænt og hírist í dimmum 
helli við svolitla týru, hann þráir það eitt 
að sjá sólina, en er innilokaður af hörunds-
dökkum trantaralýð sem ég skildi þó sem sé 
ekki fyrr en seinna að voru Sígaunar:

„Hinir skeggjuðu og hörundsblökku 
flökkumenn, með svört og tindrandi augu, 
urðu enn ægilegri en annars við þessa 
draugalegu glætu. Andlitin báru ljóst vitni 
drykkfeldni, ruddaskap og alls konar glæp-
um.

Allir þessir aumingjar höfðu frá blautu 
barnsbeini lifað í taumlausu svalli og 
stjórnleysi, svo að allt gott og göfugt, sem 
guð hafði lagt í hjörtu þeirra, var löngu 
yfirbugað af illgresi syndarinnar.

Þeir höfðu ekki minnstu tilfinningu fyrir 
hinu ósæmilega framferði sínu, heldur rif-
ust, hrópuðu og æptu hver í kapp við annan 
eða helltu óspart í sig áfengum drykk sem 
gömul kona bar á milli þeirra og renndi í 
ógeðslegar, óhreinar trékollur.

Þakka mínum sæla fyrir fattleysið
En einn sér og afskekktur sat lítill drengur 
sem ekkert skipti sér af ruddalegum gleð-
skap hinna. Hann starði hugsandi inn í eld-
inn og bærði ekki á sér. Drengurinn var á 
að giska níu til tíu ára gamall og gagnólíkur 
hinum öðrum börnum sem í hellinum voru. 
Hár hans var bjart og hrokkið, en þeirra 
svart og stríðvaxið, yfirlitur hans bjartur 
og fíngerður, en þau blökk og sólbrunnin. 
Augu hafði hann blá og blíðleg sem í mátti 
lesa sorg og söknuð.“

Eiginlega þakka ég mínum sæla fyrir 
fattleysið, að hafa ekki skilið þennan áróður 
gegn Rómafólkinu sem ég hef ævinlega 
borið virðingu fyrir síðan ég sá það á sinni 
stoltaralegu ferð eftir strönd Eyjahafs-
ins. Sjálfsagt finnast dæmi um að Róma-
fólk hafi rænt börnum og mikið væri gott 
ef þeirra eigin börn fengju betri tækifæri 
til að mennta sig en nú er oft raunin. Og af 
verði lagður sá þrældómur sem Rómabörn 
verða því miður mörg að standa í með betli. 
En vonandi gerist það samt ekki að fábjána-
legur áróður gegn hinum „siðlausu Sígaun-
um“ nái nú yfirhöndinni í Evrópu á ný, en 
því miður virðist sú hætta nú yfirvofandi í 
Grikklandi þar sem Gullin dögun, svoköll-
uð, hamast gegn Rómafólki og ofsækir það 
grimmilega. Og í mörgum löndum er jarð-
vegur undarlega frjór fyrir þær ofsóknir, 
eins og lesa mátti um hér í Fréttablaðinu í 
gær.

Hér á Íslandi? Hingað virðist Rómamað-
ur hafi komið í fyrsta sinn fyrir réttum eitt 
hundrað árum og hvað gerðu Íslendingar? 
Jú, Björn hreppstjóri, hann brást auðvitað 
hart við!

Í blaðinu Lögbergi frá 4. september 1913 
segir:

„Einn maður af því flökkufólki er nefnast 
Sígaunar hafði nýlega verið á ferð um Mos-
fellssveit og kvaðst vera frá Trípólis. Björn 
hreppstjóri í Grafarholti vísaði honum frá 
sér og hélt hann þá áleiðis hingað til bæjar-
ins.“

ekki eftir því þegar við íslensku krakk-
arnir komum askvaðandi á eftir pabba út á 
gangstétt til að góna á þessa furðu. Ég hafði 
aldrei séð annað eins, þessi vagnalest minnti 
mig að mörgu leyti á vagnalestir hvítu land-
nemanna í Villta vestrinu sem ég hafði séð 
í bíómyndum, en þó var eitthvað æsilegra 
við litina og skrautið sem virtist einkenna 
dót vagnbúa – mér datt helst í hug að Indíán-
arnir hefðu kannski yfirtekið vagnalest 
Kúrekanna og væru nú sjálfir á ferð með allt 
sitt hafurtask, nema hvergi bólaði á fjaðra-
höttum.

Sígaunar í sviðsljósinu
Já, þetta voru Sígaunar sagði pabbi, og 
hvatti bæði mig og systur mína að virða 
þessa löngu lest fyrir okkur, mér fannst 
hún nálega endalaus, það var yfir henni ein-
kennileg kyrrð og virðuleiki, eins og þessir 
skrautlegu en þó dálítið snjáðu hestvagn-
ar ættu heima einmitt á þessu nútímalega 
breiðstræti, og hvergi annars staðar, og ein-
mitt núna, og það var gífurlegt stolt fólgið í 
því hvernig vagnbúar neituðu að taka eftir 
okkur sem horfðum á þá eins og naut á 
nývirki, þeir voru á sinni eigin leið og ætl-
uðu ekki að láta neitt trufla sig, ekki frekar 
en Stóra Skjalda þegar tindáti úr plasti varð 
á vegi hennar.

Við vissum aldrei hvaða ferðalag var á 
Sígaununum, sem við vissum þá ekki betur 
en væri olræt að kalla þá. Pabbi sagði okkur 
að svoleiðis vissi maður aldrei um Sígauna, 
þeir væru einlægt að flakka um, gætu 
aldrei verið kyrrir á sama stað lengi í einu, 
þá gripi þá óeirð og þeir köstuðu fátækleg-
um eigum sínum upp í vagninn og héldu af 
stað út í óvissuna. Mér fannst þetta stór-
merkilegt, og afar öfundsvert líf á sinn 
hátt hjá þessum Sígaunum, en gat þó ekki 
varist þeirri hugsun að yfir þessari löngu 
vagnalest væri einhver svolítil sorg í bland 
við ögrandi mótþróa, eins og þeir væru 
ekki á ferð alveg sjálfviljugir, heldur hefðu 
þeir verið reknir af stað, skipað að fara og 
þótt ökumennirnir bæru höfuðið hátt færu 
þeir þrátt fyrir allt nauðugir. Þó minnist ég 





4000%4444000000000
afsláttur

1299kr.
kg

Verð áður 2198 kr. kg
Lúxus grísakótilettur

1168kr.
kg

Bautabúrs blandað hakk

  589kr.

kg

Verð áður 849 kr. kg  

Goða súpukjöt í poka

3000%333000000
afsláttur

kkr. kk gr kk gk kr kkgkgkrkrr. kgkgk

ÓDÝRT
Í KRÓNUNNI

1978kr.
kg

Lambalærissneiðar

2158kr.
kg

Lambakótilettur

339kr.
pk.

Toro íslensk kjötsúpa

698kr.
kg

Krónu blandaðir kjúklingabitar

3998kr.
kg

Lambafille með fiturönd

KKrónann
Bílddshöfðða

Krrónan
Grranda

KKrónnann
Brreiððhoolti

Krónaan
Mosfellsbæ

KKrónaan
Árbææ

Króónaan
Akraaneesi

Krrónan
Vestmaannaeyjum

Krónan
Reyðarfirðði

KKrónan
HHvaleyrarbrraut

Krónan
Reeeykjavíkurrvegi

Krónnan
Vallaakór

Krónan
Selfossi

Krrónnan
Linddum



– fyrst og   fremst

ódýr og snjöll

1049kr.
kg

Verð áður 1498 kr. kg
Grísagúllas og grísasnitsel

300%33330330000000000%0%
afsláttur

4000%4440000000000
afsláttur

1979kr.
kg

Verð áður 3298 kr. kg
Folalda innralæri

3
fyrirrrrriiiirrrrrririiiiiriirrrr

2

556kr.
3 stk.

Verð áður 834 kr./3 stk.

Toppur sódavatn, sítrónu og appelsínu 

Fullt verð 278 kr./stk. eða 834 kr./3 stk. 

r 888333444 kr 88833388833344433444 k

ódavatóddaaavavaatt

ÚTSALA
Á FOLALDAKJÖTI

20000%22220220200000000
afsláttur

1598kr.
kg

Verð áður 1998 kr. kg
Folaldasnitsel og folaldagúllasúlllasdagúald gaa aúll lllldagú aa sd gd ssg sa asagúú asdddda úúaldldadagagúgúúlllalasas

.

359kr.
pk.

Verð áður 449 kr. pk
Grite salernispappír, 8 rúllur

2000%2220000
afsláttur

798kr.
pk.

Pepsi, Pepsi Max 4x2 l

FRÁBÆRT

VERÐ!

249kr.
pk.

Verð áður 298 kr.

Caramel Wafers 4 stk.

988 kr 2998298 k2 k299 k2 829998r 222992299988999888 k

WafafersWWaWaafefeersrs

1555%15555
afsláttur

175kr.
pk.

Reeses, 3 teg.

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Heimsendir fylgir þér 
alla ævi er fyrsta 
ljóðabók Evu Rúnar 
Snorradóttur, sem 
þekkt er fyrir starf 
sitt með Framand-

verkaflokknum Kviss búmm bang. 
Ljóðin fjalla um uppvaxtar- og ung-
lingsár Evu Rúnar í Neðra Breið-
holtinu séð með fullorðinsgler-
augunum. Fræinu að bókinni var 
hugsanlega sáð þegar hún var 15 
ára og faðir hennar sagði við for-
eldravaktina, þegar hún bankaði 
upp á að safna mannafla, að það 
væri nauðsynlegt hverjum unglingi 
að fá að alast upp í sjoppunni. 

„Ljóðin í þessari bók byrjuðu 
að streyma til mín þegar ég kom 
heim eftir að hafa búið erlend-
is,“ segir Eva Rún spurð um til-
urð ljóðanna í bókinni. „Ég kom 
heim í hverfið mitt sem er Neðra 
Breiðholtið þar sem allt er aflok-
að að skandinavískri fyrirmynd 

og ég fór að velta fyrir mér þessu 
samfélagi og því sem ég hafði van-
ist þar. Allt í einu kom nýtt ljós á 
það sem var svo hversdagslegt og 
venjulegt og þá varð það mjög sér-
kennilegt, dramatískt og sorglegt. 
Það leit dálítið öðruvísi út þegar 
maður horfði á það með fullorðins-
gleraugunum heldur en sem barn. 
Með fullorðinsgleraugum á ég við 
þegar maður hefur áttað sig á því 
að margt sem maður lærir í upp-
eldinu, gildi, viðmið, reglur verð-
ur til þess að maður þarf að bera 
þungann af alls konar skrýtnum 
uppfinningum fullorðinna.“  

Eva Rún segist hafa skrifað ljóð 
síðan hún man eftir sér, en hún 
hafi alls ekki viljað að nokkur vissi 
af því. „Mér fannst það rosalega 
mikið feimnismál að skrifa ljóð, 
það þótti ekki töff í Breiðholtinu. 
En eftir að ég var búin að vinna 
við list árum saman og skrifa alls 
konar texta þá uppgötvaði ég að það 
er í rauninni af sama meiði. Ljóða-
skrifin eru bara pínu fínstilling á 
því sem ég hef verið að gera með 
Kviss búmm bang. Ég er alltaf að 
vinna með texta, myndir og gjörð-
ir, þannig að það er mjög tengt og 

eiginlega eru ljóðin bara „eðlilegt“ 
framhald af því.“

En ef það var hallærislegt að 
skrifa ljóð í Breiðholtinu á þínum 
unglingsárum, hvað var þá töff? 
„Það var svolítið töff að spila hand-
bolta og sækja diskótek. Maður tók 
bara þátt í einhverju leikriti eins 
og hinir.“

Þótt Eva Rún segi ljóðagerð-
ina eðlilegt framhald af því sem 
hún hefur verið að gera í leiklist-
inni viðurkennir hún að það sé 
svolítið erfitt að axla nýjan titil. 
„Mér finnst dálítið erfitt að koma 
allt í einu út sem ljóðskáld en ég 
er reyndar alltaf að æfa mig í að 
breytast. Við búum í samfélagi 
sem gerir ráð fyrir því að við séum 
gagnkynhneigð og ekki ljóðskáld. 
Við þurfum að vera að brjótast út 
úr boxum og kössum alla ævina. 
Mér finnst gott að líta á það þann-
ig að maður sé aldrei orðinn neitt, 
við getum alltaf breyst, skipt um 
skoðun, snúið við. Við lifum í svo 
týpumiðuðu samfélagi, við þurfum 
að vera á varðbergi svo að okkur 
dagi ekki bara uppi sem einhverja 
„svona“ týpu. Ég held ég byrji aftur 
í handboltanum bráðum.“ 

Aldrei orðin neitt
Heimsendir fylgir þér alla ævi er fyrsta ljóðabók Evu Rúnar Snorradóttur. 
Hún segist hafa skrifað ljóð alla ævi en farið með það eins og mannsmorð, 
það hafi ekki þótt töff í Neðra-Breiðholtinu.

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Íslenskir rithöfundar halda áfram að gera það gott í Frakk-
landi. Nú eru tuttugu þúsund eintök seld þarlendis af bók 
Bergsveins Birgissonar Svar við bréfi Helgu og bók Hallgríms 
Helgasonar Konan við 1000° hefur einnig hrifið Frakka.

Stórblaðið Le Monde birti nýverið grein eftir Catherine 
Simon sem gerir báðar bækurnar að umtalsefni, auk einnar 
bókar frá Quebec. Söguhetjur allra bókanna eru vel við 
aldur og veltir greinarhöfundur því fyrir sér hvort kuldinn 
varðveiti söguhetjur svona vel og því komi aldraðar hetjur 
úr norðrinu.

Simon er yfir sig hrifin af Bjarna, söguhetjunni í Svar við 
bréfi Helgu, segir að hann sé í senn feiminn og stórfeng-
legur og að hann verði að fá að eiga það, að þó hann hafi 
svarað of seint þá hafi hann samt svarað. 

Hún segir skáldskap Hallgríms sveiflast á milli pönks og 
ljóðrænu og kallar bókina „roman-fleuve“ eða skáldsögu-
fljót. Einnig dáist hún að því að skáldin gætu verið börn 
söguhetjanna – sem kuldinn hefur varðveitt svo vel.

Le Monde prísar íslenskar söguhetjur

BERGSVEINN 
BIRGISSON   
Svar við bréfi Helgu.

HALLGRÍMUR 
HELGASON   
Konan við 1000°

VILBORG 
FARIN Í 

PRENTUN
Bók Sigmundar 

Ernis um pólfar-
ann Vilborgu Örnu, 

Ein á enda jarðar, 
fór í prentun í gær. 

Starfsmenn Upp-
heima unnu dag 
og nótt síðustu 

tvær vikur til að 
ljúka verkinu í 

tæka tíð.

BÆKUR ★★★★ ★ 

Dísusaga - 
Konan með gulu 
töskuna
Vigdís Grímsdóttir 
JPV-ÚTGÁFA

Í upphafi Dísusögu 
eftir Vigdísi Grímsdótt-
ur er birtur samning-
ur milli tveggja pers-
óna sögunnar: Vigdísar 
sjálfrar og Dísu Gríms, þeirrar 
sem hefur orðið lengst af í sögunni. 
Þessar tvær persónur deila lík-
ama og hafa gert það frá því Vig-
dís var 10 ára gömul og var nauðg-
að á hrottalegan hátt. Þá kom hin 
svarta Gríms inn í líf stúlkunnar 
ungu og upp frá því eru þær tvær. 
Sambandið milli þeirra tveggja er 
erfitt, en líka nauðsynlegt til að 
þær lifi af og umberi sársaukann. 

