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É g er 65 ára og undanfarin ár hef 
ég þurft að hafa þvaglát allt að þrisvar á nóttu. Þetta hvimleiða 

vandamál var alltaf að ágerast, það 
olli mér vanlíðan og ég náði ekki 
að hvílast eins og ég þurfti,“ segir 
Finnur Eiríksson. „Eftir að ég fór að 
taka inn Brizo-hylkin hefur líðan mín 
gjörbreyst. Ég þarf miklu sjaldnar að 
vakna á nóttunni og er því úthvíldur 
að morgni. Sviðinn sem einnig angr-
aði mig er nánast horfinn. Ég mæli 
hiklaust með Brizo fyrir karlmenn 
á mínum aldri sem eiga við þetta 
vandamál að etja,“ segir Finnur.  VIRKAR VELSkúli Sigurðsson tekur í sama streng

„Ég hef notað Brizo í

VAKNA ÚTSOFINN OG VEL HVÍLDURICECARE KYNNIR  Brizo er fæðubótarefni sem ætlað er að létta á óþægilegum 

einkennum frá neðri þvagfærum vegna stækkunar á blöðruhálskirtli. Þegar 

karlmenn eldast er algengt að þeir fái góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli. 

BETRI Í

DAGUR HINNA DAUÐUHola, félag spænskumælandi á Íslandi, og El Molcajete, 

félag Mexíkóa búsettra á Íslandi, halda upp á „Día de los 

muertos“ eða „dag hinna dauðu“ í aðalsafni Borgarbóka-

safnsins við Tryggvagötu kl. 14–16 á morgun. Sett verður 

upp altari hinna dauðu, boðið upp á „pan de muerto“, 

eða brauð hinna dauðu og skemmtiatriði verða fyrir börnin. 

handhægi 
D-vítamín 
úðinn, 
hámarksnýting

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.

Eru ekki allir örugglega að fá sér 
D vítamín núna? 
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   mánaðaskammtur

www.gengurvel.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

É g er 65 ára og undanfarin ár hef 
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að morgni. Sviðinn sem einnig angr-
aði mig er nánast horfinn. Ég mæli 
hiklaust með Brizo fyrir karlmenn 
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atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er öflugur 

samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál 

sveitarfélaga, íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi. Á 

vegum samtakanna er veitt ráðgjöf í atvinnu- og 

menningarmálum á Suðurlandi og jafnframt veittir 

styrkir í þeim málaflokkum. SASS vinnur einnig 

að ýmsum greiningar- og þróunarverkefnum til 

hagsbóta fyrir landshlutann á sviði byggðaþróunar 

s.s verkefnið Sóknaráætlun Suðurlands. Þá 

sér  SASS um rekstur ART teymisins sem er 

meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga með 

Helstu verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

1. nóvember 2014
257. tölublað 14. árgangur

Brynja Davíðsdóttir 
STOPPAR UPP FUGLA 34

Gísli Egill 
og Inga Elsa 

UPPLIFUN Í 
SVEITASÆLU 42

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins nýtur 

Jón Gnarr yfi rburðastuðnings 
sem næsti forseti Íslands. 

Hann er snortinn og þykir vænt 
um hve margir hugsa til hans. 

Næsta skref er að halda 
fj ölskyldufund.  

28

SYSTKINI Í TÓNLIST 40 Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

ht.is

Næsta bylgja 
sjónvarpa 

er komin

OPIÐ FRÁ 10-18 Í DAGOPIÐ FRÁ 10 18 Í DAG
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Guðjón Sigurðsson, for-
maður MND félagsins, 
komst ekki á kvikmyndina 
Samsuðu, sem fj allar um 
samstarf fatlaðra og ófatl-
aðra listamanna, því ekki 

er aðgengi fyrir fatlað fólk í Bíói Paradís.

Kjartan Már Kjart-
ansson, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, segir 
afar krefj andi verkefni 
eft ir áratuga hallarekstur 
að koma skikki á rekstur 

bæjarsjóðs. Skuldir bæjarins nema 40 
milljörðum króna.

Ástu Gunnlaugsdóttur 
var gert með dómi Hæsta-
réttar að afh enda börn sín 
föður þeirra í Bandaríkjun-
um. Ásta segir börnin hafa 
búið við slæman kost ytra 

og kveðst óttast um velferð þeirra.

Birgitta Jónsdóttir 
alþingismaður vill að 
fj ármálaráðherra upplýsi 
hversu mörg sendibréf til 
fólks stjórnvöld láta opna 
og hvaða heimild þau hafi  

til þess.

FRÉTTIR
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GLEÐIFRÉTTIN FIMM Í FRÉTTUM OPNUÐ SENDIBRÉF OG ENGAR GJAFIR
Eva Ó. Hjaltadóttir, sem er 72 
ára, segist ekki hafa 
efni á nauðsynja-
vörum. Það eigi 
við um fj ölda 
eldri borgara. 
Sárast sé að 
geta ekki gefi ð 
barnabörn-
unum af-
mælis- og 
jólagjafi r.

Tilboðið gildir 30. okt.–4. nóv.

MJÓDDIN 
Álfabakka 14
Sími 587 2123

FJÖRÐUR
Fjarðargötu 13-15
Sími 555 4789

SELFOSS  
Austurvegi 4
Sími 482 3949 Gleraugnaverslunin þín

TILBOÐSDAGAR Í AUGASTAÐ

afsláttur af 
umgjörðum

15–80% 

Stórsigur gegn Ísrael 
í Höllinni
Íslenska karlalandsliðið í handbolta vann sautján 
marka sigur í fyrsta leik liðsins gegn Ísrael í Laugar-
dalshöllinni á þriðjudag. Var þetta fyrsti leikur 
Íslands í undankeppni Evrópumóts landsliða í hand-
knattleik.

„Við sættum okkur við svona frammi-
stöðu og sautján marka sigur. Ég 
hafði mestar áhyggjur af varnar-
leiknum fyrir leikinn, en strákarnir 
svöruðu vel fyrir sig,“ sagði Aron 
Kristjánsson, þjálfari Íslands, 
ánægður með úrslit leiksins. 

PALESTÍNA Andófsmaður úr röðum Palestínumanna hendir logandi 
dekki í baráttu við ísraelskar öryggissveitir í Qalanda, sem er á milli 
Ramalla og Jerúsalem. Mikil átök geisuðu í Qalandia í gær og að 
minnsta kosti átta Palestínumenn særðust. Þá þurftu margir Palest-
ínumenn að leita sér hjálpar eftir að ísraelsku öryggissveitirnar beittu 
táragasi gegn þeim.
 - jhh

Palestínumenn særðust í átökum í Qalanda:
Barist með logandi dekkjum

ELDHAF  Fjöldi Palestínumanna særðist í átökunum. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL 213 einstaklingar hafa 
fengið réttarstöðu sakbornings 
hjá embætti sérstaks saksókn-
ara án þess að rannsókn viðkom-
andi máls hafi leitt til ákæru á 
hendur þeim. Þetta kemur fram 
í svari dómsmálaráðherra við 
fyrirspurn Össurar Skarphéðins-
sonar um stöðu manna sem grun-
aðir eru um refsiverða háttsemi 
í skilningi 1. greinar laga um 
embætti sérstaks saksóknara. Í 
svarinu kemur fram að 72 hafi nú 
réttarstöðu sakbornings hjá sér-
stökum saksóknara. Þar af eru 33 
í fleiri en einu máli.  - skh

Svar við fyrirspurn Össurar:

33 í fleiri en 
einu máli 

SVEITARSTJÓRNIR Formaður 
nefndar sem forsætisráðherra 
skipaði til að sporna gegn því að 
sjálfvirkar verðhækkanir leiði 
til verðbólgu hefur sent sveitar-
félögum spurningalista.

Safna á upplýsingum um 
hvernig staðið sé að verðhækk-
unum á opinberum gjaldskrám 
og þjónustusamningum. Skoða á 
með hvaða hætti tenging skamm-
tímasamninga við vístölu og 
sjálfvirkar verðhækkanir „kynda 
undir verðbólgu og hvaða leiðir 
eru færar til að minnka áhrif 
verðtryggðra samninga“. - gar

Nefnd forsætisráðherra:

Spurningalisti 
til sveitarfélaga

EFNAHAGSMÁL Slitastjórn Glitnis 
hf. hyggst stefna ríkinu vegna 
álagningar bankaskattsins svo-
kallaða sem hefur verið lagður á 
fyrirtæki í slitameðferð í fyrsta 
sinn. Þetta staðfestir Steinunn 
Guðbjartsdóttir, formaður slita-
stjórnar Glitnis, í samtali við 
Fréttablaðið.

„Skatturinn kemur til greiðslu 
núna í nóvember, við munum 
greiða hann með fyrirvara um að 
það verði látið reyna á lögmæti 
hans,“ segir Steinunn. Hún segir 
undirbúning að stefnugerð slita-
stjórnarinnar langt kominn og 
gerir ráð fyrir að hún verði birt 
ríkinu öðrum hvorum megin við 
áramótin.

Slitastjórnir Landsbankans 
hf. og Kaupþings hf. munu sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins ekki hafa tekið ákvörðun 
um hvort farið verði að fordæmi 
Glitnis eða beðið eftir niðurstöðu 
í því máli sem líklegast væri for-
dæmisgefandi.

Þrotabúin greiða samtals tæp-
lega 35 milljarða í opinber gjöld 
á þessu ári og eru meðal fimm 
gjaldahæstu lögaðila lands-
ins, ásamt Ríkissjóði og Lands-
bankanum hf. Heildarálagning 
á lögaðila nemur rúmlega 181 
milljarði króna sem er hækk-
un frá því í fyrra um 49,3 pró-
sent. Hækkun á fjárhæð sérstaks 
skatts á fjármálafyrirtæki er 
3.292 prósent frá því í fyrra en 
samtals inniheimtir ríkisskatt-
stjóri rúmlega 35 milljarða í 
þennan skatt.

Þegar ákveðið var að breyta 
skattinum á þá leið að hann næði 
einnig til þrotabúa gömlu bank-

anna kom fram í greinargerð 
með breytingarlögunum að engin 
rök væru talin til standa þess að 
þau skyldu undanþegin þessari 
skattlagningu, meðal annars í 
ljósi þess gríðarlega kostnaðar 
sem íslenska þjóðarbúið hefði 
orðið fyrir vegna gjaldþrota 
gömlu bankanna.

Í umsögn slitastjórnar Glitnis 
við frumvarp til breytinganna 
segir að hún telji lagasetninguna 
brjóta í bága við ýmis ákvæði 
stjórnarskrárinnar, þar á meðal 
eignarréttarákvæðið og sé bæði 
ómálefnaleg og órökrétt.

Hluta af bankaskattinum á að 
nota til að greiða fyrir skulda-
lækkunaraðgerðir ríkisstjórnar-
innar sem kynntar voru í nóvem-
ber í fyrra. 

 fanney@frettabladid.is

Glitnir langt kominn í 
stefnugerð gegn ríkinu
Ríkisskattstjóri hefur lagt bankaskatt á þrotabú gömlu bankanna í fyrsta sinn. Alls 
greiða þau tæplega 35 milljarða í opinber gjöld. Glitnir hyggst stefna ríkinu og láta 
reyna á lögmæti skattlagningarinnar. Hin þrotabúin tvö hyggjast bíða og sjá til.

DEILT UM LÖGMÆTI SKATTHEIMTU  Bankaskatturinn á að hluta til að standa 
undir skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EFNAHAGSMÁL BSRB hefur sent Alþingi umsögn 
um frumvarp til laga um virðisaukaskatt og fleira 
þar sem fram kemur að útreikningar í fjárlaga-
frumvarpinu standast ekki. Fram kemur að gert 
sé ráð fyrir að skattabreytingarnar skili sér að 
fullu út í verðlag, bæði hvað varðar lækkanir og 
hækkanir.

Vitnað er til rannsóknar um áhrif gengis-
sveiflna á verðlag, þar sem fram kemur að styrk-
ing krónunnar hafi minni áhrif en veiking.

„Yfirfært á þær breytingar sem nú stendur til 
að gera þá bendir þetta til þess að skattahækkan-
irnar muni skila sér betur út í verðlag en skatta-
lækkanirnar,“ segir í umsögninni. Áhrif gengis-
breytinga á vöruflokka sé mismunandi. Áhrif af 
styrkingu séu hverfandi þegar kemur að heimilis-
tækjum, viðhaldi heimilis og raftækjum.

Í umsögninni segir að þar sem fyrrgreindar 
skattabreytingar virki að mjög miklu leyti á sama 
hátt og gengisbreytingar gefi samanburðurinn 
vísbendingar um raunveruleg áhrif skattabreyt-
inganna á verðlag. BSRB segir að dæmi fjárlaga-
frumvarpsins um áhrif breytinganna á mismun-

andi fjölskyldur séu ófullkomin og byggist ekki á 
heildarútgjöldum heimilanna í hvoru skattþrepi.

Lagt er til af hálfu BSRB að hætt verði við 
þessar breytingar þar til áhrif þeirra hafi verið 
skoðuð mun betur.  - fbj

BSRB segir að skattahækkanir muni frekar skila sér í verðlag en lækkanir:

Segja reikninga í fjárlögum ranga

Kaupþing hf. 14.644.588.444 kr.
Glitnir hf. 11.892.915.408 kr.
LBI hf. 7.964.176.081 kr.
Samtals 34.501.679.933 kr.

➜ Álagning á þrotabú 
gömlu bankanna

  Við 
munum 

greiða hann 
með þeim 

fyrirvara að 
við látum 

reyna á 
lögmæti hans.

Steinunn Guðbjartsdóttir, 
formaður slitastjórnar Glitnis.

ÓFULLKOMNIR ÚTREIKNINGAR  BSRB vill að hætt verði við 
breytingar á virðisaukaskattkerfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Fólk vill ekki kannast við suma staði.  
Vill ekki muna þá.

K A M P  K N O X

Fólk vill ekk
Vill ekki mu

„Konungur íslenskra sakamálasagna.“   
FINANCIAL TIMES
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STJÓRNSÝSLA Bæjarstjórn Reykja-
nesbæjar hefur óskað eftir fundi 
við eftirlitsnefnd um fjármál sveit-
arfélaga vegna ummæla formanns 
nefndarinnar þess efnis að nefnd-
in hafi fengið rangar upplýsingar 
frá bæjaryfirvöldum á sínum tíma. 
Verið er að skoða meint brot bæjar-
stjórnar Reykjanesbæjar á sveitar-
stjórnarlögum. 

S í ð l a  á r s 
2012 samþykkti 
meirihluti bæj-
arstjórnar 
Reykja nesbæjar 
fjárhagsáætlun 
fyrir árið 2013. 
Sú áætlun hljóð-
aði upp á um 6,9 
milljarða útgjöld 
bæjarfélagsins í 
nokkrum mála-
flokkum. Þetta er 
eina samþykkta 
áætlunin fyrir 
árið 2013. Þessi 
áætlun stemm-
ir ekki við þá 
áætlun sem birt-
ist í ársreikningi 
sveitarfélagsins 
fyrir árið. Áætl-
unin hafði í milli-
tíðinni bólgnað 
út um heilar 847 
milljónir króna. 

„Við munum ekki líta fram hjá 
brotum á sveitarstjórnarlögum hafi 
þau verið framin. Við munum taka 
málið til skoðunar innan nefndar-
innar,“ segir Þórir Ólafsson, for-
maður eftirlitsnefndar um fjármál 
sveitarfélaga. Að öðru leyti vildi 
hann ekki tjá sig um málið en sagði 
að fjöldi bréfa hefði verið sendur 
milli eftirlitsnefndar og Reykjanes-
bæjar síðustu misseri.

4

ÚTGJÖLD
REYKJANESBÆJAR
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2013, sam-
þykkt í desember 2012:

6.961 MILLJÓNIR
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 sam-
kvæmt ársreikningi fyrir 2013:

7.686 MILLJÓNIR*
Raunútgjöld bæjarfélagsins árið 
2013:

8.534 MILLJÓNIR
* Enga viðauka er að finna í sam-
þykktum bæjarstjórnar um þessa 725 
milljóna króna hækkun frá áætluninni 
sem samþykkt var í desember 2012.

vilja frjálsan innfl utning 
landbúnaðarafurða til 
landsins. Fleiri konur en 
karlar eru á móti frjálsum 
innfl utningi. 

53% landsmanna

stærstu bönkum Evrópu eru 
vanbúnir til að standast áföll 
á fj ármálamörkuðum og 
standast ekki 
álagspróf. Tólf 
aðrir bankar 
höfðu einnig 
fallið á prófi nu 
en hafa barið í 
brestina.

lögðu niður vinnu 
í vikunni í verk-
fallsaðgerðum 
Læknafélags Ís-
lands. Hundruðum 
aðgerða hefur nú 
þegar verið frestað 
vegna verkfallsins.

nýir strætisvagn-
ar munu bætast 
í fl ota Strætó bs. 

á næstu misserum. Um er 
að ræða umhverfi svænni 
strætisvagna sem munu 
auka þjónustu Strætó til 
muna.

króna er sagður hagnaður formanns FME, Höllu Sigrún-
ar Hjart ar dótt ur, á sölu bréfa í Skeljungi. Hún þvertekur 
fyrir að hafa átt hlut í Skeljungi. 

900
20

MILLJÓNIR 
eru áætlaðar í kostnað við 
fyrirbyggjandi aðgerðir 
Landspítalans vegna hugs-
anlegs ebólu smits á Íslandi.

LÆKNAR
er stærð hraunsins 
sem hefur runnið í 
eldgosinu í Holu-
hrauni síðustu tvo 
mánuði. Ármann 
Höskuldsson eld-
fj allafræðingur telur 
eldgosið einstakt á 
heimsvísu, hvernig 
sem á það sé litið. 

65KM2

Skoða meint brot á lögum í 
gerð fjárhagsætlunar 2013
Eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga ætlar að skoða meint brot Reykjanesbæjar á sveitarstjórnarlögum. 
„Munum ekki líta framhjá lögbrotum, hafi þau verið framin,“ segir Þórir Ólafsson, formaður eftirlitsnefndar.

REYKJANESBÆR  Fjárhagsáætlun bæjarins 2013, sem samþykkt var í bæjarstjórn, 
hækkaði um tæpar 850 milljónir án þess að fyrir því væri samþykki bæjarstjórnar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRIÐJÓN EINARS-
SON  formaður 
bæjarráðs Reykja-
nesbæjar

Í sveitarstjórnarlögum er ítar-
lega gerð grein fyrir hvernig fara 
eigi með fjárheimildir sveitarfé-
laga. í 62. grein segir að fjárhags-
áætlanir næsta árs skuli fela í sér 
bindandi ákvörðun um allar fjár-
hagslegar ráðstafanir sveitarfélags-
ins á því ári sem hún tekur til. 

Í 63. grein sömu laga segir að 
óheimilt sé að víkja frá fjárhags-
áætlun nema sveitarstjórn hafi 
áður samþykkt viðauka við áætl-
unina. Á þetta við um hvers kyns 
ákvarðanir, samninga eða aðrar 
fjárhagslegar ráðstafanir sem hafa 
í för með sér breytingar á tekjum 
og eða útgjöldum. 

Í skýrslu Haraldar L. Haralds-
sonar um rekstur Reykjanesbæjar 
segir: „Samkvæmt upplýsingum 
frá bæjarstjóra og fjármálastjóra 
var enginn viðauki samþykktur við 
fjárhagsáætlun ársins 2013.“

Fjárhagsáætlunin sem birtist í 

ársreikningi er því nærri 850 millj-
ónum króna hærri en bæjarstjórn 
samþykkti.

„Við höfum óskað eftir fundi með 
eftirlitsnefnd um fjármál sveitar-
félaga vegna málsins. Okkur finnst 
einnig mjög alvarlegt að heyra þá 
ásökun að Reykjanesbær hafi ekki 
sýnt rétta stöðu sveitarfélagsins. 
Það hefði verið óskandi ef eftirlits-
nefndin hefði getað stöðvað óráðs-
íuna fyrr. Þá væri staðan nú mun 

betri,“ segir Friðjón Einarsson, for-
maður bæjarráðs Reykjanesbæjar. 

Þegar hann er spurður út í  mögu-
leg brot á sveitarstjórnarlögum 
telur hann sig ekki vera manninn 
sem segja eigi til um hvort það sé 
rétt. „Það er eftirlitsnefndarinnar 
að segja til um það og ef þeir telja 
misbresti vera á þá hljóta þeir að 
gera athugasemdir við það og senda 
það til innanríkisráðuneytisins,“ 
segir Friðjón. sveinn@frettabladid.is

LEIÐRÉTT

Missagt var í leikdómi að lýsingin í leik-
sýningunni Lífið væri í höndum Helgu 
Arnalds. Rétt er að Björn Bergsteinn 
Guðmundsson hannar lýsinguna.

SVÍÞJÓÐ Þrjátíu opinberir starfs-
menn í sveitarfélaginu Älmhult 
í Svíþjóð ætluðu í skemmtiferð 
til miðils til þess að ná sambandi 
við látna. Samkvæmt frétt á vef 
Dagens Nyheter brást starfs-
mannastjórinn ókvæða við og 
bannaði að ferðin yrði farin í 
nafni sveitarfélagsins.

Tekið er fram að ekki hafi átt 
að fjármagna ferðina til miðils-
ins með opinberu fé, heldur hafi 
staðið til að þátttakendur greiddu 
skemmtiferðina úr eigin vasa. - ibs

Sveitarfélagsstarfmenn:

Bannað að fara 
í ferð til miðils

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Sel-
fossi er með til rannsóknar 
ábendingu sem henni barst um 
mögulegt kynferðisbrot gegn 
fatlaðri konu á Sólheimum. Þetta 
staðfestir Þorgrímur Óli Sigurðs-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn 
hjá lögreglunni á Selfossi, í sam-
tali við fréttastofu, en DV greindi 
fyrst frá málinu í gær. Rannsókn 
málsins er á frumstigi og hefur 
staðið yfir í um þrjár vikur. Mað-
urinn mun ekki vera starfsmaður 
á Sólheimum.  - sáp

Rannsókn á frumstigi:

Kynferðisbrot 
til rannsóknar

SÓLHEIMAR  Mögulegt kynferðisbrot 
gegn fatlaðri konu á Sólheimum er til 
rannsóknar. 

Árni Sigfússon, fyrrverandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar, telur að eðlilegar 
skýringar séu fyrir því að viðaukar hafi ekki verið samþykktir í sveitar-
stjórn Reykjanesbæjar. „Menn voru að þreifa sig áfram með vinnubrögð 
í kringum þessar reglur sem hafa verið settar. Það er þannig að þessar 
reglur eru tiltölulega nýjar þannig að menn hafa verið að velta fyrir sér 
með hvaða hætti eigi að gera grein fyrir þeim breytingum innan ársins og 
hvernig eigi að vinna með þær,“ segir Árni. 

Á sér allt eðlilegar skýringar

ÞÓRIR H. 
ÓLAFSSON 
 formaður eftirlits-
nefndar um fjár-
mál sveitarfélaga
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Ný ferð hjá VITA í vetur 
Kanarí og Brighton 26. nóv. til 7. des.

Slakaðu 
á í sólinni 
og kláraðu 

jólainn-
kaupin

Verð frá 149.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar 
á mann m.v. 2 í íbúð með 1 svefnherbergi á 
Kanarí og tvíbýli með morgunverði í Brighton. 

*Verð án Vildarpunkta 159.900 kr.

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Flogið með Icelandair

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

NA-HVASSVIÐRI EÐA STORMUR   NV-til í dag og NV- og V-lands á morgun. Úrkoma 
um allt land í dag en dregur heldur úr S-til í framhaldinu. Hiti 2-9 stig í dag. Kólnar svo  
heldur í veðri með sjókomu eða éljum N- og A-lands á mánudag.  
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Gildistími korta er um hádegi
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

MÁNUDAGUR

Á MORGUN



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

Tilboð gilda aðeins laugardag og sunnudag eða á  meðan birgðir endast.