Dísusaga er fyrsta bókin sem 
Dísa skrifar en Gríms virðist bera 
ábyrgð á höfundarverki Vigdís-
ar Grímsdóttur fram að þessu. 
Samningurinn er nokkuð skýr og 
verkaskiptingin á milli þeirra líka 
þótt þær fylgi ekki alltaf ákvæð-
um hans. Annar samningur er á 
hinn bóginn miklu óljósari í þess-
ari sögu eins og í mörgum nútíma-
legum sjálfs- og skáldævisögum. 
Þetta er samningurinn milli les-
anda og sögumanns sem tryggir 
að „skáldævisagan“ sé í einhverj-
um skilningi sönn. Í Dísusögu er 

fátt öruggt og lesandinn 
situr uppi með spurn-
ingar eins og: Hvað er 
satt og hvað skáldað? 
Hvenær á lesandinn að 
taka atburði sögunnar 
og persónur trúanlega 
og hvenær ekki? Og 
skiptir það einhverju 
máli? 

Annað sem skilur 
Dísusögu frá algengu 
formi ævisagna er 
hversu lítið er þar um 
lýsingar á atburðum og 

þroska aðalpersónanna. Við fáum 
að vísu ýmislegt að vita um  upp-
vöxt og fjölskyldu en þeim mun 
meira um tengsl persónanna 
tveggja, og aðstæður þeirra um 
það leyti sem bókin er að verða til 
í sextíu daga einangrun norður á 
Ströndum. Lesandinn verður líka 
margs vísari um bækur Vigdísar 
og flókin tengsl þeirra við lífshlaup 
hennar sjálfrar, klofningurinn sem 
lýst er í sögunni minnir auðvitað 
sterklega á skáldverk hennar, ekki 
síst Stúlkuna í skóginum sem geng-
ur eins og rauður þráður í gegnum 
Dísusögu, en einnig aðrar bækur 
hennar, Kaldaljós og Ísbjörg eru til 
dæmis áberandi í samtölum þeirra 
Dísu og Gríms.

Þriðja aðalpersóna sögunnar, 
elskhuginn Kisi, er líka viðtakandi 
hennar, sá sem bréf Dísu er skrif-
að til. Það getur verið freistandi á 
köflum að leggjast í einhvers konar 
spæjaraleik og reyna að komast að 
því hver hann er þessi dularfulli 

lífsnautna- og bókmenntamaður 
sem býr í Laugarnesinu og virðist 
hafa skrifað ýmislegt um íslenskar 
bókmenntir. En hvort sá spæjara-
leikur myndi nokkurn tíma leiða 
að raunverulegum manni af holdi 
og blóði er vafamál. Kisi er eins og 
ýkt mynd af elskhuga, eins og hver 
annar högni er hann eigingjarn og 
sjálfselskur, en líka fágaður, býður 
upp á veislur í mat og drykk sem 
ná hámarki við bjarnarfeld og 
arineld. Þegar þangað er komið er 
ekki laust við að lesandinn spyrji 
sig hvort þessi mynd af hinu eilífa 
og klassíska karldýri hljóti ekki 
að eiga að tákna eitthvað annað en 
sjálfa sig.

Skáldævisögur hafa oft og tíðum 
það hlutverk, beint og óbeint, að 
sýna okkur höfundinn að baki 
verkunum, varpa ljósi á höfund-
arverkið og skýra það út frá sjón-
arhóli höfundarins sjálfs. Það 
gerir Dísusaga ekki nema að tak-
mörkuðu leyti, enda höfundurinn 
tvöfaldur í roðinu. Þess vegna er 
kannski best að láta þær Dísu og 
Gríms ekki plata sig of auðveld-
lega. Gera ekki of miklar vænt-
ingar um hefðbundna uppvaxtar-
sögu en njóta þess sem þær bjóða 
upp á: frásagnar sem er uppfull 
af tvístringi og sársauka, en líka 
gleði, húmor og djúpum pælingum 
um skáldskap og ævi höfundarins.  
 Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Ævisaga mikils 
höfundar sem svarar mörgum 
spurningum en vekur enn fleiri.

Tvær konur í sama kroppi – og kisi

BERNSKAN Í 
BRENNIDEPLI 
 Eva Rún yrkir um 
Neðra Breiðholtið í 
bók sinni Heimsend-
ir fylgir þér alla ævi.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Auglýsing um kosningarrétt  
íslenskra ríkisborgara 

sem búsettir eru erlendis
Samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis eiga íslenskir ríkisborgarar 
sem flust hafa af landi brott og sest að erlendis, kosningarrétt á Íslandi 
í átta ár frá því þeir fluttu lögheimili sitt, talið frá 1. desember næstum 
fyrir kjördag. Þeir eru því sjálfkrafa á kjörskrá þann tíma. Að þessum 
tíma liðnum falla menn af kjörskrá nema sérstaklega sé sótt um að fá 
að halda kosningarrétti.
 
Því þurfa þeir, sem vilja vera á kjörskrá, en fluttu af landi brott  
fyrir 1. desember 2005 og hafa verið búsettir erlendis síðan, að senda 
umsókn til Þjóðskrár Íslands fyrir 1. desember 2013, til þess að halda 
kosningarrétti. Kosningarrétturinn gildir þá til 1. desember 2017,  
en endurnýja þarf hann með nýrri umsókn til Þjóðskrár Íslands eftir 
1. desember 2016. 
Umsókn skal senda Þjóðskrá Íslands (umsóknareyðublöð eru á vefsíðu 
stofnunarinnar (http://skra.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5829). 
Frekari upplýsingar um kosningarréttinn má finna á vefsíðu Þjóðskrár 
Íslands (http://www.skra.is/thjodskra/kjorskra/kosningarettur/).
 
Einungis þeir sem einhvern tíma hafa átt lögheimili á Íslandi geta átt 
kosningarrétt hér á landi. Kosningarréttur miðast við 18 ára aldur. 
Reglur þessar gilda með sama hætti um kjör forseta Íslands  
og þjóðaratkvæðagreiðslur en ekki um kosningar til sveitarstjórna.
 
Sé umsókn fullnægjandi verður umsækjandi tekinn á kjörskrá í því 
sveitarfélagi þar sem hann átti síðast lögheimili á Íslandi samkvæmt 
þjóðskrá.

Innanríkisráðuneytið, 23. október 2013.

FÆRT TIL 
BÓKAR

!
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BrandararBrandarar

VICTORÍA RÁN 
BERGMANN 
sem býr á Akranesi 
sendi okkur þessa 
mynd sem hún 
teiknaði hjá ömmu 
Eygló.

Er gaman að búa í Smálönd-
unum? Já, það er besta land í 
heimi. Í Smálöndunum getur 
maður gert allt sem mann lang-
ar til.

Ertu strákskratti eins og pabbi 
þinn kallar þig stundum? Ég 
er stundum strákskratti en alls 
ekki alltaf. Stundum er ég voða-
lega góður.

Áttu besta vin? Ég á marga 
góða vini en besti vinur minn 
er nú samt Ída litla systir mín. 
Hún er svo góð og skemmtileg 
og hjálpar mér við skammar-
strikin mín. Hún leyfði mér til 
dæmis að hífa sig upp í fána-
stöngina. Það er ekkert gaman 

að gera skammarstrikin aleinn. 
Þá eru það eiginlega engin 
skammarstrik.

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? Mér finnst flestur matur 
góður, en súpan sem ég var að 
lepja þegar skálin festist á höfð-
inu á mér er sú besta sem ég 
hef smakkað. Þess vegna var ég 
svona æstur í að klára hana.

Hvað finnst þér skemmtileg-
ast að gera? Þú mátt engum 
segja, en mér finnst skemmti-
legast að gera skammarstrik. 
Ég geri samt aldrei neitt ljótt 
viljandi og skil stundum ekki að 
það eru skammarstrik fyrr en 
eftir á.

En hvað finnst þér leiðinleg-
ast að gera? Mér finnst stund-
um leiðinlegt að sitja í smíða-
kofanum, en bara í smástund 
því ég finn mér alltaf eitthvað 
skemmtilegt að gera eins og að 
tálga nýja spýtukarla. Mér leiðist 
eiginlega aldrei.

Hvað langar þig að verða þegar 
þú verður stór? Mig langar til 
að vera bóndi og eiga stóra jörð 
eins og Kattholt. Mér finnst 
dýrin skemmtileg og gríslingur-
inn minn er bestur.

Finnst þér gaman að læra? Ég 
er ekki byrjaður í skóla en þegar 
ég fer í skóla ætla ég að verða 
bestur af öllum.

Hvað er það sem sekkur í 
sæ en blotnar ekki?
– Sólin.

„Ég ætla að fá fuglafræ.“
„Hvað áttu marga fugla?“
„Enga enn, en ég ætla að sá 
fyrir nokkrum.“

Einu sinni voru tveir vitlaus-
ir karlar að hjálpast að við 
að þvo bíl. 
– Annar hélt á tuskunni og 

hinn keyrði bílinn fram og 
til baka.

Tvær slöngur voru eitt sinn 
saman úti að skríða þegar 
önnur þeirra spurði: „Erum 
við eiturslöngur?“ „Já, hvers 
vegna spyrðu?“ 
„Ég beit í tung-
una á mér!“

Bragi Halldórsson
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SVAR: O Ég er 
stundum 
voðalega 

góður
Emil í Kattholti fi nnst skemmtilegast að 

gera skammarstrik, en áttar sig stundum 
ekki á að hann er að gera eitthvað ljótt 

fyrr en hann er búinn að gera það.

EMIL Í KATTHOLTI  Emil 
langar til að verða bóndi 
þegar hann verður stór.



Allt vöruúrvalið fæst í Skeifunni, Smáralind, Kringlunni og Garðabæ. 
Væntanlegt eftir helgi á Akureyri.

eru mættir í Hagkaup
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist náttúrufyrirbæri. Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 30. október næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „26. október“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Grimmd eftir Stefán Mána frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Birgir V. Sigurðsson, 
Reykjavík. 

Lausnarorð síðustu viku var
G R Æ N L A N D S J Ö K U L L
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F E Í T Ó M A G A N G S T

H O L L A S T A E Ó R A S K A R

R D B M E I N L O K A O Ú

S V Í A R Í K I T F Á F A S T A R

A M L N L U S F Æ

Ú R F E L L I N G A R M E R K I L K

N N A Ð I R S J Ó N

L A U N A S K R Á B N I M Ó K I

R S T S K U L D A F J Ö T U R

Æ G I K R A F T A G R T L N

I A Ð M E Ð L Æ T I U N

H L U N N F Æ R T A G R A M B I R

D E E S I M A Ú

S I N N A S K I P T U M S K E I N U M

K Á T Ð Í A P A N D H

A U R U M S M Á L E S T I R A E

M U A A F S L A G A M Á L

M A N N G E R Ð Æ A A Á E G

A U N U M R Æ Ð U R I N U

R O M S A Ð I R I I A L R Ú N U M

LÁRÉTT 
1. Æst efla uppgefin (7)
7. Draga til baka ávítur á síðasta (7)
11. Illmælgisflatkjafta og rógburðarrengla (8)
12. Súrsun minnkar meðvitundarleysi (7)
13. Beislar orku eða beyglar? (7)
14. Skordýrasnafs leitar skordýraheimilis (8)
15. Ógn íþrótta á skrá yfir banvæna (7)
16. Veggur veggföstu varmagjafanna (10)
17. Hryglur þjóta um net rása eitla á milli (11)
18. Kraftmikil móðurlíf tryggja þrekin börn (8)
25. Hér má sjá letileg dýr og lítil horn (6)
27. Forvitin greindi geð (8)
28. Ætli fyrirhyggjan sé veigin? (8)
29. Sendum bréf til löggjafans út af pári þar (15)
30. Yfirgefin með farða og ómynstruð föt (6)
31. Kostagripurinn er sem skilyrðaskilin (15)
36. Ætli sár spyrji eftir önugri? (7)
40. Lausn fyrir dægrin löng og loforðin líka (10)
43. Gráhærðar plöntur Mikka og Mínu (8)
44. Leitar agga kringum spottann þeirra er elska (10) 
45. Frostskemmd ver mig í vetrarhörkum (10) 
46. Legg á fágæta handverksmenn (10) 

LÓÐRÉTT 
1. Hinu beini hinsegin (8)
2. Sá góðglaði og sá sanngjarni mældu vökva (8)
3. Örg elduðu og hrærðu í (8)
4. Feill fílar einkenni (8) 
5. Vinnumaður er verksmiðja (7)
6. Fjölskyldudjásn fer á fjölskyldufund (9) 
7. Kem skikki á vöntun á skikki (8)
8. Óekta en fullkomnar (8)
9. Mögnuð næla vísar veginn (8) 
10. Fleiðrað rifrildi (6)
18. Sá fléttaði leitar að meðhitara (7) 
19. Standa ríkir við sitt? (8)
20. Fór sá frægi á bar með fuglinum? (8)
21. Keyri fúl fram þó bílstjórinn mæti (8)
22. Hamla hópi er þið eigist við (6)  
23. Auðmelt kúnst, viljið þið það? 
24. Naggið um nagið (6)
25. Greini hátt óbreyttra sómamanna (8)
26. Grimm furða sig á skæðu (8)
31. Rek riðlun straums til fyrirhafnar (7)
32. Drap son og henti í ruslið (7) 
33. Boða nýja tíma fyrir gamalt fólk (7)
34. Bróðurmorðingi ruglar sólúrum (7)
35. Forvitinn hugur er sísnuðrandi (7)
37. Féll þá hin gómsæta seta (6)
38. Vil að fersk meti ferskmeti (6)
39. Riðaði aftur en þú engdist áfram (6)
41. Tel klið merki um kátínu (5)
42. Síðdegishreyfing skýrir hægaganginn (5) 

svæðisins í samræmi við markmið og tillögu 
að Aðal skipu  lagi Reykjavíkur 2010–2030 en  
þar er gert ráð fyrir nýrri blandaðri og vist-
vænni byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis. 
Leiðar ljós, mark mið og helstu áherslur ásamt 
öllum nánari upp lýsingum um lágmarks kröfur 
og hæfni þátt takenda koma fram í tillögu að 
keppnis   lýsingu sem er aðgengileg á  
www.hugmyndasamkeppni.is 

Áhugasamir skulu senda nafn/nöfn þátt-
takenda og starfsheita ásamt samantekt á 
þátttöku og árangri í samkeppnum og öðrum 
sambærilegum verkefnum til Umhverfis-  
og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skipu-
lagsfulltrúi, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík 
merkt „Vogabyggð – hugmyndasamkeppni, 
forvalsnefnd “ fyrir lok dags 5. nóvember 2013.

Vogabyggð 
Hugmynda-
samkeppni  
um skipulag  
Voga byggðar 
við Elliða ár vog
Reykjavíkurborg auglýsir eftir þátttakendum 
í forval fyrir lokaða hugmyndasamkeppni 
um skipulag Vogabyggðar og nánasta um-
hverfis. Samkeppnin er haldin í samstarfi 
við Arkitektafélag Íslands og Hömlur ehf

Hugmyndasamkeppnin gengur út á að 
út færa hugmyndir og tillögur um skipulag 

hugmyndasamkeppni.is

Serkjaapinn, brúnleitur makakí-api sem getur orðið um 60 sentimetrar 
að lengd, er nú í útrýmingarhættu. Það hefur hann ekki alltaf verið.

Api þessi býr á litlum svæðum í norðanverðri Afríku og eru einstak-
lingarnir nokkrir tugir þúsunda.

Serkjaapinn er sérstakur fyrir tvennar sakir: Í fyrsta lagi er hann, ólíkt 
öðrum öpum, með örstutta málamyndarófu sem þjónar engum tilgangi. 
Hún er mislöng eftir dýrum, allt frá fjórum og upp í 22 millimetra, og 
er yfirleitt lengri hjá karlöpunum. Þetta er afleiðing þróunar–  þeir þurfa 
einfaldlega ekki lengur á rófunni að halda og þess vegna er hún vita-
gagnslaus.

Í öðru lagi sjá karl- og kvendýrið jöfnum höndum um uppeldi 
unganna. Karldýrin eru nauðsynleg í uppeldinu, og taka jafnvel að sér 
unga annarra.

Reyndar býr serkjaapinn ekki bara í Norður-Afríku, heldur líka á 
Gíbraltarhöfða syðst á Íberíuskaga. Þar má finna hátt í 300 stykki, sem 
eru einu villtu aparnir í allri Evrópu. Gíbraltar er raunar einu heimkynni 
serkjaapans þar sem hann er ekki í útrýmingarhættu, enda er hann eitt 
af þjóðartáknum staðarins og er ekki veiddur eins og annars staðar.  - sh

Jafnréttisapi með 
gagnslausa rófu

FEÐGIN  Þessi apapabbi sér jafn mikið um dóttur sína og mamman.

DÝR VIKUNNAR SERKJAAPI



AR 1 ÁRS AFMÆLI Í KRÓNUNNI LIND
EÐ 10% AFSLÆTTI AF ÖLLU SUSHI

FERSKT SUSHI BÚIÐ TIL Á STAÐNUMRSKT SU IÐ T TAÐ
TILBOÐIN GILDA AÐEINS Í KRÓNUNNI LINDUM LAUGARDAG OG SUNNUDAG

1 
árs

1 
árs

Komið við og gerið frábær kaup 

að lokinni verslunarferð
SJOPPAN

Aðeins í Krónunni Lindum

26 - 27. okt.

– úrval af mat, heimilis- og smávörum!

Aðeins í Krónunni Lindum

26 - 27. okt.

MARKAÐUR

Lindum

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

99 kr.
stk.

Ís í brauðformi

99 kr.
stk.

Pylsa í brauði
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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.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

KRISTJÁN BENJAMÍNSSON
Holtsgötu 12,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
miðvikudaginn 23. október.  
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
fimmtudaginn 31. október kl. 13.00. 
 

Hulda Guðmundsdóttir
Kristín Berglind Kristjánsdóttir Páll Kristján Svansson  
Broddi Kristjánsson Helga Þóra Þórarinsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
vegna fráfalls elskulegs eiginmanns míns, 

föður okkar, tengdaföður og afa, 

ÁRNA PÉTURS BJÖRGVINSSONAR 
sjóntækjafræðings,

Kjalarsíðu 14b, 603 Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Heimahlynningar á Akureyri og lyfjadeildar 
Sjúkrahússins á Akureyri. 

Laufey Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur Árnason
Þorgerður Helga Árnadóttir Ingi Rafn Ingason
Sævar Már Árnason Gunnhildur Helgadóttir
Helga Laufey Ingadóttir, Jökull Sævarsson, Myrra Ísis 
Sævarsdóttir og Valgerður Árný Ingadóttir

Okkar góða móðir, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÚN HÖGNADÓTTIR
frá Valhöll í Grindavík,

er lést mánudaginn 21. október  
á Sólvangi í Hafnarfirði, verður jarðsungin 
frá Grindavíkurkirkju þriðjudaginn 29. október kl. 14.00. Hlýjar 
hugsanir og þakkir sendum við þeim er að umönnun stóðu.  

Bára Þórarinsdóttir Arngrímur Sæmundsson
Þórarinn Arngrímsson Sigríður Ársælsdóttir
Sæmundur Elías Arngrímsson
Svavar Rúnar Arngrímsson
Sigrún Arngrímsdóttir
og barnabarnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útfarir foreldra okkar

ALBERTS JENSEN OG  
ÞÓRU FILIPPÍU ÁRNADÓTTUR 

sem létust 7. júní og 11. júlí síðastliðinn. 
Sérstakar þakkir sendum við til  

SEM-hússins og Sinnum hjúkrunarþjónustu. 
 

Magnús Valur Albertsson Guðný Guðmundsdóttir  
Kristín Albertsdóttir 
Sigríður Albertsdóttir 
Jörgen Árni Albertsson Karen H. Theodórsdóttir        
Ögmundur Guðjón Albertsson Lilja Rós Agnarsdóttir 
Guðfinna Albertsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjarta var grætt í tólf daga gamla 
stúlku þennan dag árið 1984. Aðgerðin 
var framkvæmd af Leonard L. Bailey, 
skurðlækni við Loma Linda-háskóla-
sjúkrahúsið í Kaliforníu. Þetta var í 
fyrsta sinn sem reynt var að græða 
hjarta úr bavíana í manneskju.

Stúlkan, sem nefnd var Baby Fae, 
fæddist með vanþroskað hjarta. 
Nokkrum dögum eftir fæðinguna taldi 
Bailey læknir móðurina á að leyfa sér 
að skipta hjartanu út fyrir heilbrigt 

apahjarta enda væru lífslíkur telpunnar 
að öðrum kosti sáralitlar.

Baby Fae lifði aðgerðina af og lífs-
barátta hennar næstu daga dró að 
sér heimsathygli. Hún lifði lengur en 
nokkur önnur mannvera eftir slíka 
aðgerð en þó fór svo að líkaminn 
hafnaði hinu nýja hjarta og Fae dó úr 
nýrnabilun vegna þeirra ónæmisbæl-
andi lyfja sem henni voru gefin. Fae dó 
15. nóvember 1984 eftir tuttugu daga 
harða baráttu.

ÞETTA GERÐIST: 26. OKTÓBER 1984

Hjarta úr apa grætt í barn

„Mér þykir ekki gaman að tala um 
stam en lít þannig á að ég geti kannski 
gert einhverjum gagn með því,“ segir 
Ólafur Páll Gunnarsson útvarpsmaður 
sem heldur erindi á stamhátíð í Hinu 
húsinu við Pósthússtræti í dag. Þar er 
opið hús frá kl. 13 til 16 og allir eru 
velkomnir. Þar ætlar Guðbjörg Ása 
Jóns- og Huldudóttir að kenna áhuga-
sömum hvernig eigi að nýta sér stam 
til framdráttar og Óli Palli byrjar 
sinn fyrirlestur klukkan 14.15. Hann 
segir stam þó ekkert sem hann vilji 
flagga. „Við sem höfum þennan djöf-
ul að draga reynum yfirleitt að fela 
þetta,“ útskýrir hann og segir stamið 
einkum hafa verið honum erfitt þegar 
hann var yngri. Hann sé heppinn að 
hafa náð að draga úr því en þó svo það 
heyrist ekki alltaf þá sé stamið með 
honum alla daga eins og spennuhnútur 
í maganum. 

 „Ég var kominn yfir tvítugt þegar 

þetta fór að verða betra. Ég varð 
miklu betri eftir að ég fór að vinna í 
útvarpinu og veit ekki nákvæmlega 
hvers vegna,“ segir Óli Palli en telur 
það hugsanlega hafa með aukið sjálfs-
traust að gera. „Þú „læknast“ ekki af 
stami, þetta fylgir fólki ævilangt, er 
sálrænt og getur verið misáberandi 
eftir því hvernig manni líður. Ef það 
verður fyrir áfalli eða er undir álagi 
getur stamið aukist,“ útskýrir hann. 

Nú starfar Óli Palli við að tala og 
það í beinni útsendingu. Hvernig tókst 
honum að ná svona góðum tökum á 
staminu? „Kannski með því að ráð-
ast á garðinn þar sem hann var hæst-
ur og byrja að tala í útvarpið,“ segir 
hann og hlær. „En það gerðist rólega 
og í mörgum litlum skrefum því ég 
byrjaði hér sem tæknimaður og þegar 
ég fór í dagskrárgerðina var ég ekki í 
beinni útsendingu til að byrja með. Þá 
er þetta eins og að prjóna peysu, hægt 

er að rekja upp ef eitthvað mistekst. 
En svo getur verið erfiðara að standa 
fyrir framan lítinn hóp af fólki og tala 
en að vera í beinni útsendingu í útvarp-
inu,“ segir Óli Palli og telur hvern og 
einn stamara takast á við það á sinn 
hátt. „Fólk notar lítil trix. Einn sem ég 
þekki bjargar sér með því að tala á inn-
soginu á köflum. Þetta er ofsalega mis-
munandi frá einum til annars, svipað 
og göngulag.“  

Óli Palli var einn þeirra sem komu 
að stofnun Málbjargar, félags um stam, 
árið 1991. „Við vorum nokkrir eða 
nokkur sem komum saman nokkrum 
sinnum í aðdragandanum og lykilmað-
ur var gleðigjafinn André Bachmann 
sem hefur heldur betur glatt marga 
gegnum tíðina. Ég hef ekki verið mjög 
virkur í félaginu, en nú var leitað til 
mín og mér er bæði ljúft og skylt að 
vera með, að sjálfsögðu,“ segir hann. 

gun@frettabladid.is

Réðst á garðinn þar 
sem hann er hæstur
Alþjóðlegur stamdagur er í dag og Málbjörg heldur „stamfest“ í Hinu húsinu. Meðal fyrir-
lesara er Ólafur Páll Gunnarsson útvarpsmaður sem talar um stam í lífi  og starfi .  

ÚTVARPSMAÐURINN 
 „Ég var kominn yfir tví-
tugt þegar stamið fór að 
lagast. Varð miklu betri í 
staminu eftir að ég fór að 
vinna í útvarpinu og veit 
ekki nákvæmlega hvers 
vegna,“ segir hann.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

RAGNAR GUNNARSSON
Vesturbergi 95, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans föstudaginn 
18. október. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni mánudaginn  
28. október kl 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á ABC barnahjálp.

  
Guðrún Markan

Árni Ragnarsson Kristjana H. Jónsdóttir
Metta Ragnarsdóttir
Elísabet Ragnarsdóttir Björn Hróbjartsson 
barnabörn og barnabarnbörn.Þökkum auðsýnda samúð  

og vináttu við fráfall

HANNESAR VIGFÚSSONAR 
frá Litla-Árskógi.

Þökkum starfsfólki Hornbrekku, heimilis 
aldraðra á Ólafsfirði, góða umönnun og 
hlýhug.

Georg Vigfússon
Jón Vigfússon
Guðrún Vigfúsdóttir
Jóhanna Gíslína Vigfúsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

GUÐBJÖRG SIGFRÍÐ EINARSDÓTTIR
Sunnubraut 5 í Þorlákshöfn,

áður Vestmannaeyjum,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 22. október. Útförin  
fer fram frá Þorlákskirkju, laugardaginn 2. nóvember kl. 14.00.  
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast  
hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Ásberg Lárentsínusson
Rúnar Ásbergsson Guðrún Brynja Bárðardóttir
Ásberg Einar Ásbergsson Ásta Pálmadóttir
Sigríður Lára Ásbergsdóttir Þröstur Garðarsson
og barnabörn.

Elsku sonur minn, faðir okkar,  
bróðir og mágur,

STYRMIR ÞORGILSSON
Breiðuvík 9, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 
mánudaginn 21. október. Kveðjustund fer fram í kyrrþey.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélag 
Íslands. Sérstakar þakkir færum við Friðbirni Sigurðssyni 
krabbameinslækni, starfsfólki Heimahlynningar og líknardeildar 
fyrir ómetanlegt starf sem einkenndist af hlýhug og virðingu.

Guðmunda Guðlaugsdóttir
Hildur Hrönn Styrmisdóttir
Kári Ben Styrmisson
Ingibjörg Ýr Þorgilsdóttir Pétur Christiansen
Jóhann Þorgilsson Hrefna Ólafsdóttir
Guðlaugur Gauti Þorgilsson Linda Bragadóttir

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

ÞORVARÐUR BJÖRN JÓNSSON
lést á krabbameinsdeild Landspítalans við 
Hringbraut, miðvikudaginn 23. október. 
Jarðarförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík hinn 5. nóvember kl. 15.00. 

Unnur Ósk Jónsdóttir
Jón Kristján Þorvarðarson
Sigrún Þorvarðardóttir
Jóhann Þorvarðarson
Helgi Þorvarðarson  
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN HELGA HAGALÍNSDÓTTIR
lést að heimili sínu mánudaginn 21. október. 
Útför hennar verður gerð frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 29. október kl. 15.00.

Gunnar Másson
Kristjón Másson Bjarnheiður S. Bjarnadóttir
Már Kristjónsson Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir
Ragna S. Kristjónsdóttir
Ragnheiður Másdóttir

Eiginmaður minn, 

MAGNÚS JÓNSSON 
Hjarðarhaga 33, Reykjavík,

lést á Borgarspítalanum mánudaginn 21. 
október. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 29. október kl. 15.00. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir.

 
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigfríður Hermannsdóttir

Ástkær móðir mín og amma okkar,

SIGRÚN FREDERIKSEN
Skagabraut 35, Akranesi

lést á Dvalarheimilinu Höfða mánudaginn 
21. október. Útför hennar verður gerð frá Akraneskirkju 
fimmtudaginn 31. október kl. 14.00. Blóm og kransar eru 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Dvalarheimilið Höfða. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Höfða  
fyrir hlýtt viðmót og góða umönnun.

Sonja F. Jónsson
Hlynur M. Sigurbjörnsson Petrína H. Ottesen
Bjarki Sigurbjörnsson Erla L. Bjarnadóttir
Leiknir Sigurbjörnsson Sigrún Þ. Theodórsdóttir
Charlotte Bjerre Henrik Bjerre
Jakob Bjerre Betina Ankjær Jensen
langömmubörn og langalangömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 

bróður okkar, mágs og frænda,

JÓNS SIGURÐSSONAR 
frá Eyvindarhólum. 

Vilborg Sigurðardóttir  Guðjón Jósepsson
Þóra Sigurðardóttir Reynir H. Sæmundsson
                       
Magnea Gunnarsdóttir
systkinabörn og fjölskyldur.

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa, 

MAGNÚSAR PÉTURSSONAR
Lækjargötu 32, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks  
deildar A4 á Landspítalanum í Fossvogi.

Valdís Björgvinsdóttir
Heba Magnúsdóttir Þorkell Fjeldsted
Linda Björk Magnúsdóttir Guðmundur Rúnar Ólafsson

og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
systir, amma og langamma,

KRISTBJÖRG BJARNADÓTTIR 
frá Víðistöðum,

Hvassaleiti 18, Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir, 
föstudaginn 18. október. Henni verður sungin sálumessa   
í Kristskirkju, Landakoti, miðvikudaginn 30. október kl. 15.00. 
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á góðgerðarsamtök. 
Innilegar þakkir til starfsfólks á Eir.

Bjarni Guðmundsson
Magnús Guðmundsson  Helga Jónsdóttir
Sigríður Kristín Bjarnadóttir
barnabörn og langömmubarn.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, sonur, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

FLOSI KARLSSON 
lést 15. október. Útförin fer fram frá Háteigs- 
kirkju þriðjudaginn 29. október kl 13.00.

Aldís Ívarsdóttir
Snædís Ögn Flosadóttir Jökull Ingvi Þórðarson 
Helga Dögg Flosadóttir Kristmann Gíslason 
Aðalheiður Flosadóttir Pétur Magnússon
Karl Birkir Flosason Tinna Þorvalds Önnudóttir
Bergey Flosadóttir
Helga St. Hróbjartsdóttir Karl Sævar Benediktsson 
Barnabörn, bræður og aðrir ástvinir.

„Þarna verða flutt tuttugu ný ein-
söngslög eftir mig, af þeim Dagnýju 
Jónsdóttur sópransöngkonu og Rich-
ard Simm píanóleikara,“ segir Eirík-
ur Árni Sigtryggsson um tónleikana 
sem hann efnir til í Hljómahöllinni 
(Stapa) í Reykjanesbæ á morgun, 
sunnudag. 

Þeir hefjast klukkan 14. Tilefnið 
er sjötugsafmæli Eiríks Árna sem 
reyndar var 14. september en hann 
heldur upp á með þessum myndar-
lega hætti og býður öllum að njóta 
með sér, endurgjaldslaust. 
Eiríkur Árni fæddist í Keflavík og 
lærði píanóleik hjá Ragnari Björns-
syni í Tónlistarskólanum í Keflavík. 
Eftir það lá leiðin í söngkennara-
deild Tónlistarskólans í Reykjavík 
þar sem hann útskrifaðist sem söng-
kennari árið 1963.