FRUMSÝNUM
JÓLIN

OKKAR MESTA ÚRVAL FRÁ UPPHAFI

VIÐ ELSKUM JÓLINVIÐ ELSKUM JÓLINVVVVVIÐÐ ELSSSSSSKKKKKKKUMM JÓLINNVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIÐÐVVVVVVVIIIÐÐIIÐ EELLLLLLSSSSSSEELLLLLSSSSSSELLSSSSSSSKKKKKKKKSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUMMMMMMMMKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUMMMMMMUUUUUUUMMMMM JÓÓÓÓLINJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLLIINNJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLIN

14500023/26

JÓLALANDIÐ
í Blómavali Skútuvogi

23/3//26262626

150kr

ÍS AÐEINS

nnuddddaaag eða á

J
í

Í Kaffi Garði laugardag

999 kr
1.990

LED ÚTI- OG INNISERÍA

40 LJÓSA
litir: hlýtt hvítt, kalt hvítt

1.490 kr
1.690

Jólastjarna

1.490 kr
1.990

Aðventuljós

3.990 kr
5.990

Seríunet LED úti/inni
hvítar, rauðar, marglitar

599 kr
799

Innisería 20 LED
rafhlöðu hvítar, rauðar, marglitar

HELGARTILBOÐ HELGARTILBOÐ

1.490 kr
1.990

Gluggaljós

3.990 kr
4.990

Ljósahringur

HELGARTILBOÐ HELGARTILBOÐ

HELGARTILBOÐHELGARTILBOÐHH25%
AFSLÁTTUR

allar vörur frá

Russell Hobbs

Aðventuljós
4 litir
14500400-3

Brauðrist 
Flame Red  
1840347

Hraðsuðukanna
Flame Red  
1840346

Kaffivél Flame Red 
1.7 ltr.
18403458.840 kr

11.790  kr

7.980 kr
10.650  kr

9.590 kr
12.790  kr
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STJÓRNMÁL Flokksráðsfundur 
Sjálfstæðisflokksins fer fram í dag 
þar sem miðstjórn flokksins mun 
leggja til að embætti 2. varafor-
manns Sjálfstæðisflokksins verði 
lagt niður en þess í stað verður rit-
ari kjörinn. Kosið verður um emb-
ættið á fundinum.

Guðlaugur Þór Þórðarson ætlar 
að gefa kost á sér í embættið. Þá 
hefur fólk innan Sjálfstæðisflokks-
ins skorað á Aldísi Hafsteinsdóttur, 
bæjarstjóra í Hveragerði, að bjóða 
fram krafta sína. Einnig hefur 

verið skorað á Áslaugu Örnu Sigur-
björnsdóttur, laganema og fyrrver-
andi formann Heimdalls, að bjóða 
sig fram gegn Guðlaugi Þór.

Einungis einn maður hefur 
gegnt embætti 2. varaformanns 
flokksins, en það er Kristján Þór 
Júlíusson heilbrigðisráðherra. 

Aldís og Áslaug Arna staðfestu 
báðar  við Vísi í gær að fólk hafi 
komið að máli við þær og hvatt 
þær til að gefa kost á sér. Hvorug 
þeirra hyggst svara kallinu.

 - ktd

Breytingar gerðar á skipulagi forystu Sjálfstæðisflokksins á flokksráðsfundi:

Aðeins einn gefið kost á sér

VINNUMARKAÐUR Unnur Brá Kon-
ráðsdóttir, formaður allsherjar- 
og menntamálanefndar Alþing-
is, efast um að kjaradeila Félags 
prófessora við ríkisháskóla komi 
á borð nefndarinnar.

Félagið undirbýr nú atkvæða-
greiðslu um hvort boðað verði 
til verkfalls í byrjun desem ber. 
Myndi það verkfall hafa miklar 
afleiðingar í för með sér og prófa-
tíð háskólanema riðlast. 

„Þetta er mál sem líklega mun 
enda á borði fjárlaganefndar. Við 
bíðum bara og sjáum hvað kemur 

út úr atkvæðagreiðslunni. Þetta 
myndi auðvitað hafa einhver áhrif 
á störf háskólanna. Þetta er rétt-
ur prófessora og ekkert við því 
að segja. Við vonum að aðilar nái 
samningum áður en til verkfalls 
kemur,“ segir Unnur Brá.

Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdótt-
ir, framkvæmdastjóri Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna, tekur í 
sama streng. Hún vildi ekki tjá sig 
um hugsanlegt verkfall og telur of 
snemmt að ræða það á þessu stigi 
málsins. 

 - sa

Líkur eru á því að prófessorar við ríkisháskóla hefji verkfall 1. desember:

Vona að samningar náist í tíma

ÁHUGASAMUR  Guðlaugur Þór Þórðar-
son hefur verið nefndur sem ritari Sjálf-
stæðisflokksins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NEMENDUR  Verkfallið myndi hafa 
mikil áhrif á nemendur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Opið alla virka daga frá kl. 13:00 - 18:00 
og Laugardaga frá kl. 11:00 -16:00

3.500,-5.500,-

SAMFÉLAG Á árunum 2007 til 
2012 endaði meðganga í 83 til-
fellum með fóstureyðingu vegna 
litningagalla sem greindist við 
fósturskimun við 12 vikna með-
göngu. Þetta kemur fram í svari 
heilbrigðisráðherra við fyrir-
spurn Steinunnar Þóru Árnadótt-
ur alþingismanns um fósturgrein-
ingar.

Á þessum árum greindust alls 
49 tilvik af litningagöllum öðrum 
en þrístæðu 21 sem veldur Downs-
heilkenni. Í 45 tilfellum endaði 
meðganga með fóstureyðingu. 
Alls greindust 38 tilvik af þrí-
stæðu 21 við 12 vikur. Allar með-
göngurnar enduðu með fóstureyð-
ingu.

Þetta kemur Jónu Maríu 
Ásmundsdóttur, formanni Félags 
áhugafólks um Downs-heilkenni, 
ekki á óvart. „En það er sláandi að 
öllum þessum börnum skuli vera 
eytt. Það eiga allir að vera eins, og 
steyptir í sama mót. Fólk er hrætt 
við eitthvað sem er öðru vísi en 
sem betur fer eru ekki allir eins. 
Það er rosalega skrýtið að þess-

ir 38 einstak-
lingar skyldu 
ekki kynna sér 
málið hjá okkur. 
Ég gekk í félagið 
fyrir fjórum 
á r u m þ ega r 
dóttir mín fædd-
ist með Downs-
heilkenni. Ég 
hef aldrei feng-

ið símtal frá fólki sem vill fá 
fræðslu hjá okkur. Fólk lítur á það 
sem eitthvað skelfilegt að eignast 
svona barn en það er það ekki,“ 
segir Jóna María og bætir því við 
að spyrja megi hvort það sé sið-
ferðislega rétt að geta sigtað út og 
eytt. Hún tekur það þó fram að hún 
dæmi engan.

Sjálf kveðst hún hafa ákveðið 
að fara ekki í frekari rannsóknir 
þegar hún fékk að vita við 12 vikna 
meðgöngu að auknar líkur væru á 
að barnið sem hún gengi með væri 
með Downs-heilkenni. „Heilbrigð-
isstarfsmenn ýttu á mig að fá stað-
festingu með frekari rannsókn en 
ég ákvað að gera það ekki.“

Í svari heilbrigðisráðherra 
kemur fram að verðandi foreldr-
um sé boðin ráðgjöf ljósmæðra 
og lækna fósturgreiningardeild-
ar þegar fósturgreining leiðir í 
ljós að fóstur er með litningafrá-
vik. Einnig sé boðin ráðgjöf hjá 
erfðaráðgjafa og erfðalækni. 
Óski par að hitta foreldra sem 
hafa staðið í sömu sporum er 
reynt að verða við því.

Jóna María kveðst ekki kann-
ast við þetta. „Þetta er auð vitað 
þjónusta sem á að vera fyrir 
hendi en hún var ekki til staðar 
fyrir mig. Hún er sennilega til á 
pappírum eða í einhverjum bækl-
ingum. Mér var hins vegar boðið 
að tala við erfðalækni þegar 
dóttir mín var fædd.“

Það er mat Jónu Maríu að 
stjórnvöld beri að hluta til 
ábyrgð á fordómum gagnvart 
fötluðum. „Það þyrfti að verja 
meira fé í fræðslu í skólum til 
þess að fræða börn um að það 
sé ekkert að óttast þótt allir séu 
ekki eins.“

 ibs@frettabladid.is

Fóstureyðing í öllum 
greindum tilvikum
Alls greindust 38 tilvik af Downs-heilkenni við fósturskimun við 12 vikna með-
göngu á árunum 2007 til 2012. Öllum fóstrunum var eytt. Sláandi en kemur ekki á 
óvart, segir Jóna Ásmundsdóttir, formaður Félags áhugafólks um Downs.

BIRTA  Þessi mynd af 
Birtu Möller Óladóttur 
var tekin fyrir tveimur 

árum þegar hún var 
tveggja ára.

JÓNA MARÍA 
ÁSMUNDSDÓTTIR



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

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook
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STJÓRNMÁL Meirihluti landsmanna 
er andvígur þeirri hugmynd að 
leyfa rekstur spilavíta á Íslandi. 
Þetta sýna niðurstöður nýrrar 
könnunar MMR. Líkt og í fyrri 
könnunum var hlutfall þeirra sem 
voru andvígir sambærilegt og það 
var í júlí 2011. 68,6% voru andvíg-
ir nú, borið saman við 69,3% í júlí 
2013.

Nokkur munur er á afstöðu eftir 
kyni, aldri, tekjum og stjórnmála-
skoðunum en ungir karlar voru í 
sérflokki hvað varðar viðhorf til 

reksturs spilavíta á Íslandi. Þann-
ig sögðust 70,3% karla á aldrinum 
18 til 29 ára vera fylgjandi rekstri 
spilavíta á Íslandi og 52,5% karla 
á aldrinum 30 til 49 ára. Þeir sem 
studdu Sjálfstæðisflokkinn og 
Pírata voru líklegastir til að vera 
fylgjandi rekstri spilavíta á Íslandi 
en vinstri-græn voru síst fylgjandi. 

Willum Þór Þórsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, hefur lagt 
fram frumvarp sem heimilar slík-
an rekstur. 

 - sáp

Rannsókn sýnir að sjálfstæðimenn og píratar eru frekar fylgjandi spilavítum:

Meirihluti andvígur spilavítum

STJÓRNSÝSLA Tollayfirvöld hafa 
innsiglað byssurnar sem komu til 
landsins frá norska hernum. Er 
það gert vegna óvissu um hvort 
byssurnar hafi verið keyptar eða 
séu gjöf frá Norðmönnum. 

Ríkisútvarpið greindi frá því 
að embætti tollstjóra hafi innsigl-
að vopnin vegna þessarar óvissu 
og vildi fá úr því skorið hvort um 
kaup eða gjöf sé að ræða. 

Snorri Olsen tollstjóri gat hvorki 
staðfest né neitað að umrædd 
aðgerð hefði átt sér stað. „Við 
getum ekki greint frá einstaka 
málum sem inn á okkar borð koma. 

Þó að hér sé um opinbera aðila að 
ræða þá fylgjum við samt sem 
áður vinnureglum okkar.“ 

Snorri bendir á að tollalögin séu 
á þá leið að ef opinber aðili fái gjöf 
frá öðru ríki þurfi ekki að borga 
toll af þeirri gjöf. „Þegar opinber 
aðili fær gjöf frá öðru ríki þarf 
ekki að greiða aðflutningsgjöld af 
þeim varningi. Hins vegar lýtur 
það öðrum lögmálum ef hið opin-
bera eða opinber stofnun kaupir 
varning af öðru ríki. Þá þyrfti að 
greiða aðflutningsgjöld af þeim 
kaupum,“ segir Snorri. 

 - sa

Tollayfirvöld skoða hvort norskar byssur hafi verið keyptar eða ekki:

Tollskylt hafi vopn verið keypt

Innritun í dreifnám á vorönn 2015
Umsóknarfrestur um dreifnám í Borgarholtsskóla á vorönn 2015 er til 
30. nóvember 2014. Upplýsingar um dreifnámið eru á heimasíðu skólans, 
http://www.bhs.is

Eftirfarandi námsbrautir eru í boði:

Málm- og véltæknigreinar 
• Rennismíði
• Blikksmíði
• Stálsmíði
• Vélvirkjun

Rafræn innritun: www.inna.is/innritun
Nánari upplýsingar gefur Aðalsteinn Ómarsson, kennslustjóri, 
sími: 535 1714, adalsteinn@bhs.is

Þjónustugreinar
• Félagsliðar
• Viðbótarnám félagsliða
• Félagsmála- og tómstundanám
• Leikskólaliðar
• Framhaldsnám leikskólaliða
• Skólaliðar
• Stuðningsfulltrúar í skólum 

Eyðublað fyrir innritun er á www.bhs.is 
Nánari upplýsingar gefur Þórkatla Þórisdóttir, kennslustjóri, 
sími: 856 1718, thorkatla@bhs.is

Þau voru ljós  

á leiðum okkar

Tónlistardagskrá við kertaljós

í minningu ástvina

sunnudaginn 2. nóvember 2014

í Fossvogskirkju

Kl. 14       

Tónlist: Óskar Einarsson og Gospeltónar

Hugvekja:  Sr. Hreinn Hákonarson

Kl. 14.30 

Tónlist: Ellen Kristjánsdóttir 

og Eyþór Gunnarsson

Hugvekja:  Sr. Hreinn Hákonarson

Kl. 15

Tónlist: Jónann Friðgeir Valdimarsson 

og Jónas Þórir

Hugvekja: Þórey Dögg Jónsdóttir djákni

Kl. 15.30

Tónlist: Stúlknakór Bústaðakirkju 

ásamt Svövu K. Ingólfsdóttur og Jónasi Þóri

Bæn og blessun

Aðgangur er ókeypis  

og frjálst að koma og fara að vild.

Kópavogskirkjugarður, Hólavallagarður  

og Gufuneskirkjugarður eru opnir að venju.

Reykjavíkurprófastsdæmi og

Kirkjugarðar prófastsdæmanna

VELFERÐARMÁL Nýtt barnahús 
var formlega opnað í gær í nýjum 
húsakynnum. Jafnframt var 16 ára 
afmæli starfseminnar fagnað en 
Barnahús var stofnað 1. nóvember 
1998 með samstarfi barnaverndar-
nefnda lögreglu, ákæruvalds, 
Landspítala og Barnaverndarstofu 
sem annast rekstur hússins. 

Á þessum tíma hefur rúmlega 
4 þúsund börnum verið vísað í 
Barnahús en þar fara fram rann-
sóknarviðtöl, læknisskoðanir, 
greining og meðferð fyrir börn 
sem grunur leikur á að hafi sætt 

kynferðisofbeldi. Um 200 börn 
koma til viðtals og meðferðar á 
hverju ári en aldrei hafa komið 
jafn mörg og í fyrra þegar þau 
voru í kringum 300. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, segir það 
skipta miklu fyrir starfsemina 
að fá stærra húsnæði. Tveir nýir 
sérfræðingar hafi bæst í starfs-
hóp hússins en samtals starfa þar 
sjö sérfræðingar sem sinna þeim 
málum sem koma á borð Barna-
húss. 

„Þetta skapar okkur skilyrði til 

að taka við nýjum viðfangsefnum. 
Það hafa komið fram óskir um að 
við veittum börnum áfallameð-
ferð vegna annarra ástæðna en 
kynferðisofbeldis, til dæmis kyn-
ferðisofbeldis og líkamlegs ofbeld-
is. Hingað til hefur það einvörð-
ungu takmarkast við þau mál sem 
réttarvörslukerfið hefur haft til 
meðferðar,“ segir hann. 

Í nýja húsinu eru líka fleiri við-
talsherbergi sem eru miðuð að 
aldri og þroska þeirra barna sem 
koma til meðferðar.

 viktoria@frettabladid.is

Nýtt og stærra 
Barnahús opnað 
Barnahús var opnað formlega í nýjum húsakynnum í gær og nú verður hægt að 
taka á móti fleiri börnum en áður. Viðtalsherbergin sniðin að aldri og þroska barna 
sem koma til meðferðar. Aldrei fleiri börn komið í Barnahús en á síðasta ári. 

GLÆSILEG MÓTTAKA  Ólöf Ásta Farestveit, forstöðu-
maður Barnahúss, tók á móti gestum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RÁÐHERRA ÁVARPAÐI GESTI  Barnaverndarmál heyra undir Eygló 
Harðardóttur félagsmálaráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FORSTJÓRINN  Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, var 
viðstaddur opnun hússins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPILAVÍTI  Ungir karlar eru í sérflokki 
hvað varðar afstöðu til spilavíta.

TOLLSTJÓRINN  Byssur Landhelgisgæsl-
unnar hafa verið innsiglaðar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Gott í eldhúsið og bústaðinn

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Töfrasproti – Blandari 

1.890,-

Kaffivél með Thermo hitakönnu 
10-12 bolla, 900w 

2.490,-
Djús/ávaxtablandari  
með glerkönnu 
40w 1,3l. 

3.990,-

Blandari og matvinnsluvél  

4.990,-

 
GÆÐA VARA

Film guide can be found at www.haskolabio.is
All films are free of charge and will be shown in German with English subtitles. 

MÚRMYNDIR MURALS MAUERBILDER
A SELECTION OF FILMS ON THE OCCASION OF THE 

25th ANNIVERSARY OF THE FALL OF THE BERLIN WALL
Nov. 7 – Nov. 9 at Háskólabíó, Hagatorg, 107 Reykjavík

The German Embassy Reykjavík presents

realized by

in collaboration with

of the Fall of the Berlin Wall

25th
Anniversary
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ENTRY

SKOTTSALA
í Firði

laugardaginn 7. júní 
Opið frá 12.00 til 16.00

Stuð og stemmning Komdu og grúskaðu

Prúttaðu og gerðu góð kaup

Erum á Facebook:               /Skottsala í Firði

1. nóv.

DANMÖRK Þingmenn allra flokka 
í danska þinginu hafa náð sam-
komulagi um að verja fé til rann-
sókna á hvernig kannabis geti nýst 
til að stilla verki sjúklinga. Eru 
þessar rannsóknir þáttur í frek-
ari vísindarannsóknum, að því er 
segir á vef Jótlandspóstsins.

Haft er eftir þingmanni Ein-
ingarflokksins, Rosu Lund, að í 
sumum heimshlutum sé kannabis 
í lækningaskyni leyfilegt og að 
það hjálpi mörgum. Þess vegna sé 
ástæða til að kanna hvort slíkt sé 
mögulegt í Danmörku.  - ibs

Danskir þingmenn:

Kanna nytsemi 
kannabisefna

SVÍÞJÓÐ Mannréttindasamtök-
in Civil Rights Defenders saka 
sænsk stjórnvöld um að gera lítið 
úr eða greina alls ekki frá mis-
munun sem Rómafólk og Samar 
verða fyrir í Svíþjóð. Bent er 
meðal annars á skrá lögreglunn-
ar á Skáni yfir Rómafólk.

Stjórnvöld sendu í þessari viku 
skýrslu til Mannréttindaráðs 
Sameinuðu þjóðanna, SÞ, vegna 
rannsóknar þess á mannréttind-
um í Svíþjóð sem gera á í janúar. 
Er þetta í fyrsta sinn frá 2010 
sem Svíþjóð sætir slíkri rann-
sókn.  - ibs

Skýrsla Svía gagnrýnd:

Segja ekki frá 
mismunun

VIÐBÚNAÐUR 
Í TYRKLANDI  
Maður ekur 
á mótorhjóli 
sínu fram hjá 
tyrkneskum 
hermönnum, 
sem líta eftir 
Kúrdum úr 
Peshmarga-
sveitunum sem 
sendar voru yfir 
landamærin 
til Sýrlands 
að berjast þar 
við vígasveitir 
íslamista. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFTIR SKRIÐUFALLIÐ  Tveir menn á Srí Lanka ýta og toga kú 
burt frá hamfarasvæðunum í Pungala-þorpi, þar sem aurskriða 
féll í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HRÆRT Í POTTI Í BAREIN  Sjía-konur 
útbúa stóran súpurétt úr hrísgrjónum, 
kjöti og grænmeti. Súpan er elduð í 
mörgum pottum handa þátttakendum í 
Ashura-hátíðinni. NORDICPHOTOS/AFP

LEIKUR Í NÁND VIÐ DAUÐANN  Í Maníla á Filippseyjum léku 
þessi börn sér í kirkjugarði, rétt hjá beinahrúgu. NORDICPHOTOS/AFP
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- Til sölu - 
Toyota Landcruiser 200 VX  35“breyttur.

Dísel / 8 cyl  árg 2008. Ekinn 106 þús km. Dökkgrár

Þjónustaður af Toyota. Ný nagladekk Aukahlutir: íslenskt 
Gps – bakkmyndavél -sóllúga - 35“breyttur-

grátt leður-dráttarbeisli-DVD & skjár -húdd- og gluggahlífar
Verð: 9.800.000.- Sími 6178836

BURKINA FASO, AP Honoré Traoré 
herforingi er tekinn við völdum í 
Búrkína Fasó. Blaise Compaoré 
forseti sá sér ekki annað fært en 
að láta af embætti eftir fjölmenn 
og áköf mótmæli undanfarna 
daga. Stefnt er á kosningar innan 
þriggja mánaða.

Mótmælendurnir, sem kveiktu 
meðal annars í þinghúsinu í höf-
uðborginni Ougadougou, sættu 
sig ekki við annað en að forsetinn 
segði tafarlaust af sér. 

Hann hafði annars hugsað sér 
að bjóða sig fram einu sinni enn, 
en hann hafði setið í embættinu í 
27 ár og mátti samkvæmt stjórnar-
skrá landsins ekki sitja í fleiri 
kjörtímabil. 

Þessu hugðist hann breyta, en 
stjórnarandstæðingar höfðu mán-
uðum saman skorað á hann að láta 
sér nægja að sitja út þetta kjör-
tímabil, hið fimmta í röðinni. Upp 
úr sauð á fimmtudaginn þegar 
Compaoré ætlaði að láta þingið 
greiða atkvæði um stjórnarskrár-
breytingu, sem myndi heimila 
honum að sitja lengur.

Sjálfur segist hann hafa ákveð-
ið að láta undan til að tryggja frið 
í landinu. „Hvað mig sjálfan varð-
ar, þá tel ég mig hafa gert skyldu 
mína,“ sagði hann í gær.

„Ég lýsi því yfir að ég afsala 

mér völdum til þess að efna til 
frjálsra og gagnsærra kosninga 
eftir 90 daga,“ sagði hann í gær.

Compaoré hefur á seinni árum 
notið nokkurrar virðingar fyrir 
sáttastörf og inngrip í alvarlegar 
innanríkisdeilur í nokkrum Afr-
íkuríkjum.

Hann hefur hins vegar verið 
sakaður um að hafa stutt uppreisn-
arsveitir á Fílabeinsströndinni og í 
Angóla, auk þess sem hann studdi 
Charles Taylor, hinn herskáa upp-
reisnarmann í Líberíu sem náði 
þar völdum en situr nú sakaður 
um stríðsglæpi í fangelsi Alþjóða-
sakadómstólsins í Haag.

Heima fyrir hefur hann hins 
vegar haldið niðri allri stjórnar-
andstöðu.

Hann hélt velli þrátt fyrir fjöl-
menn mótmæli og uppreisn innan 
hersins árið 2011. Á tímabili réð-
ust hermenn inn í forsetahöllina, 
þannig að Compaoré þurfti að 
flýja.

 gudsteinn@frettabladid.is

Herinn tók 
öll völd 
Herinn í Búrkína Fasó hefur tekið öll völd í landinu, 
eftir að Compaoré forseti hraktist úr embættinu. 