Síðan hefur hann unnið við tón-
listarkennslu og önnur tónlistar-
störf, auk þess að stunda myndlist, 
bæði sem kennari og listamaður þar 
sem hann á margar einkasýningar 
að baki. 

Eiríkur Árni hefur samið fjölda 
tónverka, meðal annars sinfóníur, 
strengjakvartetta, kórverk, orgel-
verk og sönglög. Mörg þeirra hafa 
verið flutt opinberlega.   -gun

Býður öllum sem vilja 
á afmælistónleikana
Eiríkur Árni Sigtryggsson tónskáld varð sjötugur í september og heldur afmælistónleika í 
Hljómahöllinni á morgun, 27. október. Allir eru velkomnir og ekkert kostar inn.

TÓNSKÁLDIÐ   Eiríkur Árni vinnur bæði sem 
tónlistar- og myndlistarmaður. Nú efnir hann 

til tónleika með eigin lögum. 



NICKY

NICKY
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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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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT: 2. baks, 6. áb, 8. tré, 9. lóm, 
11. ið, 12. skass, 14. freta, 16. te, 17. 
fas, 18. ala, 20. lm, 21. klár. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. at, 4. kristal, 5. 
séð, 7. bókfell, 10. mar, 13. sef, 15. 
asmi, 16. tak, 19. aá.

LÁRÉTT
2. strit, 6. í röð, 8. viður, 9. fugl, 11. 
sprikl, 12. kvenvargur, 14. prumpa, 16. 
drykkur, 17. viðmót, 18. fóstra, 20. 
950, 21. skarpur.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. bardagi, 4. þungt slípað gler, 
5. hagsýn, 7. pergament, 10. sjór, 13. 
dorma, 15. sjúkdómur, 16. hald, 19. 
í röð. LAUSN

Garður er granna sættir.
Íslenskur málsháttur

Hmmmmmmm, róleg 
sending til baka frá 
þínum besta vini og 

samherja ... boltinn rúllar 
rólega á milli fótlegg ja 
þinna og inn í markið ...

ÓFYRIRGEFANLEGT!!
ÓFYRIRGEFANLEGT!! Og ...? Já! Þú ferð 

niður!

Ég vona ekki. 
En það sem 

gerðist í tjald-
inu með ADHD 
þríburasystr-

unum?

Það gæti hafa 
farið á skrá. 

Slappaðu af! Ég hef 
fyrirgefið þér og ég 
trúi ekki að sá Stóri 
ætli að hanka þig á 
klaufalegum mis-

tökum á vellinum, Jói.

Þú veist að mér 
þykir gaman að 

pirra stelpur, 
ekki satt?

Jú. 
Jæja, það er 

ein stelpa sem 
ég hyggst pirra 
meira en aðrar 

héðan í frá.

Þýðir það 
að þú sért 
hrifinn af 

henni?

Nei, en mér líkar ekki verr 
við hana en aðrar.

Sem er 
skrítið.

Það er 
byrjun.

Byrjun? 
Meinarðu að 
þetta gæti 
versnað? 

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.

8 1 4 6 2 5 7 3 9
6 5 7 1 3 9 4 8 2
9 2 3 7 8 4 5 6 1
3 4 9 2 7 6 8 1 5
7 8 5 3 9 1 6 2 4
1 6 2 5 4 8 9 7 3
5 3 8 9 6 2 1 4 7
4 7 1 8 5 3 2 9 6
2 9 6 4 1 7 3 5 8

9 1 2 4 5 8 7 6 3
3 6 5 9 7 2 1 4 8
4 7 8 6 1 3 5 9 2
5 2 9 3 8 7 6 1 4
6 3 4 1 9 5 8 2 7
1 8 7 2 6 4 9 3 5
2 5 1 7 4 6 3 8 9
7 4 6 8 3 9 2 5 1
8 9 3 5 2 1 4 7 6

2 8 5 3 4 6 9 1 7
7 9 3 8 1 5 4 2 6
4 6 1 7 9 2 5 3 8
1 2 8 6 5 9 3 7 4
5 3 6 1 7 4 2 8 9
9 7 4 2 8 3 6 5 1
8 5 9 4 2 7 1 6 3
3 4 7 5 6 1 8 9 2
6 1 2 9 3 8 7 4 5

8 2 6 3 1 7 5 9 4
4 1 9 6 5 2 7 8 3
3 5 7 8 4 9 1 2 6
5 3 8 2 6 1 4 7 9
6 9 1 4 7 8 3 5 2
7 4 2 9 3 5 6 1 8
9 7 3 5 2 4 8 6 1
2 6 5 1 8 3 9 4 7
1 8 4 7 9 6 2 3 5

9 2 4 8 1 6 3 7 5
3 1 7 5 4 9 2 6 8
5 8 6 2 3 7 4 9 1
7 6 1 9 8 2 5 4 3
8 3 9 1 5 4 6 2 7
4 5 2 6 7 3 8 1 9
2 9 5 3 6 1 7 8 4
6 7 8 4 9 5 1 3 2
1 4 3 7 2 8 9 5 6

1 3 9 8 2 6 4 5 7
4 5 6 9 3 7 8 1 2
7 2 8 4 1 5 9 3 6
2 7 1 6 4 9 3 8 5
9 6 3 1 5 8 2 7 4
5 8 4 2 7 3 1 6 9
3 4 7 5 8 2 6 9 1
6 1 5 3 9 4 7 2 8
8 9 2 7 6 1 5 4 3

Hannes Hlífar Stefánsson hefur 
staðið sig afar vel á fyrsta borði 
fyrir Víkingaklúbbinn á EM tafl-
félaga. Í fimmtu umferð mætti hann 
Þjóðverjanum Christopher Noe.
Svartur á leik

19. Rd6+! Kd8 20. Dxg5+ og svartur 
gafst upp. Eftir fimm umferðir hafði 
Hannes hlotið 4 vinninga í 5 skákum. 
Hannes teflir á öðru borði fyrir Ís-
lands hönd á EM landsliða sem fram 
fer í Varsjá í næsta mánuði.
www.skak.is Æskan og ellin fer fram í dag.



KOMIN Í BÍÓ

MAGNAÐUR 
ÞRILLER

„BESTA SPENNUMYND ÁRSINS“

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA 
Á SAMBIO.IS

The Hollywood Reporter 

Entertainment Weekly

Jobio.com

Variety

100/100
MÖGNUÐ TÓNLIST EFTIR 
JÓHANN JÓHANNSSON

S.G.S. - Mbl.

„Besta spennumynd ársins.“
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TÓNLIST  ★★★★★

Sinfóníuhljómsveit Færeyja
flutti verk eftir Tsjajkovskí, Elgar og 
Rasmussen. Einleikari: Pavel Raykerus. 
Stjórnandi: Bernharður Wilkinson
Miðvikudagur 23. október.

Pavel Raykerus heitir maður. 
Hann er píanóleikari og lék einleik 
í fyrsta píanókonsertinum eftir 
Tsjajkovskí á tónleikum í Eldborg 
í Hörpu á miðvikudagskvöldið. Til-
efnið var 30 ára afmæli Sinfóníu-
hljómsveitar Færeyja, sem var hér 
á tónleikaferðalagi.

Hljómsveitin er ekki stór, nokkuð 
minni en hljómsveitin okkar sýnd-
ist mér. Hún var þó ekki verri fyrir 
það. Konsertinn byrjaði með látum; 
hljómsveitin spilaði fyrstu tónana, 
og samhljómurinn var breiður og 
safaríkur. Síðan réðst Raykerus á 
píanóið. Maður heyrði strax að hann 
er frábær píanóleikari. Ofurhröð 
nótnahlaup voru óheft, glitrandi og 
kraftmikil. Túlkunin var gríðarlega 
ástríðufull – það var hvergi dauður 
punktur í músíkinni. Leikurinn var 
spennuþrunginn og fullur af gleði. 
Ég naut hvers tóns. 

Hljómsveitin spilaði prýðilega. 
Einstöku sinnum voru einleikari 
og píanóleikari ekki alveg sam-
taka, og sellóin voru ekki alltaf 
hrein. En stuðið í túlkuninni vó 
upp á móti. Smávegis misfellur 
skiptu því litlu máli.

Píanókonsertinn eftir Tsjajkovskí 
gerir miklar kröfur til einleikarans. 
Ekki aðeins verður hann að búa yfir 
magnaðri leiktækni, hann verður 
almennt séð að vera í líkamlegu 
toppformi. Raykerus er það greini-
lega, því hann blés ekki úr nös þótt 

hamagangurinn væri ógurlegur. Til 
marks um það lék hann pólónesu í 
As-dúr eftir Chopin sem aukalag. 
Þar eru líka átök, en píanistinn 
hafði ekkert fyrir þeim. Hann átti 
svo auðvelt með þau að ég er viss 
um að hann fór baksviðs á eftir og 
gerði hundrað armbeygjur til að 
kæla sig niður. 

Eins og nærri má geta voru áhorf-
endur hrifnir. En lófaklappið var 
einnig ríkulegt eftir frumflutta 
nútímaverkið á dagskránni, sem var 
Veisla eftir Sunleif Rasmussen. Hún 
var í einum þætti sem var einkar 
fjörlegur. Tónmálið var ferskt og lif-
andi, stígandin í tónlistinni áhrifa-
mikil. Hún endaði á hvelli í orðsins 
fyllstu merkingu: Hljóðfæraleikar-
arnir sprengdu blöðrur, og var það 
endapunkturinn í sjálfri tónlistinni. 
Það kom verulega á óvart. 

Hljómsveitin spilaði verkið af 
öryggi, og það var falleg alúð í 
túlkuninni. Sömu sögu er að segja 
um síðustu tónsmíðina á dag-
skránni, Tilbrigði um eigið stef 
eftir Elgar. Spilamennskan var 
tilfinningarík og margbrotin, ólík 
blæbrigði mismunandi tilbrigða 
voru útfærð af kostgæfni. 

Stjórnandinn Bernharður Wilk-
inson hefur greinilega unnið gott 
starf með hljómsveitinni. Áður fyrr 
var hann flautuleikari við Sinfóníu-
hljómsveit Íslands, en varð síðar 
aðstoðarhljómsveitarstjóri henn-
ar. Frá árinu 2005 hefur hann hins 
vegar verið aðalstjórnandi sveit-
arinnar í Færeyjum. Hljómsveit-
inni og aðstandendum hennar er 
hér með óskað til hamingju með 
afmælið.    Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Safaríkur hljómsveitar-
leikur, afburða píanóleikari.

Fullt af gleði
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT FÆREYJA       „Spilamennskan var tilfinningarík og margbrotin, 
ólík blæbrigði mismunandi tilbrigða voru útfærð af kostgæfni.“

Bókaverðlaun barnanna verða afhent í ell-
efta sinn á morgun klukkan 15 í aðalsafni 
Borgarbókasafns. Á hverju ári verðlauna 
almennings- og skólabókasöfn landsins 
tvær nýjar bækur, eina íslenska og aðra 
þýdda. Sex til tólf ára börn völdu uppáhalds-
bækurnar sínar og fór valið fram á heima-
síðu Borgarbókasafns og í grunnskólum og 
bókasöfnum um allt land.

Á verðlaunahátíðinni verða höf-
undi og þýðanda veitt verðlaun 
og nokkur börn sem tóku þátt í 

kosningunni fá einnig viðurkenningu. Þá mun 
Jón Víðis fremja töfrabrögð, börn úr Lang-
holtsskóla flytja frumsamið ljóðatónverk um 
Reykjavíkurborg og eftir verðlaunaafhend-
inguna geta öll börn tekið þátt í ljóðarugli þar 

sem hægt verður að raða saman þekktum ljóð-
línum úr ýmsum áttum og búa þannig til nýtt 

ljóð úr þeim. 

Bókaverðlaun barnanna veitt
Sex til tólf ára börn hafa valið uppáhaldsbækur sínar og verða úrslitin kynnt á 
morgun. Tvær bækur hljóta verðlaun, ein frumsamin og ein þýdd.

VERÐLAUNAHAFINN 2012  Skemmtibók 
Sveppa eftir Sverri Þór Sverrisson hlaut 
Bókaverðlaun barnanna í fyrra.
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WWW.OPERA.IS

3. sýning  2. 11. 2013 - UPPSELT
4. sýning 10. 11. 2013 - UPPSELT

„Sviðsetningin var rakin snilld“
- Ríkharður Örn Pálsson, Morgunblaðið

„Enn á ný brillerar Íslenska óperan í Hörpu“
- Ólafur Arnarson, timarim.is

„Íslensku óperunni til sóma“
- Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

 

AUKASÝNING 8. NÓVEMBER KL. 20

5. sýning 16. 11. 2013 - UPPSELT
6. sýning 23. 11. 2013 - UPPSELT

ÓPERUKYNNING
FYRIR SÝNINGU:
Elsa Waage óperusöngkona 
kynnir CARMEN í boði 
Vinafélags Íslensku óperunnar 
kl. 19:15 hvert sýningarkvöld

www.tjarnarbio.is

Miðasalan er opin frá kl. 15:00-18:00 þri-fös
midasala@tjarnarbio.is / 527-2100 / midi.is



30. okt. mið. UPPSELT
31. okt. fim. UPPSELT
3. nóv. sun. UPPSELT
7. nóv. fim. Örfá sæti
9. nóv. lau. UPPSELT

HVERFISGATA 19 551 1200 LEIKHUSID.IS MIDASALA@LEIKHUSID.IS

Tryggðu þér sæti

LEIKARAR: ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR OG PÁLMI GESTSSON
LEIKSTJÓRI: HILMIR SNÆR GUÐNASON
LEIKARAR ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR OG PÁLMI GESTSSON
GAMANLEIKUR EFTIR STEPHEN SACHS

10. nóv. sun. UPPSELT
14. nóv. fim. UPPSELT
16. nóv. lau. UPPSELT
17. nóv. sun. UPPSELT
20. nóv. mið. UPPSELT

21. nóv. fim. UPPSELT
22. nóv. fös. UPPSELT
23. nóv. lau. UPPSELT
28. nóv. fim. 
29. nóv. fös. Örfá sæti

30. nóv. lau. UPPSELT
1. des. sun. UPPSELT
5. des. fim. Örfá sæti
6. des. fös. Örfá sæti
7. des. lau. Örfá sæti

8. des. sun. 
12. des. fim. 
13. des. fös. 
14. des. lau.

FRUMSÝNING 30. OKTÓBER
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LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?
Félagsvist
14.00 Spiluð verður félagsvist í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

Síðustu forvöð
11.00 Sýningunni Net á þurru landi í Víkinni, Sjóminjasafninu í 
Reykjavík, lýkur í dag.
12.00 Haustsýningu Hafnarborgar, Vísar, húsin í húsinu, lýkur í dag. 
Á sýningunni eru ný verk eftir myndlistarmennina og arkitektana 
Elínu Hansdóttur, Ilmi Stefánsdóttur, Marcos Zotes og Theresu 
Himmer. Allir velkomnir.
13.00 Síðasti dagur sýngarinnar Áframhald eftir Gunnhildi Þórðar-
dóttur í Listasafni Reykjanesbæjar, Duushúsum. Ókeypis aðgangur. 

Kvikmyndir
15.00 Pólska kvikmyndin Kanal frá 1956 er sýnd í MÍR, Hverfisgötu 
105. Myndin fjallar um baráttu liðsveita pólsku andspyrnuhreyf-
ingarinnar haustið 1944. Aðgangur ókeypis. 

Tónlist
16.00 Tónleikar fara fram í Neskirkju til stuðnings baráttu Hrauna-
vina fyrir verndun Gálgahrauns og til heiðurs þeim sem handteknir 
voru í vikunni. Nánari upplýsingar má finna á Facebook.
20.00 Fimm ungir söngvarar syngja í Langholtskirkju. Þau sem 
fram koma á sunnudagskvöld eru Davíð Ólafsson, Guðrún Matt-
hildur Sigurbergsdóttir, Jóna G. Kolbrúnardóttir, Kristín Einarsdóttir 
Mantyla og Kristín Sveinsdóttir. Almennt miðaverð er 2.000 kr. en 
þeir sem eru meðlimir í Listafélagi Langholtskirkju eða eru náms-
menn greiða 1.000 kr. 
20.00 Fyrsta Tómasarmessan í Breiðholtskirkju í Mjódd á þessu 
hausti fer fram í kvöld. Þema messunnar er Hversu dýrlegt er nafn 
Drottins! 

Leiðsögn
13.00 Leiðsögn um húsmuni, hönnun og handverk á Gljúfra-
steini. Guðný Dóra Gestsdóttir, forstöðumaður safnsins, Gréta 
Sigríður Einarsdóttir, Jóhannes Ólafsson og Marta Guðrún 
Jóhannesdóttir munu ganga með gestum um safnið. Leiðsögnin 
tekur um 30 mínútur og verður á eftirfarandi tímum: 13, 14, 15 
og 16. Allir velkomnir. 
14.00 Leiðsögn verður í fylgd Margrétar Áskelsdóttur, sýningar-
stjóra sýningarinnar Ups and downs, Kees Visser sem nú 
stendur yfir í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg. Þetta er síðasta 
sýningarhelgin.

Samkoma
19.00 Spilað verður bridge í Breiðfirðingabúð Faxafeni 14. Allir 
velkomnir. 
19.00 Spilað verður bridge í Breiðfirðingabúð Faxafeni 14. Allir 
velkomnir. 

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabladid.is 

Opnanir
16.00 Hrefna Harðardóttir tekur á móti 
gestum og gangandi á Café Loka. Hún 
setur upp sýninguna Dísir. Tilvalið að 
rölta við eftir viðkomu á Kjötsúpudeg-
inum á Skólavörðustíg. Allir velkomnir. 
16.00 Davíð Örn Halldórsson opnar 
sýninguna Elsku Pappi í Galleríi Þoku 
á Laugavegi 25 milli klukkan 16 og 18. 
Hann fer aðrar leiðir en venjulega í 
þessari sýningu en öll verkin eru unnin 
á pappír. 
20.00 Uppheimar bjóða til ljóðakvölds 
í húsakynnum sínum við Stórhöfða í 
Reykjavík. Upplestur og bókakynning. 
Allir velkomnir, aðgangur ókeypis, léttar 
veitingar.

Fræðsla
13.15 Fyrsti fræðslufundur Nafnfræði-
félagsins á þessum vetri verður í stofu 
106 í Odda, húsi Háskóla Íslands. Þórdís 
Birna Lúthersdóttir segir frá örnefna-
skráningu í Forsæludal.
14.00 Fyrsta degi vetrar er fagnað 
á Minjasafninu á Akureyri. Stoðvinir 
Minjasafnsins standa fyrir forvitnilegri 
og fræðandi dagskrá fyrir alla fjöl-
skylduna um ljós og lýsingu frá kolum 
til rafmagnslýsingar. 

Félagsvist
20.00 Félagsvist og dans verður í 
Vinabæ, Skipholti 33. Spilakvöldin verða 
haldin hálfsmánaðarlega á laugardags-
kvöldum og hefst félagsvistin stundvís-
lega klukkan 20.

Síðustu Forvöð
13.00 Síðasta sýningarhelgi á sýning-
unni September, Elska ég mig samt? Í 
Ketilhúsinu á Akureyri. Opið alla daga 
nema mánudaga og þriðjudag kl. 13-17. 
Aðgangur ókeypis. 

Umræður
14.00 Sveinn Einarsson ræðir um 
Guðmund Kamban og skáldskap hans 
á Kornhlöðuloftinu við Bankastræti. 
Síðan verða almennar umræður.

Tónlist
14.00 Borg tónleikaröðin er tilraun til 
að kynna íslenska raftónlist á nýjan og 
skapandi hátt fyrir fólki í Breiðholti. Fer 
fram á milli klukkan 14 til 16 í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi. 
19.30 Bein útsending frá Bar 11 þegar 
útvarpsþátturinn Luftgítar verður 
sendur út frá Tuborg-kjallaranum. 
Gestir Luftgítars að þessu sinni verða 
hljómsveitarmeðlimir Brain Police. 
Verður farið yfir sögu sveitarinnar með 
meðlimum hennar og klukkan 21 hefj-
ast svo tónleikar með sveitinni. 
22.00 The Activators frá Lincoln og Kill 
Pretty frá Salford koma fram á Gaukn-
um í kvöld auk Dýrðarinnar, Fivebellies 
og Caterpillarmen. The Activators er 10 
manna sveit sem hét áður The Valid-
ators. Aðgangseyrir er 1.500 krónur.
22.00 KK og Maggi syngja og leika á 
Café Rosenberg. Aðgangseyrir krónur 
2.000.
23.00 Ingvar Grétarsson og Tómas 

 Tómasson skemmta á Obladío-
blada,Frakkastíg 8.

Útivist
10.00 Hjólreiðaferð frá Hlemmi. Hjólað 
er í 1 til 2 tíma um borgina í rólegri 
ferð. Allir velkomnir og þátttaka er 
ókeypis. Upplýsingar á vef LHM.is. 

EKKI 
MISSA 

AF
Street-danseinvígi 
Íþróttahús Seljaskóla
Einvígi í street-dansi fer fram 
í íþróttahúsi Seljaskóla í dag. 
Í keppninni mætast street-
dansarar, bæði einstaklingar 
og hópar, og heyja danseinvígi 
í hiphop, dancehall, waacking, 
breikdansi og popping. 

Gestadómari í keppninni er 
dansarinn Emilio Austin Jr., öðru 
nafni Buddha Stretch, en hann 
hefur samið dansa fyrir popp-
stjörnur á borð við Michael Jack-
son, Will Smith og Mariuh Carey. 

Alls keppa fi mmtíu dansarar 
á aldrinum þrettán til 26 ára. 
Keppnin hefst klukkan 14. 

Reykjavík
Grunartangi
Akranes
Borgarnes

Ferðaþjónustufæri 
við Akraneshöfn !

Faxabraut 1 til sölu – tilboð óskast 

Faxaflóahafnir sf. óska eftir kauptilboðum í fasteignina Faxabraut 1, 
hafnarhúsið við Akraneshöfn, og munu horfa sérstaklega til bjóðenda 
sem ráðgera að reka þarna veitingastað eða aðra þjónustustarfsemi. 

Faxaflóahafnir og Akraneskaupstaður vilja stuðla að fjölbreyttri starf- 
semi við Akraneshöfn, einkum í tengslum við haftengda ferðaþjónustu. 
Húsið sjálft er vel fallið til að hýsa veitingarekstur eða ýmsa þjón- 
ustustarfsemi og staðsetningin er einstök, frábært útsýni yfir höfnina í 
grennd við vitana á Breiðinni og Langasandi.

 Húsið er tvær hæðir, samtals 210,6 fermetrar að gólffleti. 
 Verönd á efri hæð snýr í suður. 

 Leigulóð fylgir húsinu samkvæmt drögum að deiliskipulagi.

 Húsið var byggt úr steinsteypu á árinu 1982. 
 Starfsemi Akraneshafnar hefur síðan þá verið þarna, 
 nú síðast í nafni Faxaflóahafna sf. 

Nánari upplýsingar og gögn um eignina má nálgast á skrifstofu 
Faxaflóahafna sf., Tryggvagötu 17 í Reykjavík, sími 525 8900. 

Húseignin verður til sýnis í samráði við Faxaflóahafnir sf.

Hver bjóðandi getur aðeins skilað inn einu tilboði og áskilja 
Faxaflóahafnir sf. sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem 
er eða hafna öllum. 

Tilboð skulu berast skrifstofu Faxaflóahafna sf., Tryggvgötu 17, 
fyrir kl. 14:00 föstudaginn 29. nóvember 2013.   
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 
-

Um er að ræða 246 fm iðnaðarhúsnæði við Hverfisgötu 56  
(fyrir ofan Austur Indíafélagið) sem auðvelt er að breyta í íbúð/íbúðir. 
Eignin er í dag um það bil tilbúin undir tréverk og málningu.  
 
Gerið svo vel að líta við Það verður tekið vel á móti ykkur.

Miðborgin – Iðnaðarbil/íbúð - Miklir möguleikar 
Opið hús laugardaginn 26. október á milli kl. 15 og 16.

OPIÐ HÚS

Bæjarlistamaður  
Seltjarnarness 2014

Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir hér með eftir umsóknum 
frá listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi og/eða rökstuddum 
ábendingum um nafnbótina Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2014. 

Nafnbótinni fylgir starfsstyrkur. Væntanlegir umsækjendur eru 
beðnir um að haga umsóknum í samræmi við reglur um Bæjarlista-
mann sem finna má á heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is. 

Umsóknum og/eða ábendingum skal skilað á Bæjarskrifstofur  
Seltjarnarness, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes merkt:  
„Bæjarlistamaður 2014“ fyrir 28. nóvember. 

Menningarnefnd Seltjarnarness

Fyrir konur eins og þig 

Sími  581 3400

Á tónleikunum í kvöld fær Egill til liðs við sig hljóm-
sveitina Moses Hightower til að fara yfir farsælan 
fjörutíu ára feril. Flutt verða hans bestu og þekktustu 
lög í nýjum útsetningum. Gestasöngvarar verða Lay 
Low og Högni Egilsson.

Hinn fjölhæfi Egill hefur að mestu haldið sig við 
laga- og textasmíðar sem höfundur. Auk dægurtónlist-
ar hefur hann samið mikið af leikhústónlist af öllum 
gerðum, kórtónlist, lúðrasveitarmúsík og tónlist fyrir 
smærri strengja- og blásturssveitir. 

Fjölhæfur Egill fer 
yfi r fj örutíu ára feril 
Egill Ólafsson varð sextugur á árinu og af því tilefni verða tónleikar í Eldborg í 
kvöld. Egill hefur á farsælum ferli sínum m.a. starfað með Spilverki þjóðanna, 
Stuðmönnum og Hinum íslenska þursafl okki, auk þess að starfrækja sólóferil.  

MEÐ ÞURSAFLOKKNUM  Egill í miklu stuði á tónleikum með Þursaflokknum í Laugardalshöll árið 1982.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ENDURKOMA SPILVERKSINS  Sigurður Bjóla, Valgeir 
Guðjónsson, Egill Ólafsson og Diddú þegar Spilverk 
þjóðanna kom saman eftir langt hlé árið 2010.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SYNGUR DJASS  Egill syngur djass með Birni 
Thoroddsen á tónleikum á Q-bar 2006.

TIL HEIÐURS LENNON  Egill spilaði í 
Hafnarhúsinu árið 2009 á tónleikum til 
heiðurs Johns Lennon í boði ekkju hans 
Yoko Ono. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MEÐ OJBA RASTA  Egill ásamt hljómsveitinni Ojba Rasta fyrir styrktartónleika á Faktorý í fyrra.

eir
k 

NTON

TIL HEIÐUR
Hafnarhúsin
heiðurs John
Yoko Ono. 

STINNI  Egill 
í hlutverki 
Stinna stuð 
í Með allt á 
hreinu.



OPIÐ: VIRKA DAGA 11-19   FIMMTUDAGA 11-21  LAUGARDAGA 11-18   SUNNUDAGA 13-18   

WWW.SMARALIND.IS  FINNDU OKKUR Á  
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BAKÞANKAR 
Fanneyjar Birnu 
Jónsdóttur

Breski leikarinn Orlando Bloom og ástralska fyrirsætan Miranda 
Kerr eru skilin. Parið gifti sig þann 22. júlí árið 2010 og á saman 
soninn Flynn Christopher Bloom.

Bloom og Kerr byrjuðu saman árið 2007, þau tilkynntu um 
trúlofun sína tæpum þremur árum síðar og giftu sig árið 2010. 
Sonur þeirra fæddist þann 6. janúar árið 2011. Talsmaður Blooms 
staðfesti fréttirnar um skilnaðinn við E-News. Hann sagði parið 
hafa skilið að borði og sæng nokkrum mánuðum áður, en vera nú 
að ganga frá endanlegum skilnaði. 

Bloom er hvað þekktastur fyrir hlutverk sín í kvik-  
mynda röðunum Pirates of the Caribbean og Lord of the Rings. 
Kerr er ein vinsælasta fyrirsæta heims um þessar mundir. 

Bloom og Kerr skilin
Orlando Bloom og Miranda Kerr eru skilin eft ir 
þriggja ára hjónaband. Þau eiga saman son.

SKILIN  Orlando Bloom og Miranda Kerr gengu í 
hjónaband í júlí árið 2010. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Um helgina fer ég á rjúpu með stráka-
hóp. Það virðast ætla að verða örlög 

mín að stunda íþróttir og áhugamál mikið 
til fjarri kynsystrum mínum. Hvort sem 

það er fótbolti, badminton eða skytterí – 
alltaf enda ég ein með strákunum.

ÞAÐ er ekki alltaf auðvelt. For-
dómar byggðir á kynferði lifa, því 
miður, enn góðu lífi. Og þá skipt-
ir engu máli hvort ég geti haft 
jákvæð og uppbyggileg áhrif á 

hópinn. Þannig var mér bann-
að síðasta vetur að mæta í 
bumbubolta með strákun-
um eingöngu vegna þess 
að þeim fannst fráleitt að 
spila fótbolta með stelpu. 
Skipti þar engu máli að ég 
er töluvert betri í fótbolta 
en flestar kleinurnar sem 
þar léku listir sínar.

ÉG hef oft velt því fyrir 
mér hvað veldur þessu 
óöryggi. Af hverju fara 

strákar oft í kerfi þegar stelpa kemur 
inn á þeirra „yfirráðasvæði“? Eina vit-
ræna skýringin sem mér kemur í hug er 
þessi þráláta þörf, sem býr í svo mörg-
um okkar, til að fara helst aldrei út fyrir 
kassann og viðhalda viðvarandi ástandi. 
Menn hræðast hið óþekkta og það er ein-
faldlega of mikið rask að taka konu inn í 
hópinn og því langbest að sleppa því.

OG jafnvel þegar maður er komin inn 
þá er ekki sjálfgefið að móttökurnar séu 
á jafningjagrundvelli. Reynsla mín er sú 
að strákahópar hanga oftast á gömlum 
venjum eins og hundur á roði. Hlutirn-
ir eru eins og þeir eru eingöngu vegna 
þess að svona hafa þeir alltaf verið. Og 
ef maður dirfist að koma með nýja sýn 
eða uppástungur um aðrar leiðir þá er 
því umsvifalaust hafnað sem hverju öðru 
kvennakjaftæði.

JÁ, það er ekki alltaf auðvelt að vera ein 
af strákunum. Eitthvað sem Ingibjörg 
Benediktsdóttir hæstaréttardómari 
hlýtur að þekkja ákaflega vel.