MÓTMÆLI  Fjöldi manns safnaðist saman fyrir utan höfuðstöðvar hersins í Ougadougou og krafðist þess að herinn tæki völd.
 NORDICPHOTOS/AFP

Blaise Compaoré hefur verið forseti í Búrkína Fasó allar 
götur síðan 1987, þegar hann tók völdin í stjórnarbyltingu 
gegn forvera sínum, Thomas Sankara. Þeir Sankara höfðu 
verið nánir samstarfsmenn áður en Compaoré snerist gegn 
honum. Fimm sinnum hefur Compaoré sigrað í forseta-
kosningum, en landsmenn fengu nóg eftir 27 ár þegar 
hann hugðist breyta stjórnarskrá landsins til þess að geta 
setið enn lengur í embætti. 

Forseti í 27 ár

ATVINNUMÁL Allsherjarverkfall 
félagsmanna í Starfsmannafélagi 
Kópavogs (SfK) hefst þann 10. 
nóvember ef samningar nást ekki.
 Vegna verkfallsins munu 38 
starfsmenn bæjarins sem eru á 
fyrirframgreiddum launum aðeins 
fá útborgað nú um mánaðamótin 
fyrir dagana 1.-9. nóvember. Verði 
ekki verkfall munu þessir starfs-
menn fá borgað það sem vantar 
upp á fyrir mánuðinn.

Bærinn vísar í reglur frá Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga um 

frádrátt launa vegna vinnustöðv-
unar. Jófríður Hanna Sigfús-
dóttir, formaður Starfsmanna-
félags Kópavogsbæjar, segir þetta 
kannski löglegt en siðlaust. Hún 
segist ekki hafa fengið þetta stað-
fest fyrr en í gær.

„Ég var búin að óska margoft 
eftir því að fá staðfestingu á þessu 
frá yfirmönnum því maður hafði 
heyrt þessu fleygt. Ég fékk síðan 
póst rétt fyrir klukkan 17 í gær 
þar sem þetta var staðfest,“ segir 
Jófríður í samtali við Vísi.

„Mér finnst óskaplega sérkenni-
legt að það skuli vera tekin ákvörð-
un um að gera þetta með þessum 
hætti hér. Ég vísa til kennara-
verkfallsins 2004 sem hófst þann 
20. september. Þann 1. septem-
ber lá fyrir að það yrði verkfall en 
starfsmenn á fyrirframgreiddum 
launum fengu engu að síður full 
laun. Það eru auðvitað tíu ár síðan 
og kannski er búið að breyta regl-
unum. Þetta er kannski löglegt en 
siðlaust.“

 - skh

Formaður Starfsmannafélags Kópavogsbæjar segir viðbrögð bæjarins við verkfalli lögleg en siðlaus:

Fá ekki laun vegna yfirvofandi verkfalls
NOREGUR Umsókn 23 ára konu frá 
Sómalíu um hæli í Noregi hefur 
verið hafnað. Átta mánaða dóttir 
hennar hefur hins vegar fengið 
dvalarleyfi til frambúðar. Útlend-
ingastofnun segir ekki um eins-
dæmi að ræða.

Samkvæmt frétt á vef norska 
ríkisútvarpsins þykir hætta á að 
stúlkubarnið verði fyrir limlest-
ingu á kynfærum. Konan, Ihlan 
Ahmed Hassan, bíður nú þess að 
mál hennar verði tekið fyrir á ný. 
 - ibs

Útlendingastofnun í Noregi:

Barn fær hæli 
en ekki móðir

KÓPAVOGUR  Hátt í 40 manns í starfi 
hjá Kópavogsbæ munu ekki fá greidd 
full laun vegna yfirvofandi verkfalls.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Hvað sjálfan mig 
varðar, þá tel ég mig hafa 

gert skyldu mína.
Blaise Compaore, nýhættur forseti.



Gló hefur opnað nýjan og glæsilegan stað í Fákafeni 11. Þar má finna verslun með lífrænum heilsuvörum, kaffihús, 

djús og tónik bar og að sjálfsögðu Gló veitingastað. Komdu og fagnaðu með okkur og kynntu þér spennandi og heilsu-

samlegar nýjungar. Af tilefni opnunarinnar bjóðum við afslá� af völdum vörum um helgina.

Gló  · Fákafeni 11 · 108 Reykjavík · Sími 553 1111 · glo.is · #GloFakafeni 
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3 fyrir 2 
af öllum

vetrarvörum. 

20% afsláttur
af öllum skóm. 

Pima Cotton peysur
Taktu tvær

fyrir 9.990 kr. 
30% afsláttur

af öllum
klútum og treflum.

15% afsláttur
af öllum vörum.

40% afsláttur
 af völdum gallabuxum.

TUNIKU tilboð:
4.999 kr. 

20% afsláttur
af skólajökkum.

20% afsláttur
af fóðruðum

skóm frá SixMix.

15% afsláttur
af öllum

seðlaveskjum.

25% afsláttur
af öllum yfirhöfnum.

Dömudeild:
20% afsláttur

af Sisters point úlpu,
Moss hettupeysu
og öllum treflum.

20% afsláttur
af Regal hunda-

og kattamat,
kattaklórum

og plastbúrum.

25% afsláttur
af öllum yfirhöfnum.

25% afsláttur
af öllum yfirhöfnum.

25% afsláttur
af öllum yfirhöfnum. 20% afsláttur

af öllu Ray Ban.

20% afsláttur
af öllum stígvélum.

20% afsláttur
af öllum vörum. 

20% afsláttur
af völdum

jólagjöfum.

30% afsláttur
af öllum buxum.

55% afsláttur
af Vetrarkorti

verð aðeins 19.990 kr.
Einnig frábær Spa tilboð.

20% afsláttur
af öllum

loðfóðruðum skóm.
10% afsláttur
af öllum skóm.

Skemmtileg stemning
og nammi í boði

25% afsláttur
af öllum úlpum.

20% afsláttur
af öllum

Tulipop vörum.

25% afsláttur
af öllum úlpum.

Tax-Free
af öllum

jólaljósum
og ljósaseríum.

Dömuúlpur
29.995 kr.

áður 39.995 kr.
Herraúlpur
19.995 kr.

áður 24.995 kr.

25% afsláttur
af öllum úlpum.

Pima Cotton peysur
Taktu tvær

fyrir 9.990 kr. 

20% afsláttur
af öllum vörum.

Gellökkun/handsnyrting
2.800 kr. 

20-25% afsláttur
af völdum vörum.

20% afsláttur
af Neo Noir úlpum

og öllum
Coster vörum.

   Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur



VETRAR
FJÖR

FÖGNUM KOMU
VETRAR!

1. OG 2.
NÓVEMBER

SKEMMTUN OG FRÁBÆR
VETRARTILBOÐ

OPIÐ: VIRKA DAGA 11–19   FIMMTUDAGA 11–21   LAUGARDAGA 11–18   SUNNUDAGA 13–18   WWW.SMARALIND.IS   FINNDU OKKUR Á FACEBOOK  

 Góða skemmtun



Herradeild:
20% afsláttur
af Elvine úlpum,
öllum húfum og

öllum vetrarpeysum.

FULLT HÚS MATAR
– OG SKEMMTUNAR!

20% afsláttur
af öllum dömu-

og barnakjólum.
20% afsláttur

af öllum skyrtum fyrir
herra og börn.

Tilboð
á dúnúlpum

verð frá19.990kr.
áður 29.990 kr.

20% afsláttur
af öllum bolum

20% afsláttur
af öllu tei.

20% afsláttur
af öllum skóm.

30-50% afsláttur
af völdum vörum.20% afsláttur

af töskum og
Skin Care vörum.

20% afsláttur
af öllum yfirhöfnum.

20% afsláttur
af allri íslenskri

tónlist. 15% afsláttur
af öllum vörum
frá Leonardo.

20% afsláttur
af PPD myndabollum.

Kauptu eitt
vítamín/bætiefni
og fáðu annað

með 50% afslætti.
Gildir fyrir öll

vítamín/bætiefni.

Frábærar
gjafapakkningar

frá Moroccan Oil
og Bead Head

fyrir hann og hana
á góðu verði.

Skóverslun Smáralind

Kaffi og frönsk
súkkulaðikaka

m/rjóma 990 kr.
Ostborgari Adesso

m/frönskum
1.590 kr. 

6" bátur mánaðarins
og gos 890 kr. 

12" bátur mánaðarins
og gos 1.090 kr.

Fjöldi einstaklings-
og fjölskyldutilboða.

Ókeypis ís
fyrir börnin,

fylgir máltíðum.

Besta verðið
á allar sýningar fyrir kl. 19.

2 fyrir 1
á allar sýningar

gegn framvísun kassakvittunar
frá Smáralind fyrir kl. 19.

Gildir ekki í lúxus sal. Kassakvittun skal vera
frá tímabilinu 1.–2. nóvember.

Hrekkjavaka og 
hryllingshús um 
helgina. Búninga-

keppni fyrir börnin á 
laugardag kl. 14-16.

Súpa og salat 1.790 kr.
Súpa og samloka 1.690 kr.

Klúbbsamloka og
einn stór 2.590 kr. 

Brakandi ferskt LKL
salat og svellkaldur

Kristall á1.300 kr. 

Í Smáralind finnur þú afþreytingu fyrir alla aldurshópa.

15 fjölbreyttir veitingastaðir þar sem allir geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi, eitt vinsælasta kvikmyndahús 
landsins og tvær hæðir af afþreyingu í Smáratívolí.

Góða skemmtun!

   Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur



VETRAR
FJÖR

1. OG 2. NÓVEMBER

VIÐBURÐIR FYRIR
ALLA FJÖLSKYLDUNA

VÍSINDA
VILLI

laugardag kl. 14
í gryfjunni

BÚNINGA–
KEPPNI

í Smáratívolí
laugardag kl. 14-16

LEIKHÓPURINN
LOTTA

sunnudag kl. 14
í gryfjunni

HREKKJAVAKA
HRYLLINGSHÚS

Í Smáratívolí
alla helgina

OPIÐ: VIRKA DAGA 11–19   FIMMTUDAGA 11–21   LAUGARDAGA 11–18   SUNNUDAGA 13–18   WWW.SMARALIND.IS   FINNDU OKKUR Á FACEBOOK  

 Góða skemmtun
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Ryksuguúrval

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

6.690,-

Spandy heimilisryksugan
• 1600W
• afar hljóðlát
• mikill sogkraftur > 18KPA
• Hepa filter
• margnota pokiDrive ryksuga í bílskúrinn

• 1200W
• 20 lítra
• sogkraftur > 16KPA
• fjöldi fylgihluta

DrDrivivee rrykkyksusugaga íí bbbílílílílskkkkskskskúúúrúrúrúrininnn
7.490,-

 
Model-LD801
Cyclon ryksuga
KraftmikilKKrKrKrKr fafafafa tmtmtmmmiikikikk lililili

9.890,-

EVRÓPUMÁL

Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands 
í samstarfi við Evrópustofu

Á þessu ári hafa yfir 160 þúsund hælisleitendur 
og farand verkamenn lagt í hættuför yfir hafið frá 
Norður-Afríku til Evrópu, fyrir utan þá 3000 sem aldrei 
náðu landi. Þessi mikli fólksflótti hefur verið gullnáma 
fyrir þá sem stunda smygl á fólki.

Hugo Brady, sérfræðingur hjá Öryggismála-
stofnun Evrópus ambandsins og gestakennari við 
Evrópustofnun London School of Economics, mun 
leitast við að útskýra hvað liggur að baki þessum 
miklu fólks flutningum yfir Miðjarðarhafið og 
vanda þeirra sem móta stefnuna í glímunni við 
þennan mannlega harmleik. 

Fundarstjóri: Pia Hansson, forstöðumaður 
Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands

Fundurinn fer fram á ensku. Allir velkomnir.

MÁNUDAGINN 3. NÓVEMBER KL. 12-13 Í ODDA 201

Schengen og landamæri 
þess við Miðjarðarhafið: 
Hryllingsárið

Nánari upplýsingar: www.ams.hi.is og www.evropustofa.is
Alþjóðamálastofnun á Facebook: www.facebook.com/althjodamalastofnun
Evrópustofa á Facebook: www.facebook.com/evropustofa 

Hugo Brady

ALÞJÓÐAMÁLASTOFNUN
RANNSÓKNASETUR UM SMÁRÍKI
HÁSKÓLI ÍSLANDS

Sjálfstæður hársnyrtir
Rótgróin hársnyrtistofa/rakarastofa í Reykjavík 

óskar eftir starfsmanni í stólaleigu.

Upplýsingar í síma 898-5800

Klipphúsið ehf,  Bíldshöfða 18, 110 Reykjavík

MARGSLUNGINN  Svo 
víðfeðmur er sjávar-
útvegur á Íslandi að 

þessi skýringarmynd 
var sérstaklega dregin 

upp til að ná utan 
um alla þá fleti sem 

hann snertir. 
MYND/SFS

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi munu vinna á næstu misserum að ítarlegri menntastefnu og virðiskeðju mennt-
unar í sjávarútvegi, sem nefnd er Ægiskeðja. Þar verða dregnar fram áherslur og markmið til að efla þekkingu, 
þróun og rannsóknir. 

Samhliða því verður safnað saman upplýsingum um þau fjölmörgu verkefni á sviði menntamála sem samtökin 
og fyrirtæki þeirra vinna nú þegar að. Í kjölfarið munu samtökin stofna menntasjóð, svokallaðan Ránarsjóð, sem 
gerir fræðimönnum, kennurum, fyrirtækjum og öðrum kleift að sækja um fjármagn til að framfylgja markmiðum 
stefnunnar. Umsýsla Ránarsjóðsins verður á forræði framkvæmdaráðs SFS.

Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík, ræddi mikilvægi menntunar og nýsköpunar fyrir sjávarútveg á 
Íslandi. Hann telur að ímynd greinarinnar sé skökk í huga ungs fólks sem takmarki áhuga þess á að leita tækifæra 
innan greinar sem hafi gríðarlega margt að bjóða. 

Hann boðaði í erindi sínu víðtækt samstarf Háskólans í Reykjavík og SFS sem hverfist um menntun fyrir 
sjávarútveginn; stjórnendamenntun og endurmenntun. Eins að tengja greinina við almenna háskólamenntun, þó 
sérstaklega á sviði tækni, viðskipta og laga. 

„Takmark þessa er að kveikja áhuga nemenda á sjávarútvegi; grein sem er full af tækifærum og áskorunum og 
tengja þá við fyrirtæki í þessum geira,“ sagði Ari Kristinn.  

SFS vinnur að ítarlegri menntastefnu

SJÁVARÚTVEGUR Ekkert sem við-
kemur sjávarútvegi verður Sam-
tökum fyrirtækja í sjávarútvegi 
(SFS) óviðkomandi, voru skila-
boð stofnfundar samtakanna í 
gær. Samvinna fyrirtækja í veið-
um og vinnslu, markaðs- og sölu-
fyrirtækja, auk aukinnar áherslu 

á menntun og 
nýsköpun er boð-
orð dagsins.

Landssam-
band íslenskra 
útvegsmanna 
og Samtök fisk-
vinnslustöðva 
runnu saman 
undir merkjum 
nýrra samtaka 

í gær. Eins liggur fyrir að sölu- 
og markaðsfyrirtækin Icelandic 
Group og Iceland Seafood Inter-
national eru þegar innan vébanda 
þeirra. 

Kolbeinn Árnason, nýr fram-
kvæmdastjóri SFS, leiddi samein-
inguna, en á fundinum í gær sagði 
hann að þeir dagar væru að baki 
að mörg minni hagsmunasamtök 
ynnu hvert í sínu horninu, en öll að 
sama markmiðinu. Reyndar sagði 
hann sjávarútveginn á Íslandi svo 
fjölbreyttan að illmögulegt væri 
að skilgreina nákvæmlega hvað 
hann er. Ný samtök myndu hins 
vegar tala fyrir hönd virðiskeðj-
unnar í heild sinni og þeirra fyrir-

tækja sem hana mynda. Það er 
útgerðanna og vinnslanna, en líka 
fyrirtækis sem nýtir sjávarfang 
til að megra hunda í Bandaríkjun-
um, og vísaði þar til nýsköpunar-
fyrirtækisins Primex á Siglufirði 
sem dæmis um fjölbreytnina. Allt 
byggði þetta svo aftur á vísinda-
samfélaginu, rannsóknum á haf-
inu sem allt annað byggir á til að 
uppfylla skilyrði um sjálfbærni á 
öllum stigum máls.

Formaður nýrra samtaka, Jens 
Garðar Helgason framkvæmda-
stjóri Fiskimiða á Eskifirði, sér 
það sem hlutverk sitt að efla ný 
samtök með því að fá sem flesta að 
nýjum félagsskap. Þegar eru 135 
fyrirtæki og félög undir merkjum 
SFS, en þeim mun fjölga hratt, að 
hans sögn.

Jens, og miklu fleiri viðmæl-
endur Fréttablaðsins, vilja brúa 
bilið á milli þeirra sem þar starfa 
og hinna sem líta greinina og sam-
tök sjávarútvegsfyrirtækja horn-
auga.

„Ég vil reyna að komast upp 
úr þeirri umræðu sem hefur ein-
kennst af neikvæðni. Við viljum 
draga að greininni ungt fólk og 
nýta endalausa möguleika sem 
felast í íslenskum sjávarútvegi,“ 
segir Jens.

Engum sem sat fundinn í gær 
duldist að breytingar eru í farvatn-
inu. Það er líka yfirlýst markmið 

með nýjum samtökum. Til vitnis 
um það var kannski að þær Berta 
Daníelsdóttir, framkvæmdastjóri 
sölu- og þjónustuskrifstofu Marels, 
og Hildur Kristborgardóttir, for-
maður félagsins Konur í sjávarút-
vegi, kynntu áherslur og markmið 
sinna samtaka.

Birna Einarsdóttir, forstjóri 
Íslandsbanka, gerði markaðs- og 
sölustarf í sjávarútvegi að umtals-
efni í sínu erindi. Í hnotskurn er 
sýn hennar sú að markaðsstarfið 
eigi að vera sameiginlegt verkefni 
undir vörumerkinu Ísland, en sölu-
málin eigi að vera áfram á hendi 
fyrirtækjanna sjálfra. Það sé ein-
faldlega ekki á færi fyrirtækjanna 
að byggja upp sterkt vörumerki og 
ímynd um sérstöðu íslenskrar vöru 
og þjónustu.

 svavar@frettabladid.is

Boðorð dagsins er 
víðtækt samstarf 
Forsvarsmenn nýrra samtaka sjávarútvegsfyrirtækja vilja sameina alla þá sem 
starfa í sjávarútvegi – beint og óbeint. Markmiðið er samvinna og vöxtur greinar-
innar. Nýr formaður vill sem flesta undir verndarvæng nýrra samtaka.

KOLBEINN 
ÁRNASON

  Við 
viljum draga 
að greininni 
ungt fólk og 

nýta enda-
lausa mögu-

leika sem 
felast í íslenskum sjávar-

útvegi.
Jens Garðar Helgason,

formaður SFS.



Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá kl. 13 til 17
Sími 568 9512 

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Barnafatnaður frá

Lokahelgi

70-
80%

afsláttur af öllum vörum
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SPOTTIÐ

MÍN SKOÐUN: PAWEL BARTOSZEK

H
ér er frítt í strætó og sund og mjög gott að búa, sagði 
íbúi í Reykjanesbæ í samtali við Fréttablaðið. Annar 
viðmælandi sagði leitt að sjá hvernig fyrir bænum er 
komið. Í áraraðir hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar 
verið gagnrýnd fyrir að fara of geyst. Treyst hefur 

verið um of á stórar lausnir í atvinnuuppbygginu, einkum álver 
í Helguvík. Margir hafa aukið vonir fólksins um að vel muni 
fara. Meðal þeirra er Keflvíkingurinn og iðnaðarráðherrann, 

Ragnheiður Elín Árnadóttir. 
„Það er ekki hægt að hefja vinnu 
við álver og hafa ekki hugmynd 
um hvaðan orkan á að koma.“ 
„Hér er frítt í strætó og sund og 
mjög gott að búa,“ sagði íbúi. Er 
það svo gott? Í Reykjanesbæ búa 
14.500 íbúar sem saman skulda 
fjörutíu þúsund milljónir, og 

tuttugu og fimm þúsund milljónir hafa tapast á rekstri bæjar-
félagsins á fáum árum, það á að skerða þjónustu við bæjarbúa um 
hálfan milljarð á ári og það þarf að auka álögur um nánast annað 
eins. Þegar upp er staðið er ekki ókeypis í sund og strætó. Það er 
rándýrt. Kannski hvergi dýrara.

Í Fréttablaðinu í dag er frétt þar sem kemur fram að fyrr-
verandi stjórnendur bæjarins nánast beittu blekkingum til að fela 
vandann, til að koma í veg fyrir að opinbert eftirlit sinnti hlut-
verki sínu og gripi inn í óráðsíuna. Flest bendir til að ráðamenn 
bæjarins hafi vísvitandi beitt blekkingum. Misræmi er milli 
fjárhagsáætlunar og ársreiknings án þess að viðauki, eða ígildi 
fjáraukalaga, hafi farið fyrir bæjarstjórn. Þetta dugði til. Minni-
hlutinn fattaði ekkert og ekki heldur opinbera eftirlitið. 

Og hver er svo niðurstaðan og árangurinn af þeirri stefnu sem 
hefur verið fylgt: Jú, nú er svo komið að eignir sveitarfélagsins 
eru ekki miklar en skuldirnar eru hins vegar miklar. Reykja-
nesbær er meðal þeirra sveitarfélaga sem áttu í eignarhalds-
félaginu Fasteign og seldi því mest af eigum sínum. Fasteign 
keypti fasteignir sveitarfélaganna og leigði þeim aftur. Sjö af tíu 
skuldugustu sveitarfélögum landsins voru í viðskiptum við einka-
hlutafélagið Fasteign, og höfðu því unnið eftir sömu formúlu. 
Árangur víðast skelfilegur.

Og meira af þessu. Skuldir Reykjanesbæjar eru um fjörutíu 
milljarðar króna. Skuldahlutfallið, það er skuldir sem hlutfall 
af reglulegum tekjum bæjarins, er um 270 prósent. Samkvæmt 
sveitarstjórnarlögum mega sveitarfélög ekki skulda meira en 150 
prósent af reglulegum tekjum. Árið 2002 skuldaði Reykjanesbær 
8,3 milljarða króna. Sú tala var komin upp í 40 milljarða árið 
2013. Þetta er kolsvört niðurstaða. 

Og hvað er til ráða? Tími ókeypis hins og þessa er væntanlega 
að baki. Álögur á íbúana munu stóraukast með innheimtu gjalda, 
óbeinir skattar sem og aðrir skattar verða trúlegast með því 
hæsta sem þekkist, þjónustan verður skert og áfram er hægt 
að halda, nær endalaust. Trúlegt er að allt hafi þetta veruleg og 
varanleg áhrif á verðmæti eigna bæjarbúa. Tap samfélagsins af 
öllu þessu verður mikið. Hver og einn bæjarbúi tapar miklu.

Bæjarstjórnarmennirnir brugðust, opinbert eftirlit brást. Og 
að endingu. Það var aldrei frítt í strætó og sund í Reykjanesbæ. 
Allt var bara tekið að láni. Það er komið að eindaga. 