Ein af strákunum

3D 3D
2D

2D

KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D OG 3D

KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D OG 3D

KL. 15.20 HÁSKÓLABÍÓ Í 2D

KL. 15.20 HÁSKÓLABÍÓ Í 2D

SUN: 20.00 

LAU & SUN: 16.00 

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

THE HOLLYWOOD REPORTER 

ENTERTAINMENT WEEKLY 

EMPIRE

R.R. CHICAGO SUN-TIMESRR R CR HICAGOCAGOCAGO SUNSUN TSUN TIMESESESR RR R CR HICAGOICAGOCAGO SUN TSUN TSUN TIMESESEES

THE HOLLYWOOD REPORTER 

ENTERTAINMENT WEEKLY 

VARIETY

VARIETYVARIETY

LOS ANGELES TIMES

QC

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

CAPTAIN PHILLIPS 6, 9
INSIDIOUS: CAPTER 2 8, 10:20
MÁLMHAUS 5:50
ABOUT TIME 6, 9
AULINN ÉG 2 - ÍSL TAL 1:50, 4 3D
AULINN ÉG 2 - ÍSL TAL 1:50, 4 2D
TÚRBÓ 1:50, 3:50 3D

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

The New York Times

Los Angeles Times

Empire

ÍSL TAL

ÍSL TAL

H.V.A. FBL

3D

5%

SMÁRABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

CAPTAIN PHILIPS  KL. 8 - 10.30 / INSIDIUS CHAPTER 2  KL. 8 - 10
KONAN Í BÚRINU     KL. 6 Í Ú /   MÁLMHAUS            KL. 6 Á
TURBÓ 3D KL. 4 /   AULINN ÉG 2           KL. 4 

CAPTAIN PHILIPS                    KL. 5.10 - 8 - 10.45 
CAPTAIN PHILIPS LÚXUS        KL. 1 - 5 - 8 - 10.45
INSIDIUS CHAPTER 2              KL. 8 - 10.20 
KONAN Í BÚRINU                    KL. 5.45 - 8 - 10.15 Í Ú
BATTLE OF THE YEAR               KL. 3.20
MÁLMHAUS                            KL. 5.45 - 8 - 10.15Á
Ú ÓTÚRBÓ 2D ÍÍSL.TAL                   KL. 1 (TILBOÐ) 3.20 - 5.40

TÚRBÓ Ú Ó 3D ÍSL.TAL                   KL. 1 Í (TILBOÐ) 3.30
ÉAULINN ÉG 2 2D                      KL. 1 (TILBOÐ) 3.10

AULINN ÉG 2 É 3D                      KL. 1 (TILBOÐ) 
Miðasala á: og

HÁSKÓLABÍÓ
CAPTAIN PHILIPS KL. 8 - 10.15
FRANCES HA KL. 4 (TILBOÐ) 6

Í ÚKONAN Í BÚRINU KL. 5.45 - 10
GRAVITY 3D KL. 8 - 10.50

Á ÍMÁLMHAUS  KL. 5.45 - 8* - 10.15        / HROSS Í OSS KL. 4 - 6 - 8
TURBÓ Ó 2D KL. 3.20 (TILBOÐ)
AULINN ÉG 2 2D KL. 3.20 (TILBOÐ)

*SUNNUDAGUR

-V.H., DV -H.V.A., FBL - H. S., MBL

„SPENNUMYND, ÁGÆTIS AFÞREYING, 
VEL LEIKIN OG HEFUR ÚTLITIÐ MEÐ SÉR“
-S.B.H., MBL

      EMPIRE        THE HOLLYWOOD REPORTER     

      EMPIRE               THE NEW YORK TIMES
BEINT Á TOPPINN Í USA!

VEL LEIKIN OG HEFUR ÚTLITIÐ M
-S.B.H., MBL

-A.F.R., KVIKMYNDIR.IS

95% Á ROTTEN-
TOMATOES.COM

„STÓ RBROTIN, 
RÓ MANTÍSK OG
GÖ FUGLYND“
JOY DIETRICH
THE NEW YORK MAGAZINE

93% Á ROTTENTOMATOES.COM



KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

INGVAR E.
SIGURÐSSON

ÞORBJÖRG HELGA
ÞORGILSDÓTTIR

HALLDÓRA
GEIRHARÐSDÓTTIR

MÁLMHAUS

KOMIN Í BÍÓ

„Virkilega vel gerð og mannleg 
mynd. Frábær frammistaða hjá 

Þorbjörgu Helgu.“
- H.A.Ó. MONITOR

„Afbragðs drama og 
sjónrænt gotterí. Aukastig 

fyrir Megadeth.“
- H.V.A., FBL

„Átakanleg sorgarsaga með göfgandi útrás og 
góðu glensi á réttum tímapunktum. Mikilfengleg 

kvikmyndataka og tilþrifaríkur leikur.“
- H.S., MBL

„Besta íslenska 
myndin á árinu.“

- T.V., BÍÓVEFURINN.IS 
/SÉÐ & HEYRT

„...með betri íslenskum 
myndum sem ég hef séð og 

hvet alla til að sjá hana í bíó.“
- V.H., DV

„Styrkur myndarinnar felst í því 
hvernig unnið er úr þeim flóknu 
tilfinningum sem hún fjallar um“

- H.Þ.J., KLAPPTRÉ
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Ég er ekki farinn 
að horfa alveg á EM. 

Eftir öll þessi meiðsli 
horfi ég ekki lengra en 

fram í næstu viku.
Arnór Atlason

LAUGARDAGUR
8:20 F1 á Indlandi-tímataka  S2 Sport
11:45 C. Palace - Arsenal  S2 Sport 2
13:35 Laugardagsmörkin  S2 Sport 2
14:00 Man. Utd - Stoke  S2 Sport 2
14:00 Liverpool - WBA  S2 Sport 3
14:00 Norwich - Cardiff  S2 Sport 4
14:00 Aston Villa - Everton  S2 Sport 5
16.00 Barca - Real Madrid S2 Sport 
16:00 Laugardagsmörkin  S2 Sport 2
16:40 Southampt. - Fulham  S2 Sport 2

SUNNUDAGUR
9:00 F1 Indlandskappakstur S2 Sport
13:30 Sunderl. - Newcastle S2 Sport 2
14:00 Göppingen - Kiel  S2 Sport
16:00 Chelsea - Man. City  S2 Sport 2
16:00 Tottenham - Hull  S2 Sport 3
16:00 Swansea - West Ham  S2 Sport 4

HANDBOLTI „Lífið er stórkostlegt. 
Okkur líður mjög vel hérna og við 
erum smám saman að komast inn í 
hlutina,“ segir Arnór Atlason hress 
og kátur.

Hann söðlaði um í sumar og 
samdi til þriggja ára við franska 
félagið St. Raphael. Það er um 30 
þúsund manna bær á frönsku rívíer-
unni. Arnór segir bæinn afar nota-
legan og veðrið sé að sjálfsögðu 
mikill bónus.

„Þetta er bara eins og Akureyri. 
Það er líka alltaf frábært veður 
hérna eins og á Akur-
eyri.“

Það hefur mikið geng-
ið á undanfarið ár hjá 
landsliðsmanninum. 
Skömmu eftir að hann 
samdi við franska félagið 
sleit hann hásin. Það hélt 
honum frá æfingum og 
keppni svo mánuðum 
skipti. Er hann kom síðan út til 
Frakklands dundi annað áfall yfir.

„Ég puttabrotnaði nánast um leið 
og ég kom út. Ég missti því alveg af 
undirbúningstímabilinu hjá okkur. 
Ég kom inn í hóp er deildin byrjaði 
og spilaði mjög lítið í upphafi enda 
nýbyrjaður að spila. Ég er sífellt að 
fá meiri spiltíma og í dag spila ég 
kannski 30 mínútur í leik,“ segir 
Arnór. Hann er fjölhæfur leikmað-
ur og getur leyst bæði skyttustöð-
una og miðjuna. 

Hann spilar þó eingöngu á miðj-
unni hjá St. Raphael líkt og hann 
hefur gert með sínum félagsliðum. 
Hann spilar nær eingöngu skyttu 
með landsliðinu.

Leikmaðurinn er orðinn algjör-
lega heill heilsu og kennir sér ekki 
lengur meins.

„Þetta var erfitt í byrjun, ég get 
alveg viðurkennt það. Vonandi er 
komið nóg af meiðslum í bili. Ég 
finn ekkert til í puttanum og hásinin 
truflar mig ekki að neinu leyti. Ég 
get alveg spilað af fullum krafti.“

Arnór segir franska handboltann 
nokkuð góðan.

„Þetta er hörkudeild og við 
höfum farið þokkalega af stað. 
Erum í fjórða sæti. Við töpuðum 
tveimur leikjum sem við áttum að 
vinna. Það vantar smástöðugleika 

hjá okkur. Sjö bestu liðin hér eru 
mjög góð. Svo eru líka slakari lið 
eins og alls staðar. Þetta er jöfn 
deild fyrir utan París sem er með 
frábært lið. Liðin í deildinni hér 
hafa styrkt sig mikið síðustu ár,“ 
segir Arnór og bætir við að ágæt-
lega sé mætt á völlinn.

Akureyringurinn kunni ekkert í 
frönsku er hann fór út en segir að 
það gangi ágætlega að læra frönsk-
una. Hann er farinn að geta tjáð sig 
lítillega.

„Ég er aðeins farinn að láta heyra 
í mér. Ég og tveir Danir sem komu 
líka í sumar erum saman í frönsku-
tímum. Það er alltaf gaman að læra 
nýtt tungumál. Ég er að verða búinn 
að læra þau nokkur núna,“ segir 
Arnór en hann talar einnig reip-
rennandi dönsku og þýsku.

Það styttist í Evrópumótið í Dan-
mörku og landsliðið kemur saman 

á næstu dögum í æfingabúðum. 
Arnór bíður spenntur eftir því.

„Ég er ekki farinn að horfa 
alveg á EM. Eftir öll þessi meiðsli 
þá horfi ég  ekki lengra en fram í 
næstu viku. Ég hlakka mikið til að 
hitta strákana í landsliðinu. Ég hef 
ekki verið mikið með vegna meiðsl-
anna fyrir utan síðasta sumar. Þá 
var ég ekki í neinu formi til að spila 
landsleiki. Nú er ég á leiðinni upp 
aftur og það verður gaman að láta 
til sín taka á nýjan leik.“ 

 henry@frettabladid.is

Var erfi tt í byrjun
Arnór Atlason er kominn á fulla ferð með sínu nýja félagi, St. Raphael, eft ir 
mikla meiðslahrinu. Fyrst sleit hann hásin í Þýskalandi og svo puttabrotnaði 
hann fl jótlega eft ir að hann kom til Frakklands. Hann er heill heilsu í dag.

BJÖRT FRAMTÍÐ  Arnór er loksins orðinn heill heilsu og sér fram á bjartari tíma á 
næstu mánuðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Fáðu þér áskrift  

CHELSEA
MAN. CITY

 ENSKI BOLTINN, 
NET OG HEIMASÍMI Á 8.990 KR.Gegn 3 mánaða samningi

FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo er í 
banastuði og vissara fyrir Spánar-
meistara Barcelona að hafa varann 
á. Portúgalinn og félagar í Real 
Madrid mæta í heimsókn á Nývang 
í Katalóníu í dag. Þeir hvítklæddu 
geta náð Börsungum að stigum í 
toppsæti deildarinnar en þrjú stig 
skilja liðin að.

Átta mánuðir eru síðan liðin 
mættust síðast. Eftir gott tak Börs-
unga á Real blasir sú ískalda stað-
reynd við strákarnir frá Katalóníu 
hafa ekki unnið sigur í stórslagn-
um í fimm síðustu leikjum. 

Einn maður hefur ráðið mestu 
og sérstaklega í leikjunum á Ný-

vangi. Ronaldo hefur skorað í sex 
leikjum í röð á vellinum og í tví-
gang tvö mörk. Portúgalinn hefur 
skorað fimmtán mörk í síðustu níu 
leikjum Real og rétt tæplega helm-
ing marka liðsins.

Lionel Messi hefur stolið senunni 
frá Ronaldo oftar en einu sinni í 
gegnum tíðina. Besti knattspyrnu-
maður heims undanfarin fjögur ár 
hefur skorað átta mörk í deildinni 
líkt og Ronaldo. Aldrei þessu vant 
þurfa þeir að sætta sig við annað 
sætið í keppninni um markakóngs-
titilinn á Spáni. Þar hefur forystu 
Brasilíumaðurinn Diego Costa hjá 
Atletico Madrid. -ktd

Átta mánaða klassískri bið lokið
Cristiano Ronaldo og Lionel Messi verða í eldlínunni á Nývangi í dag.

Í BEINNI  Leikurinn í dag hefst klukkan 
16 og er sýndur beint á Stöð 2 Sport. 
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Bæjarlind - skrifstofuhúsnæði

Til leigu glæsilegt  232 fm skrifstofuhúsnæði í hjarta 
höfuðborgarinnar. Húsnæðið er á 2. hæð við Bæjarlind 
Kópavogi og skiptist í  nokkrar skrifstofur, fundarherbergi, 
opið rými, móttöku, eldhús og tvö salerni. Parketi og  
náttúrustein á  gólfi. 60 fm svalir. Leiga kr.1,600.- pr.fm.
Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588 eða isak@tingholt.is 

St. RaphaelSt. Raphael

FÓTBOLTI Stórleikur helgarinnar 
í ensku úrvalsdeildinni er viður-
eign Chelsea og Manchester City 
á Brúnni á morgun en bæði lið 
hafa verið á sigurbraut að undan-
förnu. 

Chelsea hefur unnið alla leiki 
sína á móti „litlu“ liðunum í 
endur komu Jose Mourinho í ensku 
úrvalsdeildina en á enn eftir að 
vinna eitt af þeim stóru. Chelsea 
gerði jafntefli við Man. United og 
Tottenham og tapaði fyrir Ever-
ton. City vann aftur á móti bæði 
United og Everton en hefur hins 
vegar tapað stigum á móti minni 
spámönnum. 

Fyrsti leikur helgarinnar er 
heimsókn toppliðs Arsenal til 
Crystal Palace og Man. United og 
Liverpool spila síðan bæði í dag.

Alls verða tíu leikir í beinni í 
enska boltanum í dag og á morg-
un. Aron Einar Gunnarsson og 
félagar í Cardiff spila í dag en 
Gylfi Þór Sigurðsson og félagar í 
Tottenham á morgun. 

Sebastian Vettel getur síðan 
tryggt sér fjórða heimsmeistara-
titilinn í röð í Formúlu 1 þegar  
Indlandskappaksturinn fer fram 
og þá verður Íslendingaliðið Kiel 
í beinni í þýska handboltanum á 
morgun. 

Nóg um að vera á Sportstöðvunum
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Verð áður: 89.995

eða 5.515 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 66.175 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 555 515151555 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

59.995

eða 8.965 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 107.575 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 888 969696555 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

99.995
Verð áður: 119.995

eða 6.377 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 76.525 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 666 373737777 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

69.995
Verð áður: 89.995

Verð áður: 6.995

4.444
Verð áður: 6.995

4.895

Verð áður: 6.995

3.995
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eða 52.090 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 625.075 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 525252 000909090 kkkrr ááá mmáánán ðuðuðiii

599.995
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7.995

eða 3.790 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 45.475 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 333 797979000 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

39.995
Verð áður: 52.995

eða 6.291 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 75.490 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 666 292929111 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

68.995
Verð áður: 88.995

eða 8.102 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 97.225 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 888 101010222 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

89.995
Verð áður: 109.995

eða 8.102 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 97.225 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 888 101010222 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

89.995

eða 13.277 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, alls 159.325 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / kr. 340 á hverja greiðslu

ðeðeðaa 131313 222777777 kkkrr ááá mmáánán ðuðuðiii
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DAGSKRÁ
26. október 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 STÖÐ 3

SKJÁREINN

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Evrópumál 15.00 Eldhús 
meistaranna 15.30 Áfram Vogur! 16.00 Hrafnaþing 
17.00 Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið 
18.00 Björn Bjarnason 18.30 Tölvur ,tækni og 
kennsla. 19.00 Fasteignaflóran 19.30 Á ferð og 
flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 
21.30 Fiskikóngurinn 22.00 Hrafnaþing 23.00 
Kraftasport 23.30 Eldað með Holta

07.00 Strumparnir 07.25 Villingarnir  07.45 UKI 
 07.50 Doddi litli og Eyrnastór 08.00 Algjör 
Sveppi 09.25 Kalli litli kanína og vinir 09.45 
Grallararnir  Kalli kanína  og félagar hans 10.05 
Ben 10  10.25 Loonatics Unleashed  10.50 
Ofurhetjusérsveitin  11.15 Batman
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
14.15 Logi í beinni  
15.05 Go On
15.35 Veistu hver ég var? 
16.20 Meistarmánuður
16.45 Um land allt
17.10 Stóru málin
17.35 60 mínútur 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn  (9:30) Íþrótta-
menn Stöðvar 2 Sport fara yfir það 
helsta úr heimi íþróttanna í liðinni viku.
19.10 Dagvaktin  Í Dagvaktinni liggja 
leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun.
19.45 Sjálfstætt fólk  (8:15) Jón Ársæll 
Þórðarson kann listina að nálgast við-
mælanda sinn og heldur áfram að taka 
hús á áhugaverðum Íslendingum.
20.20 The Crazy Ones  (4:13) Geggjað-
ir gamanþættir með Robin Williams og 
Söruh Michelle Gellar í aðalhlutverkum. 
20.45 Ástríður  (7:10) Nú eru liðin tvö 
ár frá því við skildum við Ástríði og félaga. 
Ástríður og er nú orðin forstjóri skila-
nefndar fjárfestingabanka í borginni en 
undirmenn hennar eru fyrrverandi vinnu-
félagarnir Fanney, Sveinn Torfi og Bjarni.
21.10 Homeland  (4:12) Þriðja þáttaröð 
þessarra mögnuðu spennuþátta.
22.00 Boardwalk Empire  (7:12) 
Fjórða þáttaröð af þessari margverð-
launuðu seríu.
22.55 60 mínútur  (4:52) 
23.40 Nashville  (17:21) 
00.25 Hostages
01.15 The Americans  
02.05 The Untold History of The 
United States
03.05 Wall Street. Money Never 
Sleep 

09.55 Southampton - Fulham  
11.35 Liverpool - WBA  
13.15 Sunderland - Newcastle  Beint
15.50 Chelsea - Man. City  Beint
17.55 Man. Utd. - Stoke  
19.35 Tottenham - Hull
21.15 Swansea - West Ham  
22.55 Sunderland - Newcastle
00.35 Norwich - Cardiff  
02.15 Chelsea - Man. City

09.00 Formúla 1  Beint frá Indlandi.
12.15 Barcelona - Real Madrid  
13.55 Þýski handboltinn
15.25 Herminator Invitational  
16.05 Stjarnan  Sverrir Bergmann kynn-
ist öllum liðunum í Dominos-deild karla 
í körfuknattleik. 
16.35 Meistaradeild Evrópu. AC 
Milan - Barcelona
18.15 Sportspjallið   
19.00 Formúla 1
21.15 Þýski handboltinn  Útsending 
frá leik Göppingen og Kiel.
22.35 Barcelona - Real Madrid  
00.15 Meistaradeild Evrópu. Real 
Madrid - Juventus  
01.55 Sheriff Tiraspol - Tottenham  

06.00 Eurosport 09.00 CIMB Classic 2013 13.00 
CIMB Classic 2013 17.00 CIMB Classic 2013 
21.00 CIMB Classic 2013  01.00 Eurosport

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Ævintýri Merlíns
11.00 Sunnudagsmorgunn  Gísli Mar-
teinn Baldursson fær til sín gesti og 
ræðir við þá um málefni líðandi stundar.
12.15 Kvikmyndaverðlaun Norður-
landaráðs 2013  Í þættinum eru kynnt-
ar myndirnar fimm sem tilnefndar eru 
til kvikmyndaverðlauna Norðurlanda-
ráðs 2013.
12.35 Minnisverð máltíð–  Sören Brix
12.45 Ker full af bleki
13.40 Nautnafíkn–  Ópíum
14.30 Saga kvikmyndanna–   Bíóið 
verður til, 1900-1920 (1:15) (The Story of 
Film. An Odyssey)
15.30 Landsleikur í handbolta  Bein 
útsending frá leik kvennalandsliða Sló-
vakíu og Íslands í forkeppni EM.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Hraðfréttir
18.35 Íþróttir
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Landinn  Frétta- og þjóðlífsþáttur. 
20.00 Fólkið í blokkinni (3:6)  Gaman-
þáttaröð byggð á sögu eftir Ólaf Hauk 
Símonarson.
20.35 Downton Abbey (1:9) (Downton 
Abbey)  Breskur myndaflokkur 
21.45 Vargöld í vestrinu (2:3) (Hat-
fields & McCoys)  Þetta er sagan af ill-
deilum tveggja fjölskyldna í Appalakkía-
fjöllum. 
23.20 Brúin (5:10) (Broen II) 
00.20 Sunnudagsmorgunn
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.15 Dr.Phil
12.40 Kitchen Nightmares
13.30 Secret Street Crew 
14.20 Save Me 
14.45 Rules of Engagement 
15.10 30 Rock
15.35 Happy Endings
16.00 Parks & Recreation
16.25 Bachelor Pad 
17.55 Rookie Blue
18.45 Unforgettable 
19.35 Judging Amy 
20.20 Top Gear Best Of (1:2)   
21.15 Law & Order. Special Victims 
Unit (9:23)  Bandarískir sakamálaþættir. 
22.00 Dexter (6:12)   
22.50 The Borgias (6:10)   
23.40 Sönn íslensk sakamál 
00.10 Under the Dome
01.00 Hannibal
01.45 Dexter
02.35 Excused
03.00 Pepsi MAX tónlist

14.10 Junior Masterchef Australia 
15.00 The Great Escape  
15.40 Celebrity Apprentice
17.05 It‘s Love, Actually  
17.25 Í eldhúsinu hennar Evu  
17.45 Glee 5  
18.30 Mindy Project
18.50 Mad  
19.00 The Amazing Race  (8:12)  
19.45 Offspring  (7:13) 
20.30 The Vampire Diaries  (8:22) 
Önnur þáttaröðin um unglingsstúlku 
sem fellur fyrir strák sem er í raun 
vampíra og hefur lifað í meira en 160 ár. 
21.15 Zero Hour  (8:13) Spennandi 
þáttaröð í anda The Da Vinci Code.
22.00 Graceland  (7:13) Spennandi 
þáttaröð um ungan nýliða í bandarísku 
alríkislögreglunni. 
22.40 The Amazing Race
23.25 Offspring
00.10 The Vampire Diaries
00.50 Zero Hour  
01.35 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.23 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.46 Doddi litli 08.00 Áfram 
Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveinsson  08.46 
Latibær 09.00 Strumparnir  09.25 Ævintýri 
Tinna  09.47 Skoppa og Skrítla 10.00 Lukku 
láki 10.24 Ofurhundurinn Krypto  10.45 UKI 
 10.50 Hvellur keppnisbíll  11.00 Dóra könnuður 
11.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.46 Doddi 
litli 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur 
Sveinsson  12.46 Latibær  13.00 Strumparnir 
 13.25 Ævintýri Tinna  13.47 Skoppa og Skrítla 
14.00 Lukku láki  14.24 Ofurhundurinn Krypto 
 14.45 UKI  14.50 Hvellur keppnisbíll  15.00 Dóra 
könnuður  15.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 15.46 Doddi litli 16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson  16.46 Latibær 17.00 
Strumparnir  17.25 Ævintýri Tinna  17.47 Skoppa 
og Skrítla 18.00 Lukku láki 18.24 Ofurhundurinn 
Krypto  18.45 UKI 18.50 Hvellur keppnisbíll 
 19.00 The Lorax 20.25 Sögur fyrir svefninn 

10.15 Erin Brockovich
12.25 Everything Must Go
14.05 The Best Exotic Marigold Hotel  
16.05 Erin Brockovich  
18.15 Everything Must Go
19.55 The Best Exotic Marigold Hotel
22.00 Sherlock Holmes. A Game of 
Shadows
00.10 J. Edgar
02.25 Stig Larsson þríleikurinn  Loft-
kastallinn sem hrundi
04.50 Sherlock Holmes. A Game of 
Shadows

17.55 Strákarnir
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  Önnur þáttaröð-
in um líf þriggja tengdra en ólíkra nú-
tímafjölskyldna. 
19.35 Two and a Half Men  (14:16)  
20.00 Viltu vinna milljón?  
20.40 Krøniken  (4:22) 
21.45 Ørnen  (4:24) Stöð 2 Gull rifjar 
upp þessa vinsælu dönsku spennuþætti.
22.45 Ally McBeal  (5:23) 
23.30 Without a Trace  (10:23) 
00.15 Viltu vinna milljón?  
00.55 Krøniken
01.55 Ørnen  
02.55 Tónlistarmyndbönd

Stöð 2 kl. 19.45
Sjálfstætt fólk
Jón Ársæll Þórðarson kann 
listina að nálgast viðmæl-
anda sinn og hér heldur 
hann áfram að taka 
hús á áhugaverðum 
Íslendingum sem 
hafa sögur að 
segja.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leitað svara við 

spurningum sem brenna á 
þjóðinni. Þáttur sem 
vitnað er í. Stjórn-
málamenn, sérfræð-
ingar og spekingar 
eru tíðir gestir á 

Sprengisandi. Sigurjón 
M. Egilsson ræðir mál 

sem skipta okkur 
öll máli.

Dexter
SKJÁR EINN KL. 22.00 Lokasyrpan 
af þessum ódauðlegu þáttum um 
fj öldamorðingjann og prúðmennið 
Dexter Morgan. Dexter hefur fundið 
raunverulegan morðingja sem vekur hjá 
honum áhuga.

Fólkið í blokkinni 
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Gamanþátta-
röð byggð á sögu eft ir Ólaf Hauk Sím-
onarson. Vigga er 11 ára stelpa sem býr 
með fj ölskyldu sinni í átta hæða blokk á 
höfuðborgarsvæðinu. Við kynnumst fj öl-
skyldu hennar.
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

The Amazing Race
STÖÐ 3 KL. 19.00 Skemmtileg keppni 
þar sem nokkur tveggja manna lið eru 
í kapphlaupi um heiminn. Liðin heim-
sækja 30 borgir í fj órum heimsálfum 
og dramatíkin ræður ríkjum frá upphafi  
til enda.
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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 STÖÐ 3

SKJÁREINN17.55 Strákarnir  
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (13:16)  
20.00 Hotel Babylon  (4:8) Fjórða 
þáttaröðin um lífið á Hótel Babylon þar 
sem lífið snýst um glamúr og gestrisni. 
20.55 Footballers Wives  (4:8) 
21.45 Pressa  (6:6) Íslensk spennuþátta-
röð um blaðakonuna Láru. Það er komið 
að æsispennandi lokaþætti og Lára er 
í mikilli lífshættu þar sem sótt er að 
henni úr öllum áttum.
22.30 Entourage  (11:12) 
23.00 Krøniken  (3:22) Stöð 2 Gull 
sýnir þessa hrífandi og mögnuðu þátta-
röð sem sýnd var í danska ríkissjónvarp-
inu fyrir nokkrum árum. 
00.05 Ørnen  
01.05 Hotel Babylon  
02.00 Footballers Wives  
02.50 Pressa
03.35 Entourage  
04.05 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður  07.23 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.46 Doddi litli og Eyrnastór  08.00 
Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveinsson 
 08.46 Latibær 09.00 Strumparnir  09.25 Ævintýri 
Tinna  09.47 Skoppa og Skrítla 10.00 Lukku 
láki 10.24 Ofurhundurinn Krypto  10.45 UKI 
 10.50 Hvellur keppnisbíll 11.00 Dóra könnuður 
 11.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.46 Doddi 
litli og Eyrnastór  12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson  12.46 Latibær 13.00 
Strumparnir 13.25 Ævintýri Tinna  13.47 Skoppa 
og Skrítla 14.00 Lukku láki 14.24 Ofurhundurinn 
Krypto  14.45 UKI  14.50 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Dóra könnuður  15.23 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  15.46 Doddi litli og Eyrnastór 16.00 
Áfram Diego, áfram!  16.24 Svampur Sveinsson 
 16.46 Latibær 17.00 Strumparnir 17.25 Ævintýri 
Tinna  17.47 Skoppa og Skrítla 18.00 Lukku láki 
 18.24 Ofurhundurinn Krypto  18.45 UKI  18.50 
Hvellur keppnisbíll 19.00 Skoppa og Skrítla 
20.00 Sögur fyrir svefninn  

07.00 Morgunstundin okkar
10.05 Robbi og Skrímsli
10.30 Stundin okkar
11.00 Fólkið í blokkinni
11.30 Útsvar
12.35 Kastljós
12.55 360 gráður
13.20 Landinn
13.50 Kiljan
14.35 Djöflaeyjan
15.10 Teboð milljarðamæringanna 
(The Billionaires‘ Tea Party)
16.10 Alexandría - Borgin merka 
(Alexandria. The Greatest City)
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Grettir
17.25 Ástin grípur unglinginn 
18.10 Íþróttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Ævintýri Merlíns (9:13) (The 
Adventures of Merlin V) Breskur mynda-
flokkur um æskuævintýri galdrakarls-
ins fræga. 
20.15 Hraðfréttir Benedikt og Fannar 
líta yfir atburði liðinnar viku.
20.25 Hin fjögur fræknu (Fantastic 
Four) Fjórir geimfarar verða fyrir geislun 
í geimnum og öðlast við það ofurmátt 
sem þeir nota í baráttunni við erkióvin 
sinn. Meðal leikenda eru Jessica Alba og 
Ioan Gruffud, Michael Chiklis og Chris 
Evans og leikstjóri er Tim Story.
22.10 Ég elska þig, Beth Cooper (I 
Love You, Beth Cooper) Lúði lýsir yfir ást 
sinni á sætustu stelpunni í skólanum í 
útskriftarræðu. Sama kvöld bankar hún 
óvænt upp á hjá honum og upphefst þá 
mikið ævintýri.
23.50 Sex eiginkonur föður míns 
(The Six Wives of Henry Lefay)
01.20 Útvarpsfréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.15 Dr.Phil
12.20 Gordon Ramsay Ultimate Coo-
kery Course 
12.50 Borð fyrir fimm
13.20 Design Star 
14.10 Judging Amy 
14.55 The Voice 
17.25 America‘s Next Top Model
18.10 The Biggest Loser 
19.40 Secret Street Crew (2:9) Ofur-
dansarinn Ashley Banjo stjórnar þessum 
frumlega þætti þar sem hann æfir flókn-
ar dansrútínur með ólíklegasta fólki.
20.30 Bachelor Pad (6:7) Sjóðheit-
ir þættir þar sem keppendur úr Bache-
lor og Bachelorette eigast við í þraut-
um sem stundum þarf sterk bein til að 
taka þátt í. 
22.00 Lord of the Rings. Return 
of the King Síðasta myndin í einni 
frægustu trílogíu kvikmyndasögunn-
ar, Hringadróttinssögu, ber yfirskriftina 
Hilmir snýr heim. Lokaorrustan um Mið-
garð hefst. Fróði og Sómi, með Gollri í 
fararbroddi, halda áfram hættuför sinni í 
átt að eldum Dómsdyngju til að tortíma 
hringnum eina.
01.20 Rookie Blue
02.10 The Borgias
03.00 Excused
03.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 09.00 CIMB Classic 2013 12.00 
CIMB Classic 2013 15.00 CIMB Classic 2013 
18.00 Inside the PGA Tour  18.25 CIMB Classic 
2013 21.25 CIMB Classic 2013 00.25 Eurosport

09.05 Surfer, Dude  
10.30 Two Weeks Notice
12.10 Balls of Fury  
13.40 The American President
15.30 Surfer, Dude  
16.55 Two Weeks Notice
18.35 Balls of Fury
20.05 The American President
22.00 World‘s Greatest Dad  
23.40 Fright Night
01.25 Doomsday
03.15 World‘s Greatest Dad  

17.00 Kraftasport 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Kraftasport 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur ,tækni og kennsla. 23.00 Fasteignaflóran 
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

07.00 Strumparnir  
07.25 Villingarnir  
07.50 Hello Kitty
08.00 Algjör Sveppi
09.55 Young Justice
10.20 Scooby-Doo!
10.45 Ozzy and Drix  
11.10 Kalli kanína og félagar  
11.35 Big Time Rush
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 Popp og kók
14.05 Ástríður  
14.35 Kolla  
15.00 Heimsókn
15.20 Sælkeraferðin
15.45 Sjálfstætt fólk  
16.20 ET Weekend
17.05 Íslenski listinn  
17.35 Sjáðu
18.05 Ávaxtakarfan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Dagvaktin 
19.25 Lottó  
19.30 Spaugstofan 
20.00 Veistu hver ég var? 
20.40 The Campaign 
22.05 Killer Joe  
23.45 Perfect Storm  
01.50 Crank. High Voltage  
03.25 Extreme Movie  
04.50 Lethal Weapon  