Meirihluti Sjálfstæðisflokks rústaði fjárhagnum:

Kostar ekkert í 
strætó og sund

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Vinsældir hljóðbóka hafa auk-
ist. Sala þeirra hefur þre-
faldast á fimm árum skv. 

samtökum bandarískra bókaút-
gefenda (publishers.org). Skýr-
inguna er auðvitað að finna í nýrri 
tækni. Nú þegar meirihluti fólks er 
kominn með tæki sem getur spil-
að langar hljóðbækur eða annað 
hljóð er markaðurinn orðinn allt 
annar og stærri. Fólk hlustar ekki 
lengur á hljóðbók út af því að það 
getur ekki lesið venjulega bók. 
Fólk hlustar á hljóðbók út af því 

að það vill hlusta á hljóðbók.
Sumir rithöfundar vilja sjálfir 

lesa bækur sínar inn á hljóðbók. 
Aðrir myndu vilja fá einhvern sér-
stakan til þess. Listamenn eiga að 
fá að ráða þessu sjálfir. Menn eiga 
einfaldlega að taka þá fjármuni 
sem þegar fara í þennan upplest-
ur og veita styrki til hljóðupptöku 
á bókum sem rithöfundar og útgef-
endur gætu keppt um. Síðan gætu 
menn selt afraksturinn á almenn-
um markaði.

Höfundar fengju að hafa áhrif á 

útgáfu verka sinna. Þeir sem ekki 
geta lesið fengju betri hljóðbæk-
ur. Og þeir sem geta lesið en vilja 
hlusta á hljóðbækur gætu það. 
Þeir geta það oft ekki í dag. Það 
er fáránlegt.

Að spyrja einhvern af hverju 
hann vilji neyta tiltekins lista-
verks á einu formati en ekki öðru 
er í raun álíka fáránlegt og spyrja 
hvort hann vilji njóta listar til að 
byrja með. „Af hverju viltu fara í 
bíó? Af hverju ferðu ekki frekar 
bara í bað?”

Breyttur markaður

Dæmið sem ég tiltek er upp-
logið. Það er enginn sem 
bannar mér að leigja bók í 

íslenskri þýðingu bara út af því að 
ég kann frummálið. En það er til 
bókasafn sem setur svipaðar regl-
ur. Á hljóðbókasafninu fá einung-
is þeir að leigja bækur sem geta 
ekki lesið eða eiga erfitt með það. 
Á heimasíðu safnsins segir:

„Hljóðbókasafn Íslands þjón-
ar skv. lögum eingöngu þeim sem 
ekki geta nýtt sér prentað letur. 

Allir umsækjendur þurfa því 
að skila inn umsóknareyðu-

blaði ásamt undirrituðu vottorði/
greiningu frá fagaðila þar sem 
kemur skýrt fram ástæða þess 
að umsækjandi geti ekki nýtt sér 
prentað letur.“

Þetta þarfnast smá skýring-
ar. Venjulega væri ekki hægt að 
endurútgefa verk höfunda án 
leyfis þeirra. En þar sem það er 
litið á það sem mannréttindamál 
að fólk sem getur ekki lesið geti 
engu að síður notið lista heimila 
lög að menn taki upp bækur, án 
leyfis, sérstaklega fyrir þennan 
hóp. En vegna þessarar sérstöku 

reglu geta aðrir ekki notið upp-
lestrarins.

Reglulega má heyra fréttir af 
rithöfundum sem eru ósáttir við 
þetta fyrirkomulag. Það er erf-
itt að áfellast þá. Rökin gengu 
kannski upp meðan enginn raun-
verulegur markaður var fyrir 
hljóðbækur á Íslandi. Það hefur 
mjög líklega breyst. Og fyrst 
markaðurinn er kominn er asna-
legt að til sé einokunaraðili sem 
geti framleitt hljóðbækur, án sér-
staks leyfis, fyrir stóran hluta 
markhópsins.

Svona safn er til

Þar sem ég stóð með stafla 
af bókum fyrir framan 
sjálfsafgreiðsluborðið á 
Borgarbókasafninu áttaði 

ég mig á því að að ég hafði gleymt 
bókasafnskortinu heima. Ég ákvað 
því að ganga að þjónustuborðinu 
og spyrja hvort það væri ekki 
hægt að skrá þetta á mig engu að 
síður.

„Jú, jú, hver er kennitala þín?” 
spurði bókasafnfræðingurinn vin-
gjarnlega.

Eftir að ég þuldi upp þá tíu 
stafi sem aðgreina mig frá öðrum 
íbúum þessa lands hóf manneskj-
an að skrá inn bækurnar sem ég 
hafði ætlað mér að leigja. Fyrstu 
tvær flugu inn í kerfið án telj-

andi vandræða. 
En þegar kom 
að þeirri þriðju 
nam bókasafns-
fræðingur-
inn skyndilega 
staðar. Hönd 
hennar færðist 
af lyklaborðinu. 
Hún greip um 

bókina:
„Nýju fötin keisarans eftir Hans 

Christian Andersen. Steingrímur 
Thorsteinsson þýddi.“ Hún þagði 
í stutta stund áður en hún leit á 
mig með yfirheyrandi augnaráði 
og spurði, heldur hvasst:

„Kanntu ekki dönsku?” 
„Jú, jú,“ svaraði ég, fremur 

hissa. „Kannski ekki reiprenn-
andi, en ég lærði hana í skóla og 
bjó svo í tvö ár úti í Köben, tók 
meira segja eitthvað próf. Auð-
vitað er maður orðinn dálítið ryðg-
aður en …“

„Þú verður að lesa bókina á 
dönsku,“ greip hún fram í. „Það 
eru bara reglur hér á safninu.“

„Ha?“ spurði ég.
„Já, þýðingarnar eru bara hugs-

aðar fyrir þá sem kunna ekki við-
komandi tungumál. Því miður. 
Þetta eru bara lögin í landinu. 
Ekkert sem ég get gert.“

Ég vissi ekki hvað ég átti að 
segja.

„Á ég að finna hvort hún sé til á 
dönsku fyrir þig?“

Forboðinn húslestur

Hvað er CISV?

CISV – Building Global Friendship - eru alþjóðleg friðarsamtök óháð stjórnmálum og 
trúarbrögðum. Samtökin voru stofnuð af barnasálfræðingnum Dr. Doris Allen eftir 
seinni heimsstyrjöldina. Hugmynd Dorisar var sú að börn frá ólíkum löndum kæmu 
saman, lærðu að lifa saman á grundvelli umburðarlyndis og jafnréttis, lærðu að 
hugsa og draga ályktanir í anda alþjóðavitundar og vinna þannig að friði í heiminum. 
CISV - Building Global Friendship heldur yfir 150 sumarbúðir á hverju ári. 

Ævintýraferð til Frakklands fyrir 14-15 ára um áramótin

Við erum með laus pláss fyrir tvo hressa stráka stráka í 8 daga ævintýrabúðir 
til Frakklands, 27. desember  - 3. janúar 2015, í búðunum eru um 35 unglingar og 
fararstjórar frá 5 löndum, í hverjum hópi eru 6 unglingar auk fararstjóra. Hver vill 
ekki kynnast franskri menningu, eignast nýja vini útum allan heim, þroskast og sjá 
heiminn með nýju ljósi. 

Sumarið 2015

Við erum farin að taka á móti umsóknum fyrir sumarið 2015. Laust fyrir börn og 
ungmenni á aldrinum 11 – 18 ára. 
Einnig erum við að taka á móti umsóknum fyrir fararstjóra á aldrinum 21 árs og eldri. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á heimasíðu okkar www.cisv.is, á net-
fangi okkar cisv@cisv.is eða Halla í síma 692 6846.



Glæsilegur kaupauki
Nýr iPhone er kominn í verslanir Símans. Til að fagna því bjóðum við veglegan 

kaupauka með nýjum iPhone 6 og iPhone 6 Plus til 1. desember: Endalaust snjall 1GB 
GSM áskrift í tvo mánuði, að verðmæti 11.980 kr. Innifalin eru endalaus símtöl, 

endalaus SMS og sex mánuðir af Spotify Premium fylgja með.

iPhone 6 er kominn í 
verslanir Símans
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Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . Sendu greinina þína 
á greinar@visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.

Í kaffi, bjór, djús eða kampa-
víni, eða bara Egils Kristal 
ef maður vill vera betri en 
hinir. Já, bræður og syst-
ur, í dag er dagur myndlist-
ar. Dagur listformsins sem 
mótar sjónrænan veruleika 
okkar niður í minnstu smá-
atriði. Myndlistin er nefni-
lega mamma hönnunar, aug-
lýsinga, tísku og eiginlega 
bara útlits alls þess mann-
gerða sem við sjáum nú til 
dags. Já, hyllum þetta stórkostlega 
form mannlegrar tilvistar. Ég vinn 
sem myndlistarmaður en fyrst og 
fremst er ég myndlistaráhugamað-
ur. Myndlistin er svo víðfeðm, það 
er vonlaust að skilgreina hana. Hún 
er alltaf að kanna nýjar formlaus-
ar lendur og umbreyta þeim í form, 
listaverk. Myndlistin er alltaf skrefi 
framar í hugmyndum en allt annað. 
Pönkið byrjaði í myndlistinni 1913. 
Já, skál fyrir myndlist.

Hér á Íslandi er kvik og brjáluð 
myndlistarsena. Hún hefur verið að 
springa út undanfarið og nú er rætt 
um íslenska myndlistarmenn á kaffi-
húsum Parísar og diskóbörum New 
York-borgar. Ég er þakklátur fyrir 
að búa á landi sem er iðandi af mynd-
listarlífi. Hér er allt fullt af lista-
mönnum og áhorfendum. Hér er fólk 
á útkjálka sem lætur sig framþróun 
mannsandans einhverju varða. Skál. 
Myndlist er frelsi. Ég veit ekki um 
neinn bransa sem gengur jafn mikið 
út á frelsi í hugsun, frelsi til að gera 
nákvæmlega það sem maður vill og 
þá virki það. 

Ég hef einu sinni grátið fyrir 
framan listaverk. Það var „Merda 
d’artista“ eftir Piero Manzoni. 
Þetta eru litlar niðursuðudósir með 

mannaskít listamannsins 
frá 1961. Þegar ég sá verk-
ið var dósin að verða 50 ára 
gömul. Listamaðurinn löngu 
dáinn. Eftir stóð þessi bjarti, 
prakkaralegi og magnaði 
hlutur. Það er ómögulegt að 
útskýra fyrir einhverjum 
ruddum af hverju ég grét, 
en ég gerði það. 

Gullgerðarlist
Manzoni var svo frábær, 

dó svo ungur og þetta verk á eftir 
að lifa um aldir, hvað sem á dynur. 
Þetta var hans niðurstaða um hvað 
það er að lifa, vera til og vera lista-
maður – hvað listin er. Hún er 
nefnilega hin eiginlega gullgerð-
arlist. Að gera gull úr skít. Magn-
að. Ég nenni samt ekki að tala 
um efnahagslegan ávinning sam-
félagsins af listinni, afleidd störf, 
styrkingu ferðamannaiðnaðarins 
og allt hitt sem óhjákvæmilega 
fylgir frábærri listasenu. Það er 
bara afskaplega jákvæð hliðar-
verkun. Myndlistin er svo mikil 
andans gjöf fyrir hvern og einn 
einasta sem setur sig inn í hana. 
Að njóta myndlistar eru mikil lífs-
gæði sem standa öllum til boða. 
Góðir hálsar, myndlist er að finna 
til. Við verðum að elska listaverk, 
þá skiljum við það. Við verðum að 
elska listina þá skiljum við hana. 
Þannig að þeir sem bölva listinni 
og listamönnum eru örgustu vit-
leysingar sem kunna ekki að elska. 
Æ, ég tala bara svona af því að það 
er dagur myndlistar og þá má ég 
taka blaðið frá munninum. Lyft-
um kaffibollanum hátt á loft og 
hvíslum „skál fyrir myndlistinni 
og elskum þetta helvíti“. 

Skál fyrir myndlistinni

Þetta er það eina sem ég 
get gert. Skrifað. Ég get 
sagt ykkur frá því hvern-
ig það er að hafa neyðst til 
að horfa upp á hnignunina 
sem átt hefur sér stað í 
íslenska heilbrigðiskerfinu 
undanfarin ár. Því ég hef 
kynnst því á eigin skinni 
– eða öllu heldur á skinni 
sonar míns.

Hann er sex ára á leið-
inni í þriðju höfuðkúpu-
aðgerðina sína á einu og 
hálfu ári. Þegar hann var 
fimm mánaða datt pabbi hans 
niður stiga með hann í fanginu. 
Sonurinn höfuðkúpubrotnaði 
og blæddi inn á heila með þeim 
afleiðingum að hann lamaðist 
öðrum megin í líkamanum og fékk 
flogaköst. Flogaköstunum var 
haldið niðri með lyfjum og hættu 
þau smám saman. Lömunin gekk 
einnig til baka. Fyrir það erum við 
óendanlega þakklát.

Fjórum árum síðar fór ég aftur 
með hann til læknis því mér 
fannst beinvöxturinn í kring-
um brotið óeðlilegur. Við vorum 
send til eins helsta heila- og 
taugaskurðlæknis landsins sem 
sá strax að barnið var með stórt 
gat á höfuðkúpunni sem þyrfti að 
gera við. Í fyrstu aðgerðinni var 
tekið bein við hliðina á gatinu, það 
klofið í tvennt og báðir hlutarnir 
græddir í aftur. Sú aðgerð tókst 
vel – en beinið greri ekki. Hálfu 
ári síðar var gatið orðið jafnstórt 
og áður svo ákveðið var að gera 
aðra aðgerð. Þá var tekið þykkara 
bein, úr hvirflinum, á sama hátt 
og áður. Fáeinum mánuðum eftir 
þá aðgerð kom í ljós að hún hafði 
ekki tekist heldur. Nú er dreng-
urinn boðaður í þriðju aðgerðina 
sem áætluð er á mánudaginn og á 
nú að setja títanplötu yfir gatið til 
að verja heilann.

Óvissa og örvænting
Á mánudaginn eru læknar hins 
vegar í verkfalli. Og mestalla 

næstu viku. Þeir voru 
líka í verkfalli í þessari 
viku og því tók innskrift-
in hans, undirbúningur-
inn fyrir aðgerðina, þrjár 
klukkustundir í stað einn-
ar þegar við mættum á 
boðuðum tíma á fimmtu-
daginn. Ég er ekki að 
kvarta undan því að hafa 
þurft að dveljast með son 
minn á Landspítalanum í 
þrjá tíma, alls ekki. Mig 
langar einfaldlega að deila 
með ykkur þeirri full-

komnu óvissu sem þar ríkir – og 
örvæntingunni sem maður skynj-
aði.

Tvöfalt fleiri sjúklingar en 
venjulega voru skráðir í innskrift. 
Þeim sjúklingum sem ekki hafði 
verið hægt að taka á móti vegna 
verkfallsins var einfaldlega bætt 
við. Starfsfólkið þurfti því að 
sinna tvöfalt fleiri sjúklingum en 
venjulega – og var svigrúmið lítið 
fyrir.

Sex ára drengur – sem er á leið 
í þriðju stóru höfuðaðgerðina sína 
á einu og hálfu ári – bíður í full-
kominni óvissu yfir því hvenær 
læknirinn hans getur lagað gatið í 
höfðinu hans. Honum finnst óskilj-
anlegt að læknar fái ekki sann-
gjörn laun – og sérstaklega finnst 
honum erfitt að skilja að læknar 
þurfi að neita að mæta í vinnuna 
til þess að sannfæra ríkisstjórn-
ina um að greiða þeim hærri laun.

Yfirvöld brugðust
Fyrir rúmu ári skrifaði ég röð 
fréttaskýringa í Fréttatímann 
um ástandið á Landspítalanum. 
Ég heimsótti öll sviðin og talaði 
við fjölda lækna, hjúkrunarfræð-
inga og annarra sérfræðinga. 
Allir voru sammála um að heil-
brigðiskerfið væri á heljarþröm. 
Læknaskortur væri yfirvofandi 
– og reyndar orðinn veruleiki á 
hluta spítalans. Læknar í sér-
fræðinámi ætluðu sér ekki að snúa 
aftur heim og þeir sem væru hér 

væru ýmist á leið á eftirlaun eða 
að hugsa sér hreyfings. Ástæðan 
fyrir landflóttanum væri úr sér 
genginn spítali og léleg laun. Minn 
skilningur var að ef byggður yrði 
nýr spítali og aðstaða sjúklinga og 
starfsfólks þannig bætt og tæki 
uppfærð væru meiri líkur á að 
draga mætti úr landflóttanum.

Læknarnir sem ég hef talað 
við eygja enga von. Yfirvöld 
hafa brugðist þjóðinni með því 
að fresta í sífellu áformum um 
nýjan spítala og kjaraviðræð-
ur við lækna sigldu í strand svo 
stéttin þurfti að beita verkfalls-
rétti sínum í fyrsta skipti – sem 
algjöru neyðarúrræði.

Sjálf veit ég ekkert hvað ég get 
gert. Ég styð læknana. Ég vil að 
við borgum samkeppnishæf laun 
hér á landi. Aðeins þannig er von 
til þess að nýútskrifuðu sérfræð-
ingarnir okkar snúi heim eftir 
nám og læknarnir sem þegar eru 
hér fari ekki annað. Ég styð bar-
áttuna fyrir nýjum spítala og er 
tilbúin að fórna ýmsu svo hann 
geti risið.

Ég veit bara ekkert við hvern ég 
á að tala. Mig langar ekki að flytja 
úr landi. Ég vil búa á Íslandi. Ég 
er búin að prófa annað og hér 
finnst mér best að vera. En ég vil 
ekki búa í landi sem getur ekki 
boðið upp á fyrsta flokks heil-
brigðisþjónustu. Og heilbrigðis-
þjónustan okkar er orðin annars 
flokks – um það er heilbrigðis-
starfsfólk sammála. Hvers vegna 
skilja ráðamenn það ekki? Hvers 
vegna skella þeir skollaeyrum við 
örvæntingarópunum? Hvernig 
getum við, sem þjóð, komið skila-
boðunum áleiðis?

Ég er ráðþrota.

Viljum við annars fl okks 
heilbrigðisþjónustu? Feitir hestar eru fáséðir í 

bókaútgáfu. Það er ekkert 
nýtt og á við stærri lönd 
og fjölmennari en Ísland. 
Gamalreyndir menn í 
bransanum hér í Banda-
ríkjunum halda því fram 
að útgáfa bóka hafi aldrei 
verið arðsöm iðja enda til 
hennar stofnað af ástríðu 
fremur en draumum um 
ríkidæmi. Í gegnum tíðina 
hafa stórfyrirtæki tekið 
upp á því að kaupa bókafor-
lög og reynt að reka eins og 
aðra starfsemi en flest selt 
þegar þeim brást bogalistin. Nú er 
svo komið, jafnvel á stórum mál-
svæðum, að bókaforlög keppast við 
að skera niður kostnað og sameinast 
til hagræðingar eins og jafnan tíðk-
ast þegar hallar undan fæti.

Á Íslandi hefur þessi iðja alltaf 
verið basl. Ég hef fylgst með henni 
frá blautu barnsbeini, séð forlög 
koma og fara – Iðunni, Örn og Örlyg, 
Almenna bókafélagið, Svart á hvítu, 
Bókaútgáfu Menningarsjóðs – renna 
saman og undir nýja hatta – Helga-
fell, Mál og menningu, Forlagið, 
Bjart. Undanfarna mánuði munu tvö 
forlög hafa lagt upp laupana þrátt 
fyrir elju og góðan ásetning.

Og ekki skrifa rithöfundarnir 
bækur til að verða ríkir. Eitthvað 
annað knýr þá til verka og njóta les-
endur góðs af. Sem betur fer geta 
þeir sótt um starfslaun, án þeirra 
væri borin von að margar bækur 
litu dagsins ljós. Undirrituðum 
hefur stundum verið bent á að 
honum hafi tekist að stunda ritstörf 
án þess að þurfa á starfslaunum að 
halda og fylgja jafnan efasemdir um 
að þessi framlög hins opinbera séu 
nauðsynleg. Mér þykir ekki mikið 
til þessarar röksemdafærslu koma 
enda eru aðstæður mínar undan-
tekning.

Nú kann sumum að finnast skrift-
ir og bókaútgáfa litlu máli skipta og 
skilja ekki til hvers er verið að mylja 
undir þá starfsemi, eins og stund-
um er komist að orði. Ekki ætla ég 
að segja neitt ljótt um þær skoðan-
ir enda er mönnum frjálst að hugsa 
sitt og segja frá því. En þeir eru lík-
lega fleiri sem telja ritlistina sam-

ofna tilvist okkar Íslend-
inga og eiga auðvelt með 
að færa rök fyrir því að án 
hennar værum við fátækari 
í nær öllum skilningi.

Misráðið
En hvað sem fólki finnst um þrenn-
inguna sönnu og einu sem Snorri 
Hjartarson kvað um þá ættu allir 
að geta glaðst yfir nýjum upplýsing-
um frá Ágústi Einarssyni hagfræ-
ðiprófessor sem sýnt hefur fram á 
að á þessu ári er framlag ritlistar 
til verðmætasköpunar á Íslandi um 
tuttugu og sjö milljarðar króna, eða 
hálft annað prósent af landsfram-
leiðslu, og störf sem tengjast ritlist 
um þrjú þúsund talsins. Hins vegar 
er ekki eins ánægjuleg sú niður-
staða prófessorsins að framlög hins 
opinbera til ritlistar séu skammar-
lega lág, eins og hann kemst að orði. 
Eins og góðum hagfræðingum er 
tamt sýnir hann fram á með form-
úlum og reikningi að aukin fjárfest-
ing myndi skapa meiri verðmæti og 
blómlegri bú.

Það væri misráðið af ráðamönn-
um að hugleiða hækkun virðisauka-
skatts á bækur því hún getur ekki 
haft neitt gott í för með sér, hvorki 
andlegt né veraldlegt. Það þarf ekki 
flóknar formúlur til að sýna fram á 
að fjárhagslegur ávinningur yrði lít-
ill sem enginn til skamms tíma og 
tjón mjög líklegt til langs tíma. Nær 
væri að lækka enn álögur á bækur 
og þar með bókaverð.

Ritstörf á Íslandi eru ævintýra-
mennska sem rennt hefur stoðum 
undir tilveru okkar og færir líka 
björg í bú. Ég þykist viss um að 
þegar ráðamenn taka sér hlé frá 
önnum dagsins og þenkja og álykta í 
friði og ró komist þeir að þeirri nið-
urstöðu að skynsamlegast sé að fjár-
festa í ævintýramennskunni.

Feitir hestar

HEILBRIGÐISMÁL

Sigríður Dögg 
Auðunsdóttir
fv. ritstjóri Frétta-
tímans og stofn-
andi Inspiral.ly

➜ Sex ára drengur – sem er á 
leið í þriðju stóru höfuðaðgerðina 
sína á einu og hálfu ári – bíður í 
fullkominni óvissu yfir því hve-
nær læknirinn hans getur lagað 
gatið í höfðinu hans.

➜ Það væri misráðið 
af ráðamönnum að 
hugleiða hækkun 
virðisaukaskatts á 
bækur því hún getur 
ekki haft neitt gott í 
för með sér …

MENNING

Ragnar 
Kjartansson
myndlistarmaður

MENNING

Ólafur Jóhann 
Ólafsson
rithöfundur og 
aðstoðarforstjóri 
Time Warner í 
Bandaríkjunum
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Leikkonurnar Sigrún 
Edda Björnsdóttir, 
Maríanna Clara Lúth-
ersdót t i r,  Þ ór un n 
Arna Kristjánsdótt-
ir og Jóhanna Vigdís 

Arnardóttir hafa undanfarna 
tvo mánuði æft farsann Beint í 
æð, sem frumsýndur var í gær-
kvöldi. Farsinn er dæmigerður; 
mistök og lygar búa til gryfju 
sem aðalpersónan, sem Hilmir 
Snær Guðnason leikur, sekkur 
dýpra og dýpra í. Leikkonurn-
ar eru sammála um að það sé 
gaman að leika í farsa, jafnvel 
enn skemmtilegra en að horfa á 
hann. Einnig að æfinga- og sýn-
ingarferlið sé töluvert frábrugð-
ið því sem gengur og gerist í 
dramatískum leikritum. 