08.20 Formúla 1 2013 - Tímataka  Bein 
útsending
10.00 Meistaradeild Evrópu. Celtic - 
Ajax  
11.45 Meistaradeild Evrópu. Arsenal 
- Dortmund  
13.30 Samsung Unglingaeinvígið 2013
14.25 Sumarmótin 2013  
15.05 La Liga Report  
15.45 Barcelona - Real Madrid  Bein 
útsending
17.55 Stjarnan  Sverrir Bergmann kynn-
ist öllum liðunum í Dominos deild karla í 
körfuknattleik.
18.25 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
18.55 Meistaradeild Evrópu. Schalke 
- Chelsea
20.35 Barcelona - Real Madrid
22.15 Shakhter Karagandy - AZ Alkmaar  
23.55 Evrópudeildarmörkin
00.50 Formúla 1 2013 - Tímataka  

08.00 Crystal Palace - Fulham  
09.40 Match Pack
10.10 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
11.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun
11.35 Crystal Palace - Arsenal  Bein út-
sending
13.35 Laugardagsmörkin  
13.50 Man. Utd. - Stoke  Bein útsending
16.00 Laugardagsmörkin  
16.20 Southampton - Fulham  Bein út-
sending
18.30 Liverpool - WBA  
20.10 Norwich - Cardiff
21.50 Aston Villa - Everton
23.30 Crystal Palace - Arsenal  

17.05 The Amazing Race  
17.50 Offspring
18.35 The Cleveland Show
19.00 Jamie‘s Ministry of Food  (1:4) 
Jamie Oliver er mjög annt um bætt og 
betra mataræði.
19.50 Raising Hope  (7:22) 
20.10 Don‘t Trust The B....in Ap  (1:19) 
20.35 Cougar Town  (7:15) 
20.55 Golden Boy  (7:13)
21.40 The Sitter  
23.05 The Vampire Diaries  (7:22) 
23.45 Zero Hour  (7:13) 
00.30 Jamie‘s Ministry of Food  
01.15 Raising Hope
01.40 Don‘t Trust The B....in Ap
02.00 Cougar Town
02.25 Golden Boy
03.10 Tónlistarmyndbönd

Will Ferrell
„Ég þekki eðli grínsins. 
Maður veit aldrei hvað 
gerist í næstu kvikmynd, 
hvort fólki muni fi nnast 
hún fyndin eða ekki.“
Leikarinn Will Ferrell leikur 
eitt aðalhlutverkanna í kvik-
myndinni The  Campaign, 
sem sýnd er á Stöð 2 
klukkan 20.40 í kvöld.

Rás 2 kl. 15.02
Grínistar hringborðsins
Í laugardagsþættinum Grínistar 
hringborðsins leiða íslenskir grín-
istar saman hesta sína, ráðast með 

háði að fáránleika 
tilverunnar, stinga 
með atgeirum 
fífl agangsins á 
kýlum þjóðfélagsins 
og senda eitraðar 
gleðiörvar út í þjóð-

félagið. Um-
sjónarmaður 
þáttarins er 
Þorsteinn 
Guðmunds-
son.

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

1Friends. Ég get 
alltaf gleymt 
mér yfi r Friends 

þó maður kunni þá 
nánast utan að. Þeir 
eru klassísk snilld sem 
ég elska.

2How I Met Your 
Mother. Þó svo 
að þeir komist 

ekki með tærnar þar 
sem Friends hafa 
hælana eru þeir samt 
frábærir.    

3Suits. Þetta eru 
svona háklassa lög-
fræðiþættir sem 

halda manni alltaf við 
efnið. Er tiltölulega ný-
byrjaður að horfa á þá 
og fíla ég þá mjög vel.

 Ég horfi  nú ekki mikið á sjón-
varp en þegar ég geri það, þá 

tek ég svona tímabil og horfi  á 
nokkra þætti í einu.

EIRÍKUR ÞÓR HAFDAL  TÓNLISTARMAÐUR OG UPPTAKARI



kynnir

Greta Salóme      Heiða Ólafs      Friðrik Ómar      Jógvan Hansen
ásamt einvalaliði hljóðfæraleikara og barnakór

3. des. Kópavogur Kópavogskirkja 

4. des. Garðabær Vídalínskirkja 

5. des. Reykjavík Grafarvogskirkja 

6. des. Mosfellsbær Lágafellskirkja 

7. des. Seltjarnarnes Seltj.neskirkja

7. des. Hafnarfjörður Hafnarfj.kirkja

kynnir

Greta Salóme      Heiða Ólafs      Friðrik Ómar      Jógvan Hansen
ásamt einvalaliði hljóðfæraleikara og barnakór

3. des. Kópavogur Kópavogskirkja

4. des. Garðabær Vídalínskirkja 

5. des. Reykjavík Grafarvogskirkja

6. des. Mosfellsbær Lágafellskirkja 

7. des. Seltjarnarnes Seltj.neskirkja

7. des. Hafnarfjörður Hafnarfj.kirkja

8. des. Ólafsvík - Ólafsvíkurkirkja

8. des. Akranes - Akraneskirkja 

9. des. Borgarnes - Borgarnesskirkja 

10. des. Sauðárkrókur - Sauðárkrókskirkja 

11. des. Akureyri - Glerárkirkja 

12. des. Siglufjörður - Siglufjarðarkirkja 

13. des. Egilsstaðir - Egilsstaðakirkja 

14. des. Neskaupstaður - Norðfjarðarkirkja 

14. des. Eskifjörður - Eskifjarðarkirkja 

15. des. Skálholt - Skálholtskirkja 

15. des. Selfoss - Selfosskirkja  

17. des. Ísafjörður - Ísafjarðarkirkja 

19. des. Grindavík - Grindavíkurkirkja   

19. des. Reykjanesbær - Keflavíkurkirkja

Höfuðborgarsvæðið Hringinn í kringum landið

MIÐASALA HAFIN Á Miðaverð aðeins
kr. 3.990,-

jolinallsstadar.is           /jolinallsstadar               
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BÆKUR EVU OG HEMMA 
Á SVIPUÐUM TÍMA
Fyrsta bók ástríðukokksins Evu Lauf-
eyjar Kjaran Hermannsdóttur, Matar-
gleði Evu, er væntanleg í bókabúðir 
snemma í nóvember, en bókaútgáfan 
Salka gefur bókina út. Matreiðsluþættir 
Evu Laufeyjar hófu göngu sína á Stöð 
3 í vikunni, en hún vakti fyrst athygli 

 fyrir matarblogg sitt. 
Sjálfsævisaga knatt-
spyrnu- og fjölmiðla-
mannsins Hermanns 
Gunnarssonar 
heitins, föður Evu, er 

einnig væntan-
leg úr prenti um 
svipað leyti og 
Matargleðin. 
  - sm

KOMIN Á SAMNING Í L.A.
María Birta Bjarnadóttir leikkona hefur 
eytt undanförnum mánuðum í Los 
Angeles. 

María Birta er þar komin á samning 
við umboðsskrifstofuna Roar, en skrif-
stofan hefur getið sér gott 
orð vestanhafs og hefur 
leikara á borð við Chris 
Hemsworth, Vinnie 
Jones og George 
Takei á sínum snærum.

María Birta hefur 
fundið sér ýmislegt 
annað en vinnu til 
dundurs, en hún 
birti af sér myndir 
í fallhlífarstökki á 
samfélagsmiðlum í 
vikunni.  - ósk

„Við Auður fengum boð um að 
koma á listahátíðina La Calaca 
Festival í ár,“ segir listamaður-
inn Snorri Ásmundsson, sem 
heldur til Mexíkó í næstu viku, 
ásamt Auði Ómarsdóttur, til 
að taka þátt í La Calaca-hátíð-
inni sem haldin er í kringum 
Dag hinna dauðu, eða día de los 
muertos. 

„Þetta er þjóðhátíð Mexíkóa. 
Á þessum dögum koma vinir og 
fjölskyldur saman og biðja fyrir 
látnum vinum og fjölskyldumeð-
limum,“ útskýrir Snorri.

Dauðinn er þeim Snorra og 
Auði hugleikið fyrirbæri. „Dauð-
inn er sannarlega tíður gestur í 
okkar lífi. En það sem við viljum 
skoða er ólík nálgun Íslendinga 
og Mexíkóa að dauðanum. Við 
sem íslenskir listamenn höfum 
mikinn áhuga á að rannsaka þess-
ar framandi hefðir,“ segir Snorri.  

Verkið sem listamennirnir 
ætla að sýna á La Calaca ber 
heitið Dauðadansinn. „Verkið er 
dramatískur gjörningur þar sem 
við leitumst við að persónugera 
dauðann útfrá upplifun okkar 
á mexíkóskri nálgun að dauð-
anum,“ segir Snorri. Listaverk 
verða sýnd samhliða gjörningn-
um.  

Fyrir nokkrum árum auglýsti 
Snorri eftir líki í myndbandsverk 
í Fréttablaðinu. „Það vakti strax 
deilur og óhreinar hugsanir hjá 
nokkrum prestum sem gagn-
rýndu verkið í fréttum RÚV. 
Þeir gerðu ráð fyrir að ég væri 
að fara að gera eitthvað ósið-
legt við líkamsleifarnar, en því 
fór fjarri,“ segir Snorri. „Ég hef 
ekki einu sinni hugmyndaflug í 
það. Ég ætlaði að vinna verkið í 
samráði við deyjandi manneskju 
og skrásetja samvinnuna og sam-
talið,“ bætir hann við. Snorri 
freistar þess að finna líkamann í 
verkið í Mexíkó. olof@frettabladid.is

Freistar þess að fi nna 
lík í listaverk í Mexíkó
Listamennirnir Snorri Ásmundsson og Auður Ómarsdóttir sýna gjörninginn 
Dauðadansinn á listahátíð í Mexíkó í næstu viku, á degi hinna dauðu.

Benedikt Erlingsson, leikstjóri kvikmyndarinnar 
Hross í oss, var valinn besti leikstjórinn á alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni í Tókýó í gær. Friðrik Þór Frið-
riksson kvikmyndagerðarmaður er staddur ásamt 
Benedikt í Tókýó, en hann er einn af framleiðendum 
kvikmyndarinnar.

„Það hefur gengið alveg rosalega vel. Það hefur 
verið uppselt á allar sýningar og Benni heillar áhorf-
endur með svörum sínum eftir sýningar,“ segir 
Friðrik og bætir við: „Þessi keppni er mjög sterk. 
Til dæmis er mynd Lukas Moodysson, Vi är bäst, í 
keppninni og myndir eftir fleiri sterka kvikmynda-
leikstjóra.“ Vi är bäst var valin besta mynd hátíðar-
innar. 

Ljóst er að verðlaunin eru þýðingarmikil fyrir 
Benedikt. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Tókýó er 
nú haldin í tuttugasta og sjötta sinn en hún er ein 
stærsta kvikmyndahátíðin í Asíu.

Meðal þeirra sem kynntu nýjar myndir sínar 
á hátíðinni í ár eru leikararnir Robert DeNiro og 

Tom Hanks og leikstjórarnir Sofia Coppola og Paul 
Greengrass.

Fyrir tæpum mánuði var Benedikt valinn besti nýi 
leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í San Sebastian. 
Þess má geta að myndin er framlag Íslands til Ósk-
arsverðlaunanna sem verða afhent á næsta ári.  - ósk

Benedikt Erlingsson bestur í Tókýó
Hross í oss vekur gríðarlega athygli á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Tókýó.

VAKTI DEILUR   Snorri Ásmundsson auglýsti eftir líki í myndbandsverk í Frétta-
blaðinu fyrir nokkrum árum. Uppátækið olli miklu fjaðrafoki.  MYND/SPESSI

UPPSELT Á 
ALLAR SÝN-
INGAR  Þeir 
Friðrik Þór, 
framleiðandi 
Hross í oss, 
og Benedikt 
Erlingsson, 
leikstjóri 
myndarinnar, 
eru staddir í 
Tókýó.
FRÉTTABLAÐIÐ/

VILHELM

„Ég hef aldrei elskað 
neina aðra konu jafn 
mikið og ég elska 
kærustuna mína, nema 
mömmu mína,“ sagði 
rapparinn Kanye West í 
viðtali við útvarpsstöð-
ina KMEL síðastliðinn 
mánudag. Stuttu síðar 
bað hann um hönd 
Kim Kardashian á 33 
ára afmæli hennar.

NÁÐI BÍLPRÓFINU
Unnsteinn Manuel Stefánsson, 
söngvari hinnar ástsælu hljóm-
sveitar Retro Stefson, lét verða af 
því að taka bílprófið á dögunum. 
Skemmst er frá því að segja að 
hinn 23 ára gamli söngvari 
náði bílprófinu með 
stæl. Unnsteinn segist 
þó ekki ætla að kaupa 
sér bíl en einkabílstjóri 
hans hefur samt 
verið leystur frá 
störfum. 
 -ka

Stefán Máni gefur ekkert 
eftir í þrettándu bók sinni!

efán Máefán Má
ftir í þreftir í þre

SSSStteSSSStSte
eefteeft

„… ein besta spennubókin á jólamarkaðnum.“
S G / Morgunblaðið (umð  Húsið)

KKG / Pressan.isKKG / Pressa (um((  Feigð)
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„Hún er mjög góð fyrirmynd fyrir 
nútímakonur. Hún hefur alveg frá 
því hún lauk lögfræðináminu unnið 
hörðum höndum og komist áfram á 
eigin verðleikum í karlaheimi. Ég man 
eftir því þegar hún var nýbyrjuð sem 
sakadómari. Hún sagði mér stundum 
frá því að harðsvíraðir glæpamenn 
hefðu hlegið þegar ung, ljóshærð 
kona átti að fara að dæma þá. En þeir 
hættu því fljótt þegar þeir áttuðu 
sig á því við hvern þeir áttu. Hún er 

frábær vinur og félagi. Við 
höfum alla tíð átt mjög 
náið samband og aldrei 
borið skugga á.“

Páll Benediktsson, 
upplýsingafulltrúi 
og bróðir.

Mest lesið
1 Bjóða útlendar IP tölur sem nota má 

til að hala niður frá efnisveitum
2 Ljóshærðu börnin á Írlandi fengu 

aft ur að fara heim
3 Elgsveiðar fóru úr böndunum: Skaut 

ellilífeyrisþega á klósettinu
4 Hæg efnaskipti sögð stuðla að ofþyngd

Mest lesið

NÆRMYND

Ingibjörg 
Benediktsdóttir
hæstaréttardómari

ALDUR 65 ára.
MAKI Friðrik Daníelsson 
efnaverkfræðingur. 
BÖRN Dýrleif, Kristrún og Benedikt.
Ingibjörg hefur þrisvar á árinu verið 
ósammála því að snúa kynferðisbrota-
dómum í sýknu.

„Ingibjörg er afar heilsteypt mann-
eskja, afar skýr og vandvirk. Hún 
gefur lítið fyrir moðreyk og undanslátt 
og segir sína skoðun umbúðalaust. 
Þrátt fyrir þetta er hún vinsæl meðal 
flestra enda létt í skapi og 
hefur gaman af manna-
fundum.“
Páll Arnór Pálsson, 
hæstaréttarlögmaður 
og gamall skólafélagi.

„Hún er alveg yndisleg manneskja og 
heiðarleg í gegn. Hún gerir sko ekki 
greinarmun á Jóni og séra Jóni. Það 
eiga allir sama rétt fyrir lögunum. Hún 
er uppfull af réttlætiskennd og hefur 
verið alveg frá því við byrj-
uðum í lagadeildinni.“
Þuríður Jónsdóttir, 
héraðsdómslögmaður 
og skólasystir úr 
lagadeild HÍ.

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 

Glæsileg hekluppskriftabók 
eftir Marín Þórsdóttur

Stútfull af  

hugmyndum

f l id i l ö

Kætum krílin!
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