Maríanna: Í stað þess að 
maður leiti að tilfinningum og 
ástæðum fyrir að maður geri 
hlutina eins og maður gerir, þá 
hugsar maður meira um tíma-
setningar, takt og taktbreyting-
ar þannig að þetta verður svo-
lítið eins og að æfa tónverk eins 
og Halldóra Geirharðsdóttir, 
leikstjóri sýningarinnar, hefur 
bent á. 

Sigrún Edda: Svo eru áhorf-
endurnir mikilvægir og eru í 
raun aðalleikararnir í farsa. 
Maður er í dansi og miklu sam-
tali við áhorfendur. Það er 
náttúrulega ekkert skemmti-
legra en að sitja í fimm hundr-
uð manna sal í leikhúsi og allir 
hlæja saman. Það er ekki fyrr en 

áhorfendurnir koma að maður 
finnur rétta taktinn, svona fyrst 
við erum að líkja þessu við tón-
verk.  

Þórunn Arna: Svo mætir 
maður náttúrulega mismunandi 
áhorfendum á hverri sýningu. 
Þannig að hver sýning er ein-
stök, það fer eftir áhorfenda-
hópnum og það gerir þetta líka 
spennandi. 

Talið berst að kvenhlutverk-
um í försum en þau virðast oft 
vera mikið bundin við kjána og 
konur með brókarsótt. Er það 
tilfellið í þessari sýningu? 

Maríanna: Það er ekki alrangt. 
Jóhanna Vigdís: Þær eru ekki 

alveg jafn veigamiklar og karl-
arnir. Karlarnir eru svo sem 
engar mannvitsbrekkur heldur. 
Það væri athyglisvert ef aðal-
hlutverkið í þessu verki væri 
í höndum konu því þá myndi 
þetta horfa allt öðruvísi við, 
þetta væri varla gerlegt. Það eru 
ákveðnar steríótýpur til staðar, 
sem þarf að hafa í farsa. Þetta 
er gamaldags form þótt þetta sé 
náttúrulega heimfært á íslensk-
an nútíma. 

Maríanna: Aristóteles sagði 
að persónur í farsa séu aðeins 
síðri en manneskjur í raun-
veruleikanum. Þær eru svolítið 
breyskari og koma sjálfum sér 
í klandur. Áhorfendur finna til 
með þeim en ekki svo mikið að 
þeir geti ekki hlegið að þeim. Í 
drama eru persónurnar aðeins 
betri en raunverulegar mann-
eskjur og áhorfendur fara alveg 
inn í tilfinningarnar og finna 
svo hrikalega til með þeim. Það 
fer enginn að gráta af samúð 

með aðalpersónunni í þessu leik-
riti, jafnvel þótt hann sé að upp-
lifa versta dag lífs síns. 

Sigrún Edda: Þetta er samt 
alveg sérstaklega vel skrifaður 
farsi og þessi höfundur hefur 
skrifað um hundrað farsa. Hann 
kann þetta. Þetta er í raun alvöru 
manneskjur, venjulegar mann-
eskjur sem lenda í fáránlegum 
aðstæðum. Það getur bara verið 
svo fyndið þegar fólk klúðrar öllu.

Þórunn: Það er rosalega langt 
síðan ég hef hlegið svona mikið 
eins og ég hef gert síðustu tvo 
mánuði á æfingum. Það eitt og sér 
er rosalega gefandi. Maður pissar 
í sig og grenjar af hlátri. 

Maríanna: Já, áhrifin af farsa 
eru ekki vitræn enda er mark-
miðið að fólk hlæi sig máttlaust 
og komist í dásamlegt ástand og 

verði þar af leiðandi skemmti-
legri manneskjur. 

Leikkonurnar eru sammála um 
að það sé afar göfugt markmið og 
ætla í leiðinni að hafa gaman af 
sjálfar. Beint í æð er eftir Ray 
Cooney, sem einnig samdi gam-
anleikina Viltu finna milljón? og 
Nei, ráðherra! sem Borgarleik-
húsið hefur áður sett upp. 

Pissum í okkur af hlátri 
Leikkonurnar fjórar sem leika í farsanum Beint í æð hafa skemmt sér vel á æfingaferlinu. Þær 
segja áhorfendur vera í aðalhlutverki í sýningunni og markmiðið sé að fá fólk til að hlæja saman.  

MIKIÐ HLEGIÐ  Sigrún Edda Björnsdóttir, Maríanna Clara Lúthersdóttir, Þórunn Arna Kristjánsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir fara með kvenhlutverkin í farsanum 
Beint í æð og segja markmiðið að allir skemmti sér vel, leikarar og áhorfendur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Á SVIÐINU  Hilmir Snær Guðnason leikur aðalhlutverkið, lækni sem upplifir ver-
sta dag lífs síns. Einstæð móðir frá Höfn í Hornafirði, sem Maríanna leikur, kemur 
til að mynda af miklum krafti inn í líf hans og setur allt á hvolf. MYND/BORGARLEIKHÚSIÐ 

  Áhrifin af farsa eru 
ekki vitræn enda er mark-

miðið að fólk hlæi sig 
máttlaust og komist í 

dásamlegt ástand og verði 
þar af leiðandi skemmti-

legri manneskjur. 
Maríanna Clara Lúthersdóttir, leikkona. 

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

Á TÓNLEIKA MEÐ DÚÓ 
STEMMU í Hannesarholti 
í dag. Klukkan eitt verða 

tónleikar fyrir börnin en klukkan 
fimm verður flutt dagskrá sem 
hentar betur fullorðnum. 

Á NÝJA GEISLADISKINN 
FRÁ SKÁLMÖLD sem ber 
heitið Með vættum og er 

nýkominn út. 

LOLITU sem er eitt þekkt-
asta verk Vladimirs Nabokov 
og loksins fáanleg á íslensku. 

Á 
ÞÁTTINN 
SHAMELESS 

sem er á dagskrá 
Stöðvar 2 á 
sunnudags-
kvöld þar sem 
sagt er frá 
skrautlegu 
lífi Gall-
agher-
fjöl-
skyld-
unnar.

Einar Kárason, rithöfundur 

Fótboltahelgi 
Stærsti viðburðurinn þessa helgina er aðalfundur Lunch United, 
sem er fótboltafélagið mitt. Við byrjum á að fara með rútu suður 
í Reykjaneshöll, þar spilum við á knattspyrnumóti og svo förum 
við í Bláa lónið. Þar verður borðað og svo venjuleg 
aðalfundarstörf, ræðuhöld, verðlaunaveitingar og 
gleði. Að öðru leyti þarf ég að vinna og sinna 
mínum nánustu.  

Salka Sól Eyfeld, 
tónlistarkona

Rappöpp-gerð 
Ég er að fara að spila á tón-
leikum, á frumsýningu hjá 
Leikfélagi Keflavíkur, æfa 
fyrir Airwaves og svo erum 
við Blær vinkona mín að fara 
að búa til stóra útgáfu af 
rappöppi. 

Björt Ólafsdóttir, þing-
kona Bjartrar framtíðar

Fjölskylduafmælisgleði
Ég er að fara upp í sveit að 
halda upp á afmæli mömmu 
minnar, á Torfastöðum. 
Þar verður borðaður góður 
matur, farið að veiða og 
þess notið að vera með fjöl-
skyldunni.  

Valgerður Matthíasdóttir, 
arkitekt og fjölmiðlakona

Vinna, barn og myndlist
Í dag verð ég að vinna að 
næsta Heilsugengisþætti og á 
morgun ætla ég að fara að sjá 
lítinn prins sem bróðursonur 
minn var að eignast. Svo ætla 
ég á myndlistarsýninguna 
hans Ragnars Kjartanssonar. 
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...



ICEWEAR OUTLET STORE  •  FÁKAFEN 9  •  108 REYKJAVÍK  •  SÍMI 555 7412  •  WWW.ICEWEAR.IS

OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10:00-18:00  •  LAUGARDAGA 10:00-16:00  •  SUNNUDAGA 12:00-16:00

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR
VETRAR- OG ÚTIVISTARFATNAÐUR

EMIL Vatteraður jakki 
með klassísku sniði.
Verð áður: 22.900
Verð nú: 4.990



H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

F U L L  B Ú Ð  A F  F A L L E G R I  S M Á V Ö R U

S .O.U.L
TANZANIA-LÍNAN KOMIN AFTUR

1. BROSTE LUKT VERÐ: 9.990 KR.

2. BROSTE LUKT VERÐ: 9.990 KR.

3. BROSTE VASI VERÐ: 4.990 KR.

4. BROSTE VASI VERÐ: 4.990 KR.

5. BROSTE VASAR 4 STÆRÐIR/LITIR VERÐ FRÁ: 2.990 KR.

6. IITTALA MARIBOWL SKÁL VERÐ: 5.990 KR.

7. IITTALA KASTEHELMI SKÁLAR VERÐ: 3.990 KR.

8. BROSTE LUKT VERÐ FRÁ: 5.990 KR.

9. LUKT MINNI VERÐ: 11.990 KR. STÆRRI VERÐ: 15.990 KR.

10. IITTALA AALTO VASI VERÐ FRÁ: 11.490 KR. 

11. IITTALA KASTEHELMI STJAKAR VERÐ: 2.490 KR.

12. S&P RAUÐVÍNSGLÖS VERÐ: 1.990 KR. STK.

13. S&P OSTABAKKI VERÐ FRÁ: 14.990 KR.

14. EVA SOLO KARAFLA VERÐ: 9.990 KR.

Salt&Pepper

Salt&Pepper

Salt&Pepper

2

5

TANZANIA 
BORÐSTOFUBORÐ

TANZANIA 
BORÐSTOFUSKÁPUR

TANZANIA 
BEKKUR

S.O.U.L LAVAL 
BORÐSTOFUSTÓLL

S M Á V Ö R U

S.O.U.L. GÓLFMOTTUR  KR. 16.990 STK.

TANZANIU 
HÚSGÖGNIN 
ERU ÚR  
GEGNHEILLI 
ENDUR -
NÝTTRI  
FURU.



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

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

COSTA
FJÖLSKYLDUSÓFINN 

EGGERT 3ja sæta sófi. Stærð: 186x84 H: 83 cm. Slitsterkt áklæði  
í þremur litum, ljósgrátt, dökkblátt og limegrænn. Viðarlappir.

H Ú S G Ö G N  F Y R I R  L I F A N D I  H E I M I L I
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VERÐ

TILBOÐSVERÐ: 5.990 KR.
Fullt verð 7.990

 

2.000 

T I L B O Ð  Á  V Ö L D U M  E L D H Ú S  O G  B O R Ð S T O F U S T Ó L U M
MARCUS  
eldhússtóll.  
Margir litir.

AROS  
eldhússtóll.  
Hvítur.

WOODY  
eldhússtóll.  
Svartur.

ANDREW  
eldhússtóll.  
Brúnt leður.

TILBOÐSVERÐ: 8.990 KR.
Fullt verð 12.990

TILBOÐSVERÐ: 12.990 KR.
Fullt verð 19.990

TILBOÐSVERÐ:  
13.990 KR.
Fullt verð 19.990

 

4.000 
 

7.000 

 

6.000 

V E S T A  S Ó F A R  F R Á  F U R N I N O V A

Stærð: 295x94/160x74/80Stærð: 230x94x74x80

VESTA hornsófi 2,5H2,5VESTA tungusófiVESTA 3ja sæta sófi

Stærð: 285x285x94/80

TILBOÐSVERÐ  
 FRÁ: 194.990 KR.

Fullt verð frá 259.990

Vesta er fáanlegur í nokkrum tegundum af áklæði og leðri, tvennskonar bólstrun og bak getur verið hátt og lágt.

TILBOÐSVERÐ  
 FRÁ: 299.990 KR.

Fullt verð frá 399.990

TILBOÐSVERÐ  
 FRÁ: 434.990 KR.

Fullt verð frá 579.990

S T A S Ó F A R F R Á F U R N

Umbria sófarnir eru til í ótal  
útfærslum. 2ja og 3ja sæta, hornsófar og  
með eða án tungu. Þeir fást bæði í áklæði og leðri.

EGGERT – 3JA SÆTA SÓFI UMBRIA – HORNSÓFI MEÐ TUNGU

VESTA

25%

COSTA

20%

 Tungusófi. Stærð: 305x200 cm.
Dökk- og ljósgrátt slitsterkt áklæði. 
Einnig fáanlegur í leðri. 
Hnakkapúði ekki innifalinn í verði.
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Framhald á næstu síðu

Jón Gnarr, fyrrverandi borg-
arstjóri, nýtur langmests 
stuðnings Íslendinga sem 
næsti forseti Íslands. Sextán 
prósent þeirra sem spurðir 
voru í könnun Fréttablaðs-

ins sögðust vilja sjá hann sem 
næsta forseta Íslands, þrjú prósent 
nefndu Ólaf Ragnar Grímsson og 
þrjú prósent Rögnu Árnadóttur.

Af þeim sem tóku afstöðu sögð-
ust 47 prósent vilja fá Jón Gnarr í 
embætti forseta. Næst flestir sögð-
ust vilja Ólaf Ragnar Grímsson og 
Rögnu Árnadóttur, en í báðum til-
fellum voru níu prósent sem sögð-
ust vilja þau. 

Jón Gnarr er mun vinsælli meðal 
karla en kvenna. Af þeim sem tóku 
afstöðu sögðust 54 prósent karla 
myndu vilja hann sem næsta for-
seta á móti 36 prósent kvenna. 
Aftur á móti er Ragna Árnadóttir 
mun vinsælli á meðal kvenna en 
karla. Tólf prósent kvenna sem 
tóku afstöðu myndu vilja hana sem 
næsta forseta en sjö prósent karla. 
Ólafur Ragnar Grímsson er aftur 
á móti álíka vinsæll á meðal karla 
og kvenna. 

Forsetaframbjóðendur úr síð-
ustu kosningum, þau Þóra Arnórs-
dóttir og Ari Trausti Guðmundsson, 
njóta ekki eins mikils stuðnings við 
mögulegt framboð og hin þrjú fyrr-
greind. Þrjú prósent þeirra sem 
tóku afstöðu sögðust myndu vilja 
Þóru sem næsta forseta Íslands 
og tvö prósent segjast myndu vilja 
sjá Ara Trausta Guðmundsson sem 
næsta forseta Íslands. 

Það sem vekur líka athygli er að 
þegar svörin eru greind eftir kjör-
dæmum sést að Jón Gnarr nýtur 
minnstu vinsældanna í Reykjavík 

og Suðurkjördæmi. Í báðum þess-
um kjördæmum segjast 39 prósent 
svarenda vilja hann sem næsta 
forseta Íslands. Hann nýtur hins 
vegar mestu vinsældanna í Norð-
vesturkjördæmi þar sem 83 pró-
sent segja að þeir myndu vilja hann 
sem næsta forseta. 

Séu svör greind eftir stuðningi 
við stjórnmálaflokka virðist sem 
mestur stuðningur við Jón Gnarr 
sé á meðal kjósenda Pírata. Alls 
sögðust 71 prósent kjósenda Pírata 
vilja Jón sem forseta, 65 prósent 
kjósenda Bjartrar framtíðar og 60 
prósent kjósenda Samfylkingar-
innar. 

Fréttablaðið bar niðurstöður 
skoðanakönnunarinnar undir Ólaf 
Ragnar Grímsson, forseta Íslands, 
en fékk þær upplýsingar að hann 
hefði það ekki fyrir vana að bregð-
ast við upplýsingum af þessu tagi. 
Ragna Árnadóttir segist ekki hafa 
íhugað að bjóða sig fram til forseta 
Íslands. Hugmyndin hefur vissu-
lega verið rædd við hana, en hún 
segist ekki hafa fengið áskoranir 
um framboð. „Myndi frekar orða 
það sem vinsamlega hvatningu, 
reyndar í báðar áttir,“ segir hún í 
svari til Fréttablaðsins.

Ólafur Ragnar Grímsson er 
fimmti forseti lýðveldisins Íslands. 
Hann var endurkjörinn forseti 
vorið 2012 og að óbreyttu mun kjör-
tímabil hans renna út 31. júlí 2016. 
Hann hefur þá verið forseti Íslands 
í 20 ár, lengur en nokkur annar.

 Könnunin var gerð dagana 21. og 
22. október. Spurt var: Hvern mynd-
ir þú vilja sjá sem næsta forseta 
Íslands? Hringt var í 1.241 manns 
þangað til 801 svaraði. Alls tóku 
34 prósent aðspurðra í könnuninni 
afstöðu til spurningarinnar með því 
að nefna tiltekið nafn, 58 prósent 
nefndu ekkert nafn og átta prósent 
kusu að svara ekki spurningunni. 
Úrtakið er lagskipt slembiúrtak.

Flestir vilja að Jón Gnarr taki 
við af Ólafi Ragnari Grímssyni
Jón Gnarr, Ólafur Ragnar Grímsson og Ragna Árnadóttir eru þau nöfn sem fólk nefnir helst þegar það er spurt hvern það 
vilji helst sjá sem næsta forseta Íslands. Skoðanakönnun Fréttablaðsins sýnir að Jón er vinsælli á meðal karla en kvenna.

GUÐNI TH. 
JÓHANNESSON

„Miðað við fyrri vísbend-
ingar þá kemur þetta ekkert 
á óvart,“ segir Guðni Th. Jó-
hannesson, dósent í sagnfræði 
við Háskóla Íslands. Hann 
tekur þó skýrt fram að langt sé 
til kosninga og umræðuefnið 
sé dægurmál núna. Það sé full-
snemmt að segja núna til um 
hver staðan verði 2016. 

„Það eru tvö ár til kosninga 
og það gæti svo margt breyst. 
Að öllu jöfnu eru forseta-
kosningar á Íslandi þannig 
að fólk vill kjósa einhvers 
konar mótvægi við ráðandi 
öfl, til dæmis við ríkisstjórn á 
hverjum tíma,“ segir Guðni. 
Jón sé þá fulltrúi sjónarmiða 
andófsaflanna. „Hann er 
andófsmaður og hann fór í 
pólitík eftir hrunið og þær 
hörmungar, þegar komin var 

ofurþreyta og ofuróánægja 
með ráðandi stéttir og stjórn-
málalífið almennt. Haldi sá 
andi áfram verður ákallið 
ábyggilega sterkt að fá forseta 
sem er í hans líki. Gamall grín-
isti sem enginn veit hvenær 
á að taka mark á og hvenær 
ekki,“ segir Guðni. Stuðningur 
við Jón Gnarr yrði þá líka 
yfirlýsing um breytta ásýnd 
forsetaembættisins. „Það 
verði óformlegra, fjær tildri og 
svoleiðis,“ segir Guðni. 

Guðni bendir á að forseta-
embættið sé mjög ólíkt 
embætti borgarstjóra í eðli 
sínu. „Sem borgarstjóri gat 
Jón reitt sig á harðsnúið lið 
pólitískra félaga sem léttu 
honum lífið og embættis-
mannakerfið. Embætti forseta 
íslands er allt öðruvísi en 

embætti borgarstjóra. For-
setinn er einn, forsetinn veltir 
ekki verkum eða ábyrgð yfir 
á aðra, hvorki í jákvæðum né 
neikvæðum skilningi,“ segir 
Guðni. Það yrði því kannski 
umhugsunarefni hvernig Jóni 
myndi líða á forsetastóli og 
hvort stuðningur við hann 
myndi endast út eitt kjörtíma-
bil eða fleiri. „En auðvitað er 
vonlaust að segja til um það 
fyrirfram,“ segir Guðni. 

Guðni segir að áður en 
það liggi ljóst fyrir hverjir 
muni gefa kost á sér þurfi, 
miðað við hefð og venjur, sá 
sem er á forsetastóli að gefa 
til kynna með mjög skýrum 
hætti að hann gefi ekki kost á 
sér áfram. Tilefni til þess séu 
ræða við setningu Alþingis 
eða áramótaávarp.  

JÓN GNARR ER ANDÓFSMAÐUR

ALMENN AFSTAÐA OG ÚTGEISLUN SKIPTIR MÁLI
Silja Bára Ómarsdóttir stjórn-
málafræðingur segir að 
niðurstöðurnar séu í samræmi 
við það sem fólk hafi séð í 
fyrri könnunum. „Það er alveg 
augljóst að fólki hefur líkað við 
hvernig hann var sem borgar-
stjóri og hefur viljað sjá þann 
anda sem hann kom með í borg-
ina og færa hann yfir á Bessa-
staði,“ segir hún. Hún bendir 
þó á að Jón Gnarr hafi ekki lagt 
fram nein stefnumál eða mark-
mið þannig að það sé almenn 
afstaða hans og útgeislun sem 
skipti máli. 

„Hann hefur aldrei talað um 
hvað hann vildi gera,“ segir Silja 
Bára en bendir á að í borgar-
stjóratíð sinni hafi hann lagt 
áherslu á mannréttindamál, 

friðarmál og verkefni sem 
hann tók upp eins og að bjóða 
landlausum skáldum aðsetur. 
„Það er svona mannúðleg sýn 
eða afstaða sem fylgir honum 
sem virðist ná vel til fólks,“ 
segir Silja Bára. Stemningin 
fyrir Jóni Gnarr snúist um hann 
sem einstakling, en ekki hvar 
hann sé staddur á hinu pólitíska 
litrófi. „Ég held að þetta sé 
einhver svona léttleiki sem 
fylgdi borgarstjóraembættinu 
þegar hann var í því, sem fólk 
vill gjarnan sjá áfram annars 
staðar,“ segir hún.

Silja Bára segir að í könnun-
um sem þessum eigi svarendur 
erfiðara með að nefna konur 
en karla. Því komi það ekkert 
á óvart að konur komi ekki 

sterkari út úr könnuninni. „Það 
er mjög áberandi ef þú kíkir 
á könnun sem Félagsvísinda-
stofnun gerði um það hver er 
uppáhaldsleikari þjóðarinnar 
að þá er mjög áberandi að fólk 
getur ekki nefnt konur. Vinsæl-
asta leikkonan var ónefnd. Það 
var engin sem fólki datt í hug. 
Þetta er alveg í samræmi við 
það að fólk tengir miklu frekar 
við nöfnin á körlum og konur 
þurfa að skapa sér pláss. Ég 
held að þetta sé ekkert endilega 
yfirlýsing um að fólk vilji karl í 
þetta embætti, heldur er þetta 
miklu frekar endurspeglun á 
samfélagslegu mynstri. Konur 
þurfa að segjast hafa áhuga til 
þess að það sé farið að taka 
eftir þeim,“ segir hún.

SILJA BÁRA 
ÓMARSDÓTTIR

Jón Hákon
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
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Þegar Jóni Gnarr eru tjáðar niður-
stöður könnunar Fréttablaðsins 
verður hann snortinn og þakklát-
ur en þær koma þó ekki sérlega á 
óvart. „Það hefur ekki farið fram 
hjá mér að margir eru að velta þessu 

fyrir sér og ég er mikið spurður út í þetta. 
Krakkar hafa kallað á eftir mér „Jón forseti“ 
úti á götu og eru greinilega mikið að pæla í 
þessu. Einnig hef ég séð margar umræður á 
Facebook um þetta og fólk á förnum vegi talar 
um þetta við mig, ég finn eiginlega fyrir þessu 
á hverjum degi. Ég er bara snortinn yfir að 
fólk skuli meta mig svona mikils eða hugsa 
svona hlýlega til mín.“ 

Jón hefur þó ekki velt forsetaframboði 
alvarlega fyrir sér og bendir á að kosning-
arnar séu ekki fyrr en eftir rúm tvö ár. „Ég 
hef ekki hugsað um þetta af neinni alvöru eða 
rætt málin við fjölskylduna eða mína nánustu. 
Þegar ég er spurður hvort ég útiloki ekki 
framboð vefst mér tunga um tönn. Fólk gæti 
alveg eins spurt hvort ég útiloki að verða kaf-
ari. Ég hef aldrei kafað og aldrei spáð sérstak-
lega í því en ég útiloka það alls ekki að verða 
kafari,“ segir Jón og hlær. „Ég veit nefnilega í 
rauninni ekki hvað starfið felur í sér eða hvað 
það gengur út á fyrir utan að mæta á frum-
sýningar og hlusta á skólakóra úti á landi.“ 

Vill ekki flytja út á land
Jafnvel þótt það hafi ekki farið fram hjá Jóni 
að hann sé bendlaður við embættið fær könn-
un Fréttablaðsins hann til að hugsa málið 
aðeins frekar enda fengi hann yfirburðakosn-
ingu byði hann sig fram samkvæmt henni. „Í 
ljósi þessarar könnunar sest ég kannski bara 
niður og skoða þetta niður í kjölinn og hugsa 
hvað ég ætli að gera. Ætli næsta skref sé ekki 
að halda fjölskyldufund.“ Jón viðurkennir að 
fjölskyldan hafi leikið sér með hugmyndina 
og kallar það Bessastaðagrínið. En gæti hann 
hugsað sér að búa á Bessastöðum? Jón skelli-
hlær að spurningunni. „Mér finnst reyndar 
ofsalega gott að búa í Reykjavík. Hún er uppá-
haldsborgin mín í öllum heiminum. Að flytja 
út á land? Ég veit ekki alveg með það.“

Þegar Jón fór í framboð í borgastjórnar-
kosningunum fyrir rúmum fjórum árum var 
framboðinu tekið sem gríni. Jón hefur líkt 
framboðinu við gjörning og entist sá gjörning-
ur í fjögur ár á meðan hann sat í borgastjóra-
stólnum. En fólki virðist vera full alvara núna 
varðandi forsetaframboð. „Já, ég hef einmitt 
reynt að slá á létta strengi þegar fólk nefn-
ir forsetaembættið við mig en það er ekkert 
að grínast. Það er ekki að hugsa þetta sem 
góðan brandara eða pönk. Þetta virðist vera 
einlægur vilji hjá mörgum og mér þykir auð-
vitað vænt um það. Einu sinni átti ég fótum 
mínum fjör að launa undan brjáluðum manni 
með sleggju í miðbænum og það hlógu bara 
allir. En það var ekkert grín. Þannig að jú, 
það er alveg gaman að vera einu sinni tekinn 
alvarlega.“ 

Grét þegar Vigdís var kjörin
Jafnvel þótt Jón hafi ekki mátað sjálfan sig í 
forsetaembættið hefur hann sterkar skoðan-
ir á því hvernig forseti eigi að vera. „Hann 
á fyrst og fremst að vera sameiningartákn 
fyrir þjóðina inn á við en andlit þjóðarinnar 
út á við. Það er andinn sem lifir og formið 
sem deyr og embættið má aldrei yfirtaka 
einstaklingana sem gegna því. Þeir eiga að 
fá tækifæri til að ljá því sínar persónulegu 
áherslur.“ 

Nú hefur Ólafur Ragnar Grímsson gegnt 
embættinu í 18 ár. Finnst Jóni kominn tími 
á endurnýjun? „Mér finnst engin tímamörk 
þurfa að vera á þessu embætti eða að reglu-
leg endurnýjun sé nauðsynleg. Það á frekar 
við um skemmtiefni hjá RÚV. Mér finnst 
það mikilvægara þar.“ 

Þegar Jón er spurður um uppáhalds-
forsetann sinn er hann fljótur að svara. 
„Vigdís Finnbogadóttir. Ég var gríðarlega 
stoltur af að búa í landi sem hefði þann 
sköpunarkraft og hugrekki að kjósa Vig-
dísi sem forseta. Frá því að ég var lítill hef 
ég alltaf kiknað í hnjánum þegar ég sé eða 
heyri í Vigdísi. Þegar hún varð forsetinn 
okkar gerðist eitthvað svo fallegt. Ég var 
á unglingsaldri og man að ég fór smá að 
grenja. Mér fannst eins og íslenska þjóðin 
hefði farið á hærra plan en hún var á áður. 
Úrslitin voru líka svo óvænt. Maður von-

aði að Vigdís myndi vinna en stórefaðist um 
það. Svo gerðist það og það er svo gaman 
að fá staðfestingu á því að hið óvænta 
getur gerst. Það er ekki alltaf ranglæti og 
heimska sem sigrar, stundum vinnur rétt-
lætið og góðmennskan.“ 

Áhugi á Besta flokknum 
Síðustu vikurnar hefur Jón unnið að þriðju 
bókinni um æskuár sín sem mun heita Útlag-
inn. Þar fyrir utan hefur hann áhuga á að 
halda áfram að búa til sjónvarps- og útvarps-
efni. „Ég er búinn að vera að horfa á Vakta-
seríuna og finnst það ógeðslega fyndið stöff. 
Þetta er það sem mig hefur alltaf langað til 
að gera, en ég hef verið svolítið upptekinn. Ég 
finn mikla þörf fyrir að kíkja aftur á svona, 
búa til týpur úr fólki sem ég hef kynnst og 
leika mér með tungumálið, en svo veit ég ekk-
ert hvaða stemning er fyrir því.“ 

Í janúar flytja Jón Gnarr og fjölskylda til 
Texas í nokkra mánuði. Þar mun Jón starfa 
við stofnun við Rice-háskólann í Houston. 

Í stuttu máli mun starfið felast í að fræða 
háskólamenn um hugmyndafræðina að baki 
Besta flokknum og um leið mun Jón fá fræðslu 
um loftlagsbreytingar og hlýnun jarðar. „Ég 
hef orðið var við mikinn áhuga og virðingu 
fyrir þeirri hugmynd sem Besti flokkurinn 
er byggður á. Það að Besti flokkurinn hafi 
orðið til og unnið kosningarnar er fyrir mörg-
um eins og þegar Vigdís Finnbogadóttir var 
kosin forseti. Þetta er ekki allt fyrirsjáanlegt 
og leiðinlegt. Hreyfingar í anda Besta flokks-
ins eru að skjóta upp kollinum víða. Þær eru 
ekki alveg eins en keyra á sömu grunngild-
um sem er áhersla á ákveðna tegund af sam-
skiptum, mannréttindi, jafnrétti auk lista- og 
umhverfissjónarmiða.“ 

Tekur sér umþóttunartíma
Jón kemst á mikið flug þegar talið berst að 
hugmyndafræði flokksins og þá vaknar 
spurningin hvort þessi hugmyndafræði rími 
ekki vel við íslenska forsetaembættið. „Það 
vantar sannarlega fleiri til að tala máli frið-

ar og mannréttinda á heimsvísu. Í átökum 
er alltaf um tvennt að velja; að slást eða tala 
saman. Að tala saman tekur oft lengri tíma 
og það þarf að kunna það, á meðan að slást 
er oft fljótvirkara og virðist árangursríkara 
en það er svo mikil skammtímalausn og mun 
dýrara til lengri tíma litið. Við erum enn að 
reyna að leysa eitthvað sem átti að leysa með 
vopnavaldi fyrir hundrað árum og víða er það 
orðið óleysanlegt. Þannig að jú, vissulega væri 
fulltrúi Íslands verðugur í því að tala fyrir 
friði og friðsamlegum lausnum. Við erum frið-
samt land og eigum mikla friðarsögu.“

En er starfslýsing forseta þá ekki komin? 
Þarftu að íhuga þetta frekar? Jón Gnarr skell-
ir upp úr. „Ég ætla að taka mér svona umþótt-
unartíma, kallast það ekki það? Ég ætla að 
finna mér tíma til að hugleiða þetta og reyna 
svo að svara skýrt og skorinort eins fljótt og 
ég treysti mér til, svo að fólk sé með þetta á 
hreinu. Ég vil hafa hlutina á hreinu og ætla 
ekki að leika neinn leik. Mér leiðast svona 
leikir. Hef aldrei skilið þá.“

Kominn tími á fjölskyldufund
Jón Gnarr er snortinn yfir að svo margir Íslendingar vilji sjá hann sem næsta forseta. Hann hefur ekki velt framboði fyrir sér 
en segir niðurstöður könnunar Fréttablaðsins verða til þess að hann muni leggjast undir feld og ræða málin við fjölskylduna.

GOTT AÐ BÚA Í REYKJAVÍK  Jón Gnarr segist varla geta hugsað sér að flytja út á land og er hann þá að tala um Bessastaði á Álftanesinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 
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Þegar ég fór fyrst til að 
hitta Jón Óskar mynd-
listarmann vegna þessa 
viðtals, þar sem hann 
býr úti á Granda í stúd-
íói sínu ásamt Huldu 

Hákon myndlistarkonu og Sheffer-
tíkinni Heiðu, hitti ég á listamann-
inn í ham. Hann var með banda-
rísku pönksveitina Ramones hátt 
stillta í hátölurunum, hljómsveit 
sem hann kynntist þegar hann var 
við nám í New York og stundaði 
CBGB’s í kringum 1980, klæddur 
hlýrabol og gallabuxum, útatað-
ur í málningu, úfinn og sveittur, 
reykti Camel filterslaust og var 
með rauðvínsglas sem hann greip 
í milli þess sem hann virti fyrir 
sér verk sem hann var að vinna 
að og sveiflaði penslinum ábúðar-
fullur. Risavaxinn og tilkomumik-
ill við sín risavöxnu verk. Hvað er 
í gangi? „Ég er að opna sýningu, 
öllu heldur tvær sýningar sömu 
helgina, eftir viku, annars vegar í 
Listasafni Íslands og svo Tveimur 
hröfnum.“

Pensillinn teymir risann
Já! Jón Óskar er stór í sniðum. 
Hvernig sem á það er litið. Er 
þetta í tilefni afmælisins? „Nei, 
það er tilviljun. Það sem ég er að 
sýna er frá síðustu þremur árum, 
eða svona um áttatíu prósent af 
þessu. Og svo eru nokkur eldri 
sem ég nota eiginlega sem teng-
ingar aftur í tímann.“

En hvernig ber að skilgreina 
þessi verk? Er þetta einhvers 
konar pop-list eða eru tímarnir 
of póstmódernískir til að leyfilegt 
sé að flokka, um of? „Ég eiginlega 
skilgreini mig ekki. Mér finnst það 

vera annarra. Vinnustofan er eins 
og hreiður. Maður dregur að sér 
dót sem maður vinnur með. Hleðst 
svo upp í marga flokka mynda. Ég 
er ekkert besti maðurinn til að 
flokka þetta þó ég hafi ekkert á 
móti flokkunum, það er í raun bara 
til að auðvelda umræðu.“

Þegar ég spyr Jón Óskar hvern-
ig hann hafi verið flokkaður, 
kemur hik á listamanninn.

„Það hefur verið talað um að 
það sé existentíalismi í þessu, ég 
er sáttur við það. Sjálfur er ég 
þannig að ég hef yfirleitt meiri 
áhuga á myndlistarmönnum en 
myndlistarverkum. Og þegar ég 
sé verk eftir einhvern þá verð ég 
alltaf forvitinn; hvernig maður eða 
kona er þetta og hvernig stendur 
á því að viðkomandi gerir svona 
myndir? Ég sakna þess oft í lista-
tímaritum og katalógum, þar sem 
gefnar hafa verið út fínar greinar, 
að það er sjaldnast mynd af mann-
inum. Sem mér finnst oft skýra 
svo mikið. Skýr dæmi um þetta 
eru til dæmis menn eins og Bacon 
og Jeff Koons, svo einhverjir séu 
nefndir. Þegar þú sérð myndir 
af þessum mönnum og lest viðtöl 
við þá, skilurðu svo margt betur í 
verkum þeirra.“

Enga lotningu gagnvart listinni
Ég hef oft dáðst að því hversu 
greiða leið drengjaveröldin virðist 
eiga í verk Jóns Óskars, en er hún 
ekkert varhugaverð, þessi stráka-
menning í heimi myndlistarinnar? 
Það er varla að Jón skilji spurning-
una. „Ég er náttúrlega bara karl. 
En ég hef gaman af leik. Alltaf 
þótt gaman að leika mér. Myndlist 
hefur aldrei verið fyrir mér dauð-
ans alvara. Ég held að það stafi af 
því að ég kem frá þannig heimili. 
Móðir mín er myndlistarkona og 
það var rætt mikið um myndlist 
heima. Hún var aldrei framandi 

heimur fyrir mér. Hún var ekki á 
einhverjum stalli heldur eðlilegur 
hlutur. Ég vissi alveg hvað þetta er 
í raun strembinn heimur. Þannig 
að ég hef aldrei séð myndlist í ein-
hverjum hillingum. Auðvitað má 
taka hana alvarlega og það á að 
taka hana alvarlega en það á ekki 
að vera þannig að maður sé fullur 
lotningar. Svo vil ég náttúrlega að 
myndlist spegli að einhverju leyti 
hvað maður er.“

Og óhætt er að fullyrða að 
myndlist Jóns Óskars rími við 
manninn. Þetta er stórgert og laust 
við pjátur og smámunasemi.

„Þó ég leggi upp úr vönduðum 
frágangi, þá áttaði ég mig á því á 
sínum tíma að það gengur ekki í 
mínu tilfelli að fást við fágaða list. 
Ég lét gera fyrir mig fullt af fínum 
römmum sem þurfti að taka á með 
hvítum hönskum og ég var búinn 
að rústa þeim öllum á stuttum 
tíma. Mínar myndir verða að vera 
kámugar, öll mín vinnubrögð eru 
þannig. „Hands-off-high-polish“ á 
ekki við um mig. Öll mín myndlist 
finnst mér einkennast af „hands 
on“ vinnubrögðum, í rauninni.“

Engin pólitísk skilaboð
Stundum er best að spyrja eins og 
barn og látast ekki vita að alvöru 
listamenn vilja sjaldnast útskýra 
verk sín. Um hvað er þetta? Ertu 
að reyna að segja með verkum 
þínum?

„Nei, það eru engin skilaboð. 
Ég er ekki kominn hingað til að 
bæta þennan heim með verkum 
mínum. Það eru engar patent-
lausnir þarna. Myndirnar eru 
vitnisburður um sýsl einhvers 
einstaklings sem er að glíma við 
flöt. Þetta eru ummerki um það. 
Ég er að bregðast við umhverfinu. 
Counter-Strike-serían er dæmi um 
þetta; heimur sem þú ert í um eitt-
hvert skeið og finnst forvitnilegur. 

Og þá fer það inn í myndirnar. Ég 
hef alltaf verið aðdáandi teikni-
mynda og það hefur ratað inn í 
myndirnar. Snemma á ferlinum 
var þetta sambland af pólitískum 
og trúarlegum ímyndum. Sem ég 
rek til þess þegar ég var að vinna 
á flokksblöðunum í gamla daga. 
En þetta eru ekki pólitísk verk eða 
athugasemdir.“

Skilningsleysi brýst út sem reiði
Jón Óskar hefur undanfarna mán-
uði einbeitt sér að myndlistinni, en 
hann hefur samhliða henni lengi 
hannað og brotið um blöð og tíma-
rit. Hvernig er hann að upplifa 
stöðu myndlistar á Íslandi í dag? 
Skiptir hún einhverju máli? „Ég 
held hún hafi verið virðulegri hér 
áður. Meira á stalli. Fjöldi mynd-
listarmanna hefur aukist gríðar-
lega. Ég held að meðlimir í SÍM 
séu á sjötta hundrað. Sennilega 
svona fimm þúsund myndlistar-
menn starfandi með einum hætti 
eða öðrum. Og, ég held að það sé 
frábært að sem flestir fáist við 
þetta. En á sama tíma er kannski 
áhugi samfélagsins á þessu tak-
markaður. Við erum ekki menn-
ingarþjóð. Við höfum logið því að 
okkur að við séum bókaþjóð. Það 
er vegna þess að það voru inn-
flutningshöft og þetta var það eina 
sem var hægt að gefa í jólagjafir. 
En á móti eru Íslendingar ófeimnir 
við að segja það sem þeim finnst 
um bækur. Það finnst öllum þeir 
hafa vit á bókum. En þegar kemur 
að leikhúsi, tónlist og myndlist er 
fólk feimnara við að tjá sig. Ýtir 
því frá sér. Og þegar fólk skilur 
ekki eitthvað brýst það oft út í ein-
hverri reiði, segir að þetta sé bara 
eitthvað rugl. Hins vegar er okkur 
öllum tamt að gera myndir. Það er 
eitt það fyrsta sem barnið gerir. 
En hver mynd eða bók er aldrei 
betri en áhorfandinn. Almenn 

afstaða er sú að ef fólk sér ekkert 
út úr hlutnum er hann ekki góður. 
En maður á ekkert endilega að 
skilja hluti, heldur upplifa þá. Frá-
bært er að fá góðan áhorfanda sem 
leyfir sér að upplifa.“

Hefur gaman að Eyjamönnum
Jón Óskar og Hulda kona hans hafa 
lengi átt vinnustofu úti í Eyjum. 
Talandi um skilningsleysi gagnvart 
list sem brýst út í reiði …  hvernig 
gengur sambýlið við Eyjamenn? 
„Það er alveg frábært. Föðurfólk 
mitt er Eyjafólk. Ég var þarna 
stundum sem krakki. Fór á sjó frá 
Eyjum sem unglingur. Ég hef allt-
af verið hrifinn af Eyjamönnum. 
Þeir eru svo kröftugir. Sumir vilja 
meina að þeir séu frekir, sem þeir 
eru en það heldur líka í þeim lífinu. 
Þetta samfélag í Eyjum er í sókn. 
Svo hafa menn verið að agnúast 
út í hann Elliða (Vignisson bæjar-
stjóra) og vissulega fer hann stund-
um offari. En ég er hrifinn af lát-
unum í honum. Hann ver sína haga, 
sitt hlað, sínar eyjar. 

Jón Óskar hefur sýnt tvisvar úti 
í Eyjum og Hulda Hákon einnig. 
„Eyjaskeggjar hafa bara gaman 
af þessu. Þeir hlæja að vitleysunni. 
Þeir eru bara eins og önnur sam-
félög þegar að þessu kemur, sumir 
eru mjög áhugasamir og aðrir 
ekki. Það er bara þannig. Það er 
ekki bara fiskur í Eyjum.“

En þú dregur umhverfi þitt inn 
í verk þín, veran úti í Eyjum hefur 
ekki haft þau áhrif á þig að þú 
hafir farið út í að mála fisk?

„Nei, ekki eins og konan mín. 
Nei, það er langt í það. Ég held 
að það séu bara Helgi Þorgils og 
Hulda sem eru í fiskunum.“

Lengri og ítarlegri útgáfu 
viðtalsins við Jón Óskar 

er að fi nna á Vísi.

visir.is

Mynd aldrei betri en áhorfandi
Jón Óskar er einn merkasti myndlistarmaður Íslands. Hann fagnaði sextugsafmæli á dögunum og leggur nú undir sig Listasafn 
Íslands með risasýningu. Það dugar ekkert minna. Jakob Bjarnar ræddi við listamanninn sem er kröftugri en nokkru sinni. 

ÖFLUGUR 
 Jón Óskar er stór í 
sniðum, hann ætlar 
að leggja undir sig 
Listasafn Íslands 
um næstu helgi 
og Tvo hrafna að 
auki. Sextugur og 
hefur aldrei verið 
afkastameiri. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Jakob Bjarnar 
Grétarsson
jakob@365.is

  Þegar 
fólk skilur 

ekki eitthvað 
brýst það oft 
út í einhverri 
reiði, segir að 
þetta sé bara 
eitthvað rugl. 
Hins vegar er 
okkur öllum 
tamt að gera 
myndir. Það 

er eitt það 
fyrsta sem 

barnið gerir. 
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Nokkrir sætir spörv-
ar brosa við mér úr 
glerskáp á ganginum 
hjá Brynju Davíðs-
dóttur. Fuglar sem 
hún hefur stoppað 

upp sjálf. Við tyllum okkur í eld-
húsinu og hún býður upp á te úr 
sigurskúfi frá Teigarhorni. Það 
smakkast ljómandi vel. Þetta heit-
ir að lifa á landsins gæðum og ég 
spyr hvort hún hafi snemma feng-
ið áhuga á náttúrunni.   

„Ég elst upp sem hluti af náttúr-
unni. Mamma og pabbi voru lík-
lega hippar þegar ég var að alast 
upp. Þau voru grænmetisætur, við 
bjuggum á Laugarvatni og rækt-
uðum mikið heima. Manni var 
kennt að lifa í sátt við náttúruna 
og taka eftir öllu. Ég er samt sú 
eina af þremur systkinum sem hef 
það svona sterkt í mér. 

Mamma, Janice Balfour, er 
alger náttúruunnandi, þann-
ig að ég á ekki langt að sækja 
þann áhuga en hef kannski 
fengið vísindahliðina meira frá 
pabba, Davíð Þorsteinssyni, 
hann er eðlis fræðingur og rosa-
legur pælari. Verkvitið hef ég 
frá þeim báðum, mamma spinn-
ur og prjónar og pabbi smíðaði 
og gerði við bíla þegar ég var að 
alast upp ásamt því að taka ljós-
myndir og framkalla heima. Ég 
hef alltaf haft gaman af verkfær-
um, fór alltaf með pabba í Brynju 
og tengdi mig vel við þá verslun. 
Að leiðast út í uppstoppun var því 
eðlilegt fyrir mig.“

Tign yfir kríunum
Brynja á tuttugu ára starfsafmæli 
sem hamskeri. „Ég fór til Bret-
lands tæpra nítján ára með náms-
styrk frá menntamálaráðuneyt-
inu og var í þrjú ár að læra fagið.  
Einbeitti mér að því að stoppa upp 
fugla þó ég hafi líka lært vinnu-
brögðin við stærri dýr. Ég var ekki 
að hugsa um hvernig ég mundi 
framfleyta mér heldur var það 
sterkur áhugi sem réð þessu vali.  
Það hafði líka áhrif að þegar ég 
var barn fannst mér uppstoppaðir 
fuglar sem ég sá, á Náttúruminja-
safninu og víðar, ekki vera nógu 
eðlilegir því ég vissi nákvæmlega 
hvernig þeir líta út í lífinu. 

Hún kveðst hafa sérhæft sig 
í smáfuglum. Skyldi ekki vera 
vandasamast af öllu að hand-
fjatla þá? „Ef maður venst á að 
vinna við stóra hluti þá tapar 
maður vissri tilfinningu og fín-
hreyfingum. Mér finnst þeir bara 
svo fallegir þessir litlu fuglar, en 
auðvitað er allt í þeim voða við-
kvæmt og smátt og þegar verkið 
er búið þá er það bara pínulítið. 
En aðalatriðið er að hugsa um teg-
undina sem maður er með milli 
handanna hverju sinni og skila 
henni eins vel uppstoppaðri og 
hægt er, svo hún geymist.“ 

Auðnutittlingar eru í uppáhaldi 
hjá Brynju og ekki síður kríurnar. 
„Mér finnst kríur ofboðslega fal-
legar, það er svo mikil tign yfir 
þeim og þær eiga sér þessa löngu 
ferðasögu því þær fljúga alla leið 
til Suðurskautslandsins yfir vet-
urinn. Vaðfuglar eru æðislegir 
líka en ég stoppa allt upp, líka 
hrútshausa og tófur. Frábær-
ast finnst mér þegar fólk kemur 
með smáfugla til mín, það er svo 
skemmtilegt að vinna fyrir fólk 
sem hefur fugla heima. Þegar 
litlir krakkar koma í heimsókn til 
mín fara þeir beint í fuglana og 
ég man hvað mér þóttu dýr áhuga-
verð þegar ég var lítil. Þetta er 
það sem ég vil skila til Íslands, að 
ýta undir náttúrufræðslu.“ 

Brynja kveðst engin bisness-
kona vera og ekki hafa áhuga 

á að stoppa upp fyrir verslanir 
sem selji lunda bara peninganna 
vegna. Tilgangurinn þarf að vera 
æðri. „Ég vil taka þátt í að skila 
einhverju inn í hugsun kynslóð-
anna því við mennirnir erum bara 
lítill hluti af náttúrunni en höfum 
mikil áhrif.“

Henni finnst synd að Nátt-
úruminjasafn Íslands skuli enn 
vera á hrakhólum og stórmerkir 
gripir þess ekki til sýnis. „Það er 
okkar grundvallarréttur að eiga 
slíkt safn til að efla skilning á 
vistkerfinu og sérstæðri náttúru 
Íslands. Það gerist ekki nema 
með jákvæðri kennslu. Bóknám 
virkar ekki fyrir alla en með því 
að snerta hluti og skoða fæst til-
finning fyrir þeim,“ segir hún 
og bætir við: „Fólk er orðið svo 
mikið yfir tölvunum. Ég á ung-
linga og hef reynt að ala þá upp 
í mínum anda en sé hvað tölvu-
heimurinn tekur stóran hluta af 
lífi þeirra.“ 

Mekka geislasteinanna
Brynja segir langt frá því að 
hún lifi af uppstoppuninni þó 
hún vildi. „Mér finnst leiðinlegt 
að svona kunnátta fari forgörð-
um því maður þarf að halda sér 
í þjálfun. En ég stunda þetta bara 
með öðru, lauk mastersprófi í 
umhverfis- og náttúrufræði við 
Landbúnaðarháskólann 2013 og 
hef unnið við vörslu á Teigarhorni 
við Berufjörð tvö síðustu sumur.“ 

Það passar. Ég hitti hana ein-
mitt á Teigarhorni síðasta vor er 
ég var þar á ferð og það var upp-
lifun að heyra hana segja frá. 
„Teigarhorn er heimsþekktur 
fundarstaður geislasteina og ein-
tök þaðan eru á söfnum um allan 
heim. Margir útlendingar líta á 
staðinn sem mekka. „ Vá, nú erum 
við á Teigarhorni,“ segja þeir með 
lotningu, taka myndir af bæjar-

skiltinu og ganga með mér niður 
í fjöru. Íslendingar koma í ríkari 
mæli inn í safnið og fræðast þar, 
þeir vita oft minna um staðinn 
en útlendingarnir. Ég áfellist þá 
ekki. Þótt ég hafi náttúrufræði-
þekkingu sem bakgrunn þá vissi 
ég akkúrat ekkert um þessa krist-
allategund fyrr en ég kom aust-
ur.“ 

Hluti af vinnu Brynju á vorin er 
að safna æðardúni. „Bæði Íslend-
ingar og útlendingar hafa gaman 
af að sjá dúninn. Ég stoppaði 
líka upp æðarpar, kollan liggur 
á hreiðri og blikinn er hjá henni. 
Það kveikir umræðu og aðdáun og 
slík pæling er mikilsverð því nátt-
úruvernd gerir alla auðugri.“

Teigarhorn var búið að vera í 
einkaeigu sömu fjölskyldu í 140 
ár, hún bar ættarnafnið Way-
wadt. „Þetta var náttúruelsk-
andi menntafólk sem skilaði mik-
illi vinnu til þjóðarinnar, skráði 
niður komutíma farfugla, safnaði 
geislasteinum og lét söfnum um 
allan heim sýnishorn í té. Hún 
hélt líka úti veðurfarsathugunum 
svo Teigarhorn er ein elsta veður-
stöð á landinu. Þá skildi hún eftir 
sig forkunnarfallegt hús sem 
Þjóðminjasafnið hefur nú gert 
upp að utan. Að ekki sé talað um 
ljósmyndirnar sem Nikoline Way-
wadt tók og eru æðislegar heim-
ildir og mikil listaverk. Hún var 
fyrsta konan á Íslandi sem lærði 
ljósmyndun.“ 

Brynja segir það hafa verið 
mikla áskorun að fara að vinna á 
þessari merkisjörð þegar ríkið tók 
við henni fyrir tveimur árum. „Ég 
var bara að stoppa upp fugla fyrir 
Djúpavogshrepp, nýútskrifuð frá 
Landbúnaðarháskólanum þegar 
ég fékk símhringingu og mér var 
boðið þetta starf. Það er eitt það 
skemmtilegasta sem ég hef feng-
ið að glíma við. Líka svo nýtt og í 

Á TEIGARHORNI

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

  Mér finnst þeir bara 
svo fallegir þessir litlu 

fuglar, en auðvitað er allt í 
þeim voða viðkvæmt og 
smátt og þegar verkið er 

búið þá er það bara 
pínulítið. En aðalatriðið er 

að hugsa um tegundina 
sem maður er með milli 

handanna hverju sinni og 
skila henni eins vel upp-

stoppaðri og hægt er, svo 
hún geymist.

Náttúruvernd gerir alla auðugri
Brynja Davíðsdóttir náttúrufræðingur lærði hamskurð og uppstoppun fyrst íslenskra kvenna. Uppstoppunin er vetrariðja 
en sumrunum ver hún við vörslu Teigarhorns við Djúpavog sem hún sér fyrir sér sem fræðslujörð Íslands í framtíðinni.

Í UPPSTOPPUNARHERBERGINU  „Ég vil taka þátt í að skila einhverju inn í hugsun kynslóðanna því við mennirnir erum bara lítill hluti af náttúrunni en berum mikla 
ábyrgð,“ segir Brynja. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

VÖRÐURINN  „Jörðin er rík og einstak-
lega falleg frá náttúrunnar hendi.“  

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Á SAFNINU  Geisla steinar eru einstakir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

algerri mótun. Jörðin hafði verið 
ábúendalaus um tíma og þar var 
framið stórt steinarán þannig að 
staðurinn átti erfitt tímabil en 
það breytir því ekki að saga hans 
í höndum Waywadt-fjölskyldunnar 
er blómleg og falleg.“  

Brynja vinnur að því að koma 
upp steinasafni á Teigarhorni þar 
sem allt er flokkað eftir fundar-
stað. „Vonandi mun byggjast upp 
vísindastarfsemi í sambandi við 
geislasteinafræði á Teigarhorni,“ 
segir hún. „Ég hef þá framtíðar-
sýn að þetta verði náttúrufræðslu-
jörð okkar Íslendinga og erlendir 
stúdentar geti komið þangað líka 
og unnið. Jörðin er rík og einstak-
lega falleg frá náttúrunnar hendi 
og vegna jarðmyndana einna og 
sér á hún erindi á heimsminja-
skrá.“

Lætur sér aldrei leiðast
Unglingarnir hennar Brynju 
komu við sögu fyrr í viðtalinu, 
hún á soninn Bjarma, fimmtán 
ára, og dótturina Díönu, þrettán 
ára. Hvernig skyldi þeim líka á 
Teigarhorni? „Þeim líkar mjög 
vel. Díana var mikið hjá mér í 
sumar en Bjarmi minna, hann 
er fótbolta strákur og var líka á 
Vopnafirði að læra að verða veiði-
leiðsögumaður. Ég hvet þau til að 
fylgja sínum áhugamálum. Svo 
skruppu þau til föðurfjölskyld-
unnar á Ítalíu, þar sem við bjugg-
um þegar þau voru lítil,“ segir 
Brynja sem aðspurð kveðst aldrei 
láta sér leiðast. „Í lok september 
var samt orðinn stopulli gesta-
gangur á Teigarhorni og gosið 
byrjað fyrir norðan. Þá fann ég 
að ég var alveg tilbúin að koma 
suður og sinna börnunum mínum 
sem eru hér í unglingaskóla. Ann-
ars er ég mikið sjálfri mér nóg og 
ef ég fæ að vera í náttúrunni þá 
er ég heima.“
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HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

HANDÞEYTARAR
20% AFSLÁTTUR

ELDHÚSVOGIR
20% AFSLÁTTUR

HRÆRIVÉLAR
20% AFSLÁTTUR

ER BAKSTUR Í UNDIRBÚNINGI?

HEIMILISTÆKJADAGAR
20-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 

STÓRUM HEIMILISTÆKJUM

UPPÞVOTTAVÉLAR - ELDAVÉLAR
ÞURRKARAR - FRYSTISKÁPAR
FRYSTIKISTUR - GUFUGLEYPAR 

HELLUBORÐ - KÆLISKÁPAR
ÖRBYLGJUOFNAR - HÁFAR

ÞVOTTAVÉLAR
OFNAR
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RTILBOÐ
LAUGARDAG 11-16 OG SUNNUDAG 13-17
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TILBOÐ

FULLT VERÐ 24.995

17.995

Philips 42PFT6309 / 47PFT6309
3D Smart LED TV með Full HD. Pixel Plus 
HD. DualCore örgjörvi. Ambilight 2 bakljós. 
Multiroom TV. 200 Hz Perfect Motion Rate. 2D-3D 
conversion. Smart TV nettenging. Wi-Fi Miracast. 
Wi-Fi 2x2 þráðlaus móttakari. Ljósnemi. Stafrænn 
DVB-C, DVB-T/T2 móttakari. 2x USB, 3 HDMI og 
heyrnatólstengi. Ethernet-LAN, Optical út, CI rauf. 
Skype. EasyLink.  Apple eða Android síma- og 
spjaldtölvuapp. 4x 3D gleraugu fylgja.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 239.995

189.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 169.995

139.995

42” 47”

Panasonic DMPBD79BK 
Blu-Ray spilari með DVD uppskölun í 
1080p. High Def 1080p @ 24fp. DTS-HD 
og Dolby TrueHD fyrir hágæða 7.1 
heimabíó. DTS-HD Master Audio Essential 
/ DTS-HD High Resolution Audio. 2x USB 
og HDMI tengi með Deep Color.

NIKON 1 MYNDAVÉLAR 
50% AFSLÁTTUR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

69.995
Philips 6624120
3-D Blu-Ray 5.1 heimabíósamstæða með bassaboxi og 1000w RMS Digital magnarara. 
Crystal ClearSound. Blu-Ray spilari með Progressive Scan. DTS-HD og Dolby TrueHD 
Surround Sound. Video uppskölun í 720p/1080i/1080p. Bluetooth. Smart TV. RDS FM 
útvarp með 40 minni. USB 2.0 spilar DivX Plus HD, MPEG1/2/4, AVCHD HDMI, Component 
of LAN tengi. AUX og Optical / Coaxial inn. Wifi. Þráðlaus sendir fyrir bakhátalara fylgir.

3D SMART LED FULL HD 
42”47”

TILBOÐ

FULLT VERÐ 17.995

9.995
Dolce Gusto EDG305
Dolce Gusto sjálfvirk MiniMe kaffivél 
fyrir kaffihylki. 15 Bar. Tilbúin til 
notkunar á 16 sek. Vatnsmælir 0.7L 
vatnstankur. Slekkur á sér eftir 5 mín.

1000W OG ÞRÁÐLAUSIR BAKHÁTALARAR

OFURTILBOÐ

KYNNING 
UM HELGINA

Dolce Gusto

SEM BRAGÐ ER AF!



 

-80.000 -50 % 

-38 % 

-30.000

-40%  -25%  -10.000

-20.000



 

-110.000 -53 % -20.000

-28%  -20%  

-50.000

-7.000 -10.000
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Þorsteinn Einarsson 
í Hjálmum og 
Ásgeir Trausti 
Einarsson

Magnús og Finnbogi Kjartanssynir, Júdas

Þykir alltaf vænt 
um samstarfsfélaga

Krummi Björgvinsson í 
Mínus og Svala Björgvinsdóttir 
í Steed Lord

Unnsteinn Manuel 
Stefánsson og Logi 

Pedro Stefánsson 
Retro Stefson

Karin Sveinsdóttir í Young 
Karin og Emmsjé Gauti

  Finnbogi 
var orgelleik-

ari, ég var 
bassaleikari 

og svo snerist 
þetta við. 

FLEIRI SYSTKINI 
Í TÓNLIST

Snæbjörn og Baldur Ragnarsson, Skálmöld

Skotleyfi og 
öfgahreinskilni
„Það voru alltaf hljóðfæri á heimilinu og við vorum alltaf 
að spila en ekkert mikið saman endilega, bara eins og 
börn tónlistarkennara gera, heima í stofu og svona. Þegar 
við markvisst byrjuðum að spila saman var í kringum 
2004, þá byrjaði hann að spila á bassa í Innvortis. Eftir 
það fer allt af stað,“ segir Snæbjörn. 

„Það er ákveðið skotleyfi af því að við þekkjumst svo 
ótrúlega vel og erum blóðheitir – það verður mikil öfga-
hreinskilni. Við finnum fyrir því að við eigum mjög auð-
velt með að segja við hinn: „Heyrðu, þetta er drasl.“ Og þó 
það sé verri þróun þegar maður hefur verið lengi í hljóm-
sveit þá er hægt að taka alla uppgerða kurteisi til hliðar, 
hún þvælist ekkert fyrir. En að sama skapi getur þetta 
gengið langt og maður finnur að maður ætlast til enn 
meira af systkinum sínum heldur en af öðrum. Það er oft-
ast gott en ekki alveg alltaf.“

Systkinabönd í íslenskri tónlist
Íslenska tónlistarsenan er sneisafull af ættar- og vinatengslum, rétt eins og landið sjálft. Samkvæmt óformlegri könn-
un Fréttablaðsins hafa í kringum 115 systkini verið virk í tónlistarlífinu síðastliðna áratugi, sum þjóðþekkt en önnur 
minna þekkt. Þetta er mikill fjöldi og því ekki úr vegi að segja að systkini myndi hryggjarstykkið í íslenskri tónlist.  

Þórður Ingi
Jónsson
thorduringi@frettabladid.is

Ásthildur og Jófríður Ákadætur, Pascal Pinon

Huggulegt að geta 
rifist við einhvern
„Við byrjuðum að gera tónlist saman 10 ára í hljómsveit-
inni Við og tölvan. Við gerðum alveg tvær og hálfa plötu en 
gáfum þær nú aldrei út,“ segir Ásthildur sem hefur orðið 
fyrir þeim systrum. „Þá vorum við að læra á Garage Band-
tónlistarforritið og þetta var svolítið mikil sýra. Maður 
getur verið mikið leiðinlegri ef maður vinnur með systk-
inum án þess að það hafi einhverjar hrikalegar afleiðing-
ar. Það er geðveikt fínt því fólk er oft svo viðkvæmt ef það 
spilar kannski eitthvað lag fyrir mann og maður segir: 
„Þetta er glatað lag.“ Maður myndi kannski ekkert vilja 
segja það við vin sinn. Það er bara huggulegt að geta rif-
ist við einhvern, án þess að það komi sérstaklega niður á 
hljómsveitinni. Síðan spiluðum við náttúrulega einu sinni 
á Airwaves með hinum systrum okkar, Ólínu og Mörtu. Þá 
voru þær bara 10-11 ára en þær hafa lært á hljóðfæri síðan 
þær voru fjögurra ára. Þær voru ótrúlega klárar.“

Páll Óskar og Diddú

Danni 
Pollock 
og Mikki 
Pollock

Vilhjálmur Vilhjálmsson 
og Ellý Vilhjálmsdóttir

Blaz Roca og Sesar A

KK og Ellen 
Kristjánsdóttir

Orri Dýrason 
í Sigur Rós og 
Ása Dýradóttir 
í Mammút

„Við erum búnir að spila saman síðan 
við vorum 14-15 ára. Við byrjuðum 
að vinna saman í Júdas. Finnbogi var 
orgelleikari, ég var bassaleikari og 
svo snerist þetta við,“ segir Magnús. 
„Manni finnst mjög vænt um systkini 
sín alltaf en þannig gerist það bara í 
tónlistarvinnunni að manni þykir vænt 
um þann sem maður vinnur með. Það 
er lítið hægt að komast áfram öðruvísi. 
Við spilum alltaf saman af og til, hann 
er nú að spila miklu meira en ég í dans-
músík, hann er að spila með Geirmundi 
Valtýssyni. Ég spila hitt og þetta og ef 
mig vantar bassaleikara þá kemur hann 
náttúrulega alltaf að spila með mér.“
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GÓLFEFNI Eik Rustik , lögð í síldarbeinsmynstri frá Junckers 

Þjónusta hefur í fjölmörg ár verið eitt af aðalsmerkjum 
Egils Árnasonar.  Það er okkar trú að þjónustan skilji á milli 
í samkeppni, það er þess vegna sem að við leggjum allt 
okkar í að veita þér framúrskarandi þjónustu.

G E R Ð U  K RÖ F UR
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Gulróta- og rauðrófusúpa
Handa 4 til 6
Holl og góð grænmetis-
súpa tilvalin á haustdögum. 
Ef eitthvað verður eftir af 
henni, er upplagt að taka 
restina með sér í vinnuna 
daginn eftir og borða í 
hádeginu því súpan fer yfir-
leitt dagbatnandi.

4 msk. ólívuolía 
1 msk. kóríanderfræ

2 laukar, fínsaxaðir
1 rautt chili-aldin, fínsaxað
2 timjangreinar
1 lárviðarlauf
750 g gulrætur, afhýddar 
og rifnar niður
450 g rauðrófur, afhýddar og 
rifnar niður
11/2 lítri kraftmikið kjúklingasoð
1 msk. rauðvínsedik
Salt og svartur pipar
Sýrður rjómi

Hitið olíuna í potti og létt-
ristið kóríanderfræin. Bætið 
lauknum út í og látið krauma í 
10 mínútur. Setjið síðan chili, 
timjangreinar, lárviðarlauf, 
gulrætur, rauðrófubita, kjúk-
lingasoð og edik saman við. 
Látið malla við vægan hita í 25 
mínútur. Takið timjangreinar 
og lárviðarlauf upp úr súpunni 
og maukið hana með sprota. 
Saltið og piprið og setjið 
smáslettu af sýrðum rjóma út í.

Epla- og rauðrófukrapi
Í bókinni okkar Sveita-
sælu erum við með nokkrar 
uppskriftir af krapís sem 
er búinn til úr ferskum 
villijurtum. Ísinn er einungis 
hægt að búa til að sumri. En 
hér er uppskrift að epla- og 
rauðrófukrapa sem má búa 
til allan ársins hring. 

Í kringum jólin bjóðum 
við upp á grenikrapa sem 

er búinn til með frystum 
grenitoppum. Þá tínum við 
snemma sumars og frystum 
til notkunar síðar. Krapa er 
best að borða innan nokk-
urra daga frá lögun.

200 ml vatn
90 g sykur
3 græn epli, afhýdd og fínt rifin
1 sítróna, safinn
125 g rauðrófa, fínt rifin

Leysið sykurinn upp í volgu 
vatni. Kælið sykurvatnið. Rífið 
niður eplin og vætið maukið 
með sítrónusafa. Bætið rifinni 
rauðrófu saman við. Maukið 
með sprota. Þrýstið maukinu í 
gegnum gróft sigti. 

Ef þið viljið fá mýkri áferð er 
betra að nota fínt sigti. Setjið 
í skál og frystið. Hrærið upp 
í krapanum þrisvar, fjórum 
sinnum á hálftíma fresti.

Þau Gísli Egill og Inga Elsa eru 
úti í garði. Þótt nóvember sé 
að bresta á eiga þau þar enn 
margar tegundir kryddjurta 
ásamt rótargrænmeti. „Við 
náum í krydd hingað fram 

eftir vetri, meira að segja í jólamat-
inn,“ segir Inga Elsa. „Já, það er full 
ástæða til að nýta garðana lengur en 
yfir hásumarið,“ tekur Gísli Egill undir.

Inga Elsa segir þau byrja að skipu-
leggja matjurtabeðin fljótlega eftir 
áramót. „Sumt sem við ræktum eru 
fastir liðir en hluti af beðinu er lagð-
ur undir eitthvað nýtt, stundum heppn-
ast það og stundum ekki. Þannig lærir 
maður á hlutina.“

Í eldhúsinu liggur glæný bók þeirra 
hjóna á borði, Sveitasæla. Gullfalleg 
frá upphafi til öftustu síðu. Hún er 
sjálfstætt framhald af Góður matur 
gott líf – í takt við árstíðirnar, sem kom 
út 2011 og fékk tilnefningu til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna. Eins og tit-
illinn ber með sér er nýja bókin tengd 
því sem sveitin hefur upp á að bjóða í 
mat og upplifun. Þau hjón eru nefni-
lega landsbyggðartúttur líka, eiga hús 
á fjörukambi við ósa Blöndu, þar rækta 
þau annan ætigarð og hafa aðgang að 
villtri náttúru og afurðum bænda. 

Gísli Egill tekur fram að þau borði 

allt og haustið sé líka sláturtíð. Hann 
mælir með að fólk velji aðra bita en þá 
algengustu og telur ærkjöt vanmetið, 
einnig merg, kinnar og ferska tungu úr 
nautgripum. 

„Við erum með ákveðna hugmynda-
fræði sem gengur út á að nýta vel hrá-
efnin í kringum okkur á hverjum tíma,“ 
segir Inga Elsa. „Það skiptir máli að 
börnin alist upp við það og taki þátt í 
þeim lífsstíl. Okkar land er einstakt, 

við viljum draga fram gæði hverrar 
árstíðar og njóta þess í matargerð og 
úti í náttúrunni.“

Þau hjón búa meira að segja til sitt 
eigið salt úr sjónum og mylja jurtir 
saman við það, bæði villtar og heima-
ræktaðar. Þannig fá þau salt með mis-
munandi bragði. „Auðvitað svarar 
svona föndur ekki kostnaði,“ segir Inga 
Elsa. „En það auðgar lífið og gerir það 
skemmtilegra.“ 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

NÝTUM 
GÆÐI 

HVERRAR 
ÁRSTÍÐAR
Hjónin Inga Elsa Bergþórsdóttir 

og Gísli Egill Hrafnsson eru 
listamenn. Um það vitnar meðal 

annars nýja bókin þeirra Sveitasæla, 
sem snýst um mat en er þó ekki 

hefðbundin uppskriftabók heldur 
miklu frekar upplifunarbók.  

VIÐ UPPSKERU  Þau hjón hafa byggt garðinn upp sem ætigarð, hafa fellt þar 12 stór tré og 
skipt þeim út fyrir matjurtabeð og lítið gróðurhús, ávaxtatré og berjarunna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GULRÓTA- OG RAUÐRÓFUSÚPA    Ekta haustsúpa sem yljar. MYND/GÍSLI EGILL HRAFNSSON EPLA- OG RAUÐRÓFUKRAPI  Ferskur smáréttur sem best er að borða nokkrum dögum eftir lögun.  
 MYND/GÍSLI EGILL HRAFNSSON



NÝJAR
VÖRUR!

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

HLÝTT 
Í VETUR

ALTITUDE BELINDA MITTEN
Vindheldir og vatnsfráhrindandi vettlingar 
með góðri öndun. Stærðir: S-M-L-XL.

ALTITUDE SOFTSHELL GLOVE
Vindheldir og vatnsfráhrindandi softshell 
hanskar með góðri öndun. 
Stærðir: S-M-L-XL.S-M-L-XL.

ALTITUDE CHRONO HAT  
Mjúk prjónahúfa. Litir: Bleik, dökkblá, 
svört. Ein stærð.

2.990

6.990

8.790
Fullt verð: 10.990

NÚNA

15.990
Fullt verð: 19.990

NÚNA

.990

VETRARFATNAÐUR 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

PUMA ROGER/KATHLEEN
Einstaklega létt dúnúlpa með áfastri hettu  
90/10 dúnn. Litur: Blá. Stærðir: S-XXL.

PUMA ACTIVE NORWAY  
Vattstungin polyesterfyllt úlpa með hettu 
sem hægt er að taka af.  Litir: Blá, bleik. 
Stærðir: 128-164.

19.990 19.990 19.99023.990

ALTITUDE VILMA
Mjög létt dúnúlpa með 2 renndum 
hliðarvösum. Litir: Dökkblá, rauð. 
Stærðir: 36-44.

XTM MERINO 
Buxur og hálfrennd peysa, 100% áströlsk 
Merino ull. Hentar vel sem fyrsta lag. 
Litur: Svart. Dömu- og herrastærðir.

DIDRIKSONS ZETA 
Vatnsvarðar og vindheldar buxur. Litur:  
Svartar. Barnastærðir: 130-170. Dömu- 
og herrastærðir.

ALTITUDE VILLY  
Mjög létt dúnúlpa með 2 renndum 
hliðarvösum. Litir: Dökkblá, svört. 
Stærðir: S-XXL.
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ALTITUDE PIRAYA SUIT  
Kuldagalli úr vindheldu og vatnsvörðu 
durAtec Extreme efni. Límdir saumar 
og 10.000 mm vatnsvörn. Litir: Bleikur, 
appelsínugulur. Stærðir: 90-120.

ALTITUDE MONTE DORE  
Kuldagalli úr vindheldu og vatnsvörðu 
durAtec Extreme efni. Límdir saumar og 
20.000 mm vatnsvörn. Litir: Dökkblár, 
rauður. Stærðir: 100-140.

7.990

8.990

BUXUR:

PEYSA:

7.990
Fullt verð: 9.990

FULLORÐINS

5.990
Fullt verð: 6.990

BARNA

6 990

3.990

ALTITUDE 
vörurnar fást 

aðeins í Intersport 
Bíldshöfða
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Hugmyndin er að þetta 
verði síðasta bókin 
um Ara Þór, í bili 
allavega,“ segir Ragn-
ar Jónasson um nýja 
skáldsögu sína Nátt-

blindu, sem eins og fyrri bækur 
hans fjallar um lögreglumanninn 
Ara Þór Arason og störf hans norð-
ur á Siglufirði. „Sögusvið næstu 
bókar verður heldur ekki Siglufjörð-
ur,“ bætir hann við. „Ég tek mér hlé 
frá því umhverfi.“

Náttblinda er fimmta bókin um 
Ara og óhætt er að segja að sjaldan 
hafi hann glímt við erfiðari mál en 
í þessari bók, bæði í starfi og einka-
lífi. Ragnar hlær þegar ég ásaka 
hann um að vera vondur við sögu-
hetjuna og segist hafa fullt leyfi til 
þess þar sem hann hafi skapað hana. 
En er ekki óðs manns æði að yfir-
gefa svona vinsæla persónu? „Fólk 
hefur náð furðulega góðri tengingu 
við Ara, það er rétt, en mig langar 
bara að skrifa um einhvern annan 
núna,“ segir hann. „Hann lifir hins 
vegar af þessa sögu svo það er ekk-
ert útilokað að hann snúi til baka 
síðar.“

Þegar hefur verið samið um 
útgáfu Náttblindu á ensku og sagan 
af því hvernig það kom til er nokkuð 
skondin. Á glæpasagnahátíð í Skot-
landi fyrir skemmstu tók Ragnar 
þátt í knattspyrnuleik milli skoskra 
og enskra glæpasagnahöfunda og 
það hafði örlagaríkar afleiðingar. 
„Áður en hátíðin hófst höfðu Skot-
arnir samband við mig og spurðu 

hvort ég væri ekki til í að spila fót-
bolta með enskum höfundum á móti 
skoskum. Það benti ekki til að þeir 
hefðu mikið álit á fótboltafærni 
minni enda fór það svo að við Eng-
lendingar töpuðum leiknum 13-1. 
Það skemmtilega við þennan leik 
var hins vegar að í liði Englend-
inga var ein kona og í spjalli eftir 
leikinn kom í ljós að hún er útgef-
andi sem var að leita sér að nýjum 
höfundum. Niðurstaðan varð sú að 
nokkrum dögum seinna var hún 
búin að gera tilboð í þessa bók mína 
og fyrstu bókina, Snjóblindu, líka og 
hún mun væntanlega koma út í Bret-
landi á næsta ári. Þær gerast báðar 
að mestu leyti á Siglufirði og það 
er ákveðin tenging á milli þeirra, 
þannig að ég held það sé sniðugt hjá 
þeim að taka þær fyrst. Svo kemur 
bara í ljós hvort þær ganga nógu vel 
til að það verði hægt að taka sögurn-
ar þarna á milli. Svona er nú ótrú-
legt hvernig hlutirnir gerast.“

Saga Film og Þorvaldur Davíð 
Kristjánsson hafa keypt réttinn 
að Snjóblindu í þeim tilgangi að 
gera eftir henni sjónvarpsþætti en 
Ragnar segir ekki komið í ljós hve-
nær gerð þeirra hefjist. „Það er 
bara svona eins og gengur í þessum 
bransa, maður bíður lengi eftir því 
að eitthvað gerist,“ segir hann. „Ég 
anda alveg rólega yfir því.“

Ragnar er einn af forvígismönn-
um glæpasagnahátíðarinnar Ice-
land Noir sem verður haldin í annað 
sinn í Norræna húsinu 20. til 23. 
nóvember. „Við stöndum fyrir þessu 
ég, Yrsa Sigurðardóttir og Quentin 
Bates, eins og í fyrra, en í ár fengum 
við Lilju Sigurðardóttur til liðs við 
okkur,“ segir hann. „Þetta  verður 

ábyggilega mjög skemmtilegt því 
við erum með mjög marga góða höf-
unda núna. Við lögðum áherslu á að 
fá norræna höfunda á hátíðina enda 
er mesta aðdráttaraflið fyrir þátt-
takendur, sem flestir eru frá Bret-
landi, að sjá hér eitthvað annað en 
þeir eru vanir á sínum hátíðum. 
Það er reyndar alveg ótrúlegt hvað 
Bretarnir eru spenntir fyrir þess-
ari hátíð, frá þeim mæta ekki bara 
nokkrir höfundar heldur líka útgef-
endur, lesendur og gagnrýnendur. 
Það eina sem okkur vantar núna er 
að fá fleiri Íslendinga til að mæta.“

Það virðist vera mikill áhugi fyrir 
íslenskum glæpasögum í Bretlandi 
þessi árin. „Já, það vekur alltaf 
mikla athygli þegar maður mætir 
á svona hátíðir þar. Bara það að 
vera Íslendingur vekur áhuga á því 
sem maður er að skrifa.“ Engin af 
bókum Ragnars er reyndar komin 
út á ensku, einungis á þýsku, og 
hann segir það valda dálitlum erfið-
leikum í kynningu þeirra í ensku-
mælandi löndum. „Það er auðvitað 
erfiðara að vekja áhuga útgefenda 
á bókum sem þeir geta ekki lesið 
sjálfir og þurfa að reiða sig á álit 
annarra og sömuleiðis er leiðin-
legt að fara á svona hátíðir og segja 
frá bókum sínum en geta ekki bent 
fólki á hvernig það geti nálgast þær, 
en sem betur fer stendur það nú til 
betri vegar á næsta ári.“  

   Fólk hefur náð 
furðulega góðri tengingu 

við Ara, það er rétt, en mig 
langar bara að skrifa um 

einhvern annan núna.

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Útgáfusamningur 
eftir fótboltaleik
Nýjasta skáldsaga Ragnars Jónassonar, Náttblinda, var seld til Bretlands 
áður en hún kom út á Íslandi. Aðdragandinn að því var nokkuð sérstakur.

RAGNAR JÓNASSON  „Bara það að vera Íslendingur vekur áhuga á því sem maður er að skrifa.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þórarinn Eldjárn fagnar 40 ára 
rithöfundarafmæli sínu í ár með 
útgáfu þriggja bóka. Nú undan-
farið hafa komið út barnaljóða-
bókin Fuglaþrugl og nafklakrafl 
og þýðing hans á sígildu pólsku 
söguljóði, Örleifur og hvalurinn. 
Á vordögum kom út ljóðabókin 
Tautar og raular, sem hefur 
mælst svo vel fyrir að hún er 
krossbúin hjá útgefanda og von 
er á annarri prentun.

Til að kóróna árið lét Þórar-
inn sig ekki muna um að yrkja 
drápu eina mikla sem hann 
flutti Margréti Danadrottningu 
við góðar undirtektir hátignar-
innar.

Þórarinn stórtækur á afmælisári

ÞÓRARINN ELDJÁRN  Þrjár bækur og drottningardrápa 
á afmælisárinu. Geri aðrir betur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skáldsagan Ævintýraferð fakírsins 
sem festist inni í IKEA skáp eftir 
Romain Puértolas trónaði á toppi 
franska metsölulistans yfir skáldverk 
í september. Hefur útgáfurétturinn 
þegar verið seldur til 36 landa. Frið-
rik Rafnsson þýddi hana á íslensku.

Fakírinn 
feykivinsæll

Barnabókin Tommi Teits eftir Liz 
Pichon, handhafa Roald Dahl-verð-
launanna 2011, er komin út í íslenskri 
þýðingu Gerðar Kristnýjar. Þetta er 
fyrsta bókin sem Gerður þýðir en hún 
hefur skrifað fjölda barnabóka sem 
hafa notið mikilla vinsælda.

Gerður Kristný 
þýðir Tomma

FYRSTA BÓK 
FER BEINT Í 

FYRSTA SÆTI 
Skáldsagan Arfur-

inn eftir Borgar 
Jónsteinsson er 

nýkomin út og fór 
beint í fyrsta sæti 

á metsölulista 
Eymundsson í 

vikunni.
Þetta er fyrsta 
bók höfundar. 

Brynja Þorgeirsdóttir og Bragi Valdimar Skúlason eru landsmönnum 
að góðu kunn, ekki síst fyrir Orðbragðsþætti sína sem hlutu Eddu-
verðlaunin 2014 sem skemmtiefni ársins í sjónvarpi. Nú er komin út 
bók í sama dúr og þættirnir þar sem þau Brynja og Bragi skoða tungu-
málið frá óvæntum hliðum og velta upp alls kyns spurningum um vort 
daglega mál.

Bókin er kynnt sem fróðlegt skemmtirit, sem geymir óvæntar upp-
ljóstranir og svellkaldar staðreyndir um íslenskt mál og ýmsar birt-
ingarmyndir þess.  - fsb

Brynja og Bragi í bók
Bókin Orðbragð er í stíl sjónvarpsþáttanna vinsælu.

ORÐHÁKAR  Brynja Þorgeirsdóttir og Bragi Valdimar Skúlason hafa útfært hug-
myndirnar að baki sjónvarpsþáttunum yfir á bók. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÆRT TIL 
BÓKAR

!



Ég er 65 ára og undanfarin ár hef 
ég þurft að hafa þvaglát allt að 
þrisvar á nóttu. Þetta hvimleiða 

vandamál var alltaf að ágerast, það 
olli mér vanlíðan og ég náði ekki 
að hvílast eins og ég þurfti,“ segir 
Finnur Eiríksson. „Eftir að ég fór að 
taka inn Brizo-hylkin hefur líðan mín 
gjörbreyst. Ég þarf miklu sjaldnar að 
vakna á nóttunni og er því úthvíldur 
að morgni. Sviðinn sem einnig angr-
aði mig er nánast horfinn. Ég mæli 
hiklaust með Brizo fyrir karlmenn 
á mínum aldri sem eiga við þetta 
vandamál að etja,“ segir Finnur.  

VIRKAR VEL
Skúli Sigurðsson tekur í sama streng. 
„Ég hef notað Brizo í nokkra mánuði 
og er ánægður með hversu vel það 
virkar á mig. Ég er 66 ára og var far-
inn að finna fyrir því að ég þurfti að 
kasta oft af mér þvagi og náði sjaldn-
ast að tæma blöðruna. Mér fannst 
þetta mjög óþægilegt. Samt vildi ég 
ekki nota lyf, frekar eitthvað 
náttúrulegt. Mér bauðst 
fyrir nokkrum mán-
uðum að prófa einn 
mánuð af Brizo og 
fann strax að það létti 
á þrýstingi á þvagrás-
inni. Nú hef ég notað 
Brizo í nokkra mánuði 
samfleytt og er mjög 
ánægður með hvernig 
mér líður af því. Ég hef 
fulla trú á svona nátt-
úrulegum lausnum í 
staðinn fyrir lyf,“ segir 
Skúli. 

VAKNA ÚTSOFINN 
OG VEL HVÍLDUR
ICECARE KYNNIR  Brizo er fæðubótarefni sem ætlað er að létta á óþægilegum 
einkennum frá neðri þvagfærum vegna stækkunar á blöðruhálskirtli. Þegar 
karlmenn eldast er algengt að þeir fái góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli. 

ÁNÆGÐUR Skúli Sigurðsson er ánægður með hvað Brizo 
virkar vel.  MYND/GVA

ÓÞÆGILEGT Þegar menn 
eldast geta þeir fundið fyrir 
óþægilegum einkennum frá 
neðri þvagfærum.

BETRI LÍÐAN Finnur Eiríksson hefur sofið miklu betur eftir að hann fór að taka 
Brizo.  MYND/VILHELM

DAGUR HINNA DAUÐU
Hola, félag spænskumælandi á Íslandi, og El Molcajete, 
félag Mexíkóa búsettra á Íslandi, halda upp á „Día de los 
muertos“ eða „dag hinna dauðu“ í aðalsafni Borgarbóka-
safnsins við Tryggvagötu kl. 14–16 á morgun. Sett verður 
upp altari hinna dauðu, boðið upp á „pan de muerto“, 

eða brauð hinna dauðu og skemmtiatriði verða fyrir börnin. 

Brizo fæst í apótekum, heilsuverslunum og 
heilsuhillum stórmarkaða. Nánari upplýs-
ingar á www.icecare.is.

handhægi 
D-vítamín 
úðinn, 
hámarksnýting

Fæst í apótekum, heilsubúðum 
og stórmörkuðum.

Eru ekki allir 
örugglega 
að fá sér 
D vítamín 
núna? 

3
   mánaða
skammtur

www.gengurvel.is

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Steinunn Jóhannesdóttir 
hefur skrifað sögulegar 
skáldsögur um bæði Hall-

grím Pétursson og Guðríði Símon-
ardóttur konu hans. Heimanfylgja 
fjallar um Hallgrím ungan, ættfólk 
hans og samtíð og fyrstu áhrifa-
valdana í lífi hans. Reisubók Guð-
ríðar Símonardóttur fjallar um 
ævintýralegt lífshlaup eiginkonu 
Hallgríms, sem var numin á brott 
í Tyrkjaráninu árið 1627. 

Nú er komið að því að kynna 
skáldið fyrir ungum lesendum. 
„Jólin hans Hallgríms fjallar 
um jólin í einfaldleika sínum og 
fegurð. Jólin sem ljós í myrkri. 
Jólin og heilaga fæðingu. Jólin 
sem undur og kraftaverk,“ segir 
Steinunn. Bókinni er ætlað að 
veita börnum sem fullorðnum 
innsýn inn í bernsku Hallgríms og 
þær aðstæður sem hann ólst upp 
við í faðmi stórrar fjölskyldu fyrir 
tæplega fjögur hundruð árum. 
„Þótt margt hafi breyst á fjórum 
öldum er ýmislegt kunnuglegt við 
jólahald heimilisfólksins í Gröf, 
þar sem Hallgrímur ólst upp, og 
þá eins og nú kviknar ljós í hjört-
um mannanna þótt myrkrið grúfi 
yfir,“ segir á bókarkápu. 

SÖGUPERSÓNUR
„Afi Hallgríms, Guðmundur 
Hallgrímsson, bóndi í Gröf á 

Höfðaströnd, var náfrændi 
Guðbrands Þorlákssonar, bisk-
ups og bókaútgefanda á Hólum, 
og Guðmundur var lengi um-
boðsmaður jarða Hólastóls 
í Fljótaumboði. Fólkið í Gröf 
var því ágætlega stætt á þess 
tíma mælikvarða. Í bókinni 
eru amma og afi komin 
á efri ár, en 
mamma 
og 
pabbi 
eru 
ung. Á 
bænum 
búa líka 
föður-
systur 
Hallgríms 
og vinnu-
fólk og öllu 
þessu fólki 
bregður fyrir 
í sögunni,“ 
útskýrir Stein-
unn.

Hallgrímur, 
sem er sjö ára í 
sögunni, átti að 
sögn Steinunnar 
þrjú nafngreind 
systkini sem urðu fulltíða fólk. 
Þau hétu Páll, Pétur og Guðríð-
ur. Guðríður var fædd um 1620 
og er formóðir Jónasar Hall-

HALLGRÍMUR SEM BARN TIL BARNA
JÓLIN BYRJA SNEMMA Í ÁR  Rithöfundurinn Steinunn Jóhannesdóttir byrjar jólaundirbúninginn óvenjusnemma í ár en hún blæs 
til útgáfuhófs með þjóðlegu og jólalegu ívafi í tilefni útgáfu barnabókarinnar Jólin hans Hallgríms á sunnudag. Bókin gefur innsýn í 
jólaundirbúning fyrri alda. Hófið fer fram í barnabókadeild Eymundsson í Kringlunni og stendur frá klukkan 14 til 16. 

MYNDIR Í ANDA REMBRANDTS Jólasýning Þjóðminjasafnsins í ár mun byggja 
á myndum Önnu Cyntihu Leplar úr bókinni og Jólunum hans Hallgríms. Hún verður 
opnuð 22. nóvember.

grímssonar. „Um fæðingarár 
bræðranna er ekki vitað, enda 
er þetta löngu fyrir daga kirkju-
bóka. Að auki er nýfætt barn í 
sögunni sem grætur mikið og 
mamman reynir að hugga með 

söng. Lífið hékk oft á 
veikum þræði.“

VISS ÞJÓÐHÁTTA-
LÝSING
Steinunn segir bók-
ina á vissan hátt 
þjóðháttalýsingu. 
„Það skín sér-
staklega vel í 
gegnum listavel 
unnar myndir 
Önnu Cyntihu 
Leplar. Hún 
málar þær í 
anda Rem-
brandts sem 
var sam-
tímamaður 
Hallgríms. 
Bókinni 
fylgja 

jafnframt 
orðaskýringar með 

myndum af hlutum sem til-
heyrðu daglegu lífi og störfum 
fyrri tíðar fólks. Þær ættu að 
gagnast ungum lesendum og 
vekja forvitni um fyrri tíð,“ 
segir Steinunn.

UNDIRSTRIKAR LANGLÍFI 
ÍSLENSKRAR TUNGU
Bókin undirstrikar á sinn hátt 
langlífi og styrk íslenskrar 
tungu. „Hún hefst á tilvitnun 
í Vöggukvæði séra Einars Sig-
urðssonar í Eydölum sem fyrst 
birtist á prenti í Vísnabók Guð-
brands árið 1612. Hallgrímur 
tilheyrði því fyrstu kynslóð 
barna sem gátu lært þetta 
kvæði sem ómar undir sögunni. 
Annars vegar sem verkefni fyrir 
börnin að læra en hins vegar 
sem alþýðlegt vöggukvæði 

sem móðirin syngur yfir veiku 
barni. Enn þann dag í dag eru 
nokkur erindi í þessu gamla 
kvæði kennd börnum á Íslandi 
og ávallt sungin á jólunum við 
undurfagurt lag Sigvalda Kalda-
lóns.“

Dagskrá útgáfuhófsins hefst 
klukkan 14.15 á stuttu ávarpi 
Steinunnar og söng og gítar-
spili Laufeyjar G. Geirlaugs-
dóttur. Steinunn mun jafnframt 
lesa stuttan kafla úr bókinni. Þá 
verður boðið upp á meiri söng 
og þjóðlegar veitingar.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.isVið erum á Facebook

Steingráar
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ÝMISLEGT KUNNUGLEGT Bókinni er að sögn Steinunnar ætlað veita börnum sem 
fullorðnum innsýn í bernsku Hallgríms og þær aðstæður sem hann ólst upp við í faðmi 
stórrar fjölskyldu fyrir tæplega fjögur hundruð árum.  MYND/ERNIR
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Berglind Jóna Hlynsdóttir myndlistarmaður leið-
beinir krökkunum. Aðaláherslan í námskeiðinu er 
að ræða aðeins um umhverfið, náttúruna og dýr, 
hvernig við sjáum þessa hluti fyrir okkur og fjöllum 
um þá í samfélaginu. Við skoðum hvernig myndlist-
armenn hafa unnið með þessi svið og þær siðferðis-
spurningar sem vakna,“ segir Berglind Hlynsdóttir 
myndlistarmaður en hún leiðbeinir á Ör-námskeiði 
fyrir krakka á Kjarvalsstöðum í dag milli klukkan 13 
og 16. Ekki þarf að skrá sig og er aðgangur ókeypis.

„Námskeiðið er miðað við 7–10 ára krakka en 

yngri börn geta vel tekið þátt ef foreldrar eru með 
þeim. Við klippum út fjarlægt landslag og dýr sem 
við sjáum ekki oft í okkar daglegu lífi og reynum 
skilja aðeins tilveru þeirra og rétt. Skoðum hvernig 
önnur dýr hafa aðlagað alla sína tilveru að stöðum 
sem okkur finnst kannski skrítnir og óheimilislegir, 
og veltum fyrir okkur mikilvægi þessi að við, mann-
eskjurnar hugsum um hvernig okkar ágengni í um-
hverfinu hefur áhrif á aðra íbúa þess. Öllu þessu 
veltum við fyrir okkur á meðan við finnum dýrun-
um heimili.“

HUGMYNDASMIÐJA Í DAG
Ör-námskeið fyrir börn verður haldið á Kjarvalsstöðum í dag klukkan 13–16.

Á námskeiðinu klippa krakkarnir meðal annars 
út myndir af forvitnilegum dýrum og máta þau 
inn í ýmiss konar landslag. 
 MYND/BERGLIND HLYNSDÓTTIR

■ HEITT OG GOTT
Eftir að komið er inn úr kuld-
anum úr gönguferðinni eða 
útiveru með börnunum er gott 
að fá smá yl í kroppinn með 
heitu kakói. Þessi uppskrift 
hentar fyrir fullorðna fólkið 
enda kakóið bætt með bæði 
kaffi og chilíi. 
½ bolli súkkulaðispænir
1 bolli mjólk
¼ tsk. mulinn kanill
ögn af sterku chilí-dufti
1 tsk. skyndikaffi
Bræðið saman súkkulaðispæni 
og ½ bolla af mjólk í potti á 
lágum hita. Þegar súkkulaðið 
hefur blandast saman við 
mjólkina er kaffi, kanil og chilíi 
bætt út í pottinn og hrært í 
þar til kaffið hefur leyst upp. 
Blandið afganginum af mjólk-
inni við. Hellið í tvo bolla og 
berið fram, þeytið rjóma og 
setjið ofan á kakóið ef vill.

STERKT KAKÓ
Heitur kakóbolli eftir 
útiveruna yljar vel 

FORNMUNIR
Þjóðminjasafnið greinir 
muni í einkaeigu

■ GREININGARDAGUR
Sérfræðingar Þjóðminja-
safnsins taka á móti fólki 
á morgun, sunnudag, milli 
klukkan 14 og 16 en þá er 
almenningi boðið að koma 
með eigin gripi til greining-
ar. Greiningardagar safns-
ins hafa notið vinsælda og 
er fólk beðið um að hafa 
einungis einn eða tvo gripi 
meðferðis en aðeins 40 
gestir komast að.

„Greining á gripum í 
einkaeigu er ekki aðeins 
fróðleg fyrir eigendur grip-
anna heldur gefst sérfræð-
ingum safnsins tækifæri 
til að sjá þá mörgu áhuga-
verðu og skemmtilegu 
gripi sem til eru á heimilum 
landsmanna,“ segir á vef-
síðu Þjóðminjasafnsins.
Greiningin snýst um aldur, 
efni og uppruna gripanna 
en ekki verðgildi. 
Greiningin er 
ókeypis. 
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RAVIOLI MEÐ GRASKERS-
FYLLINGU

Ravioli, fyllt með graskeri, og borið 
fram með salvíusmjöri er sparimat-
ur í Emilia-Romagna héraðinu á 
 Ítalíu. Þetta er einstaklega bragð-
góður réttur og sæmir fínu matar-
boði. Þeir sem treysta sér ekki til að 
búa til pastadeigið geta notað fersk 
lasanjablöð. Uppskriftin ætti að 
duga fyrir fjóra. 

Það sem þarf:
1 grasker, best að nota butter-
nut-grasker
1 eggjarauða
2 msk. rifinn parmesanostur 
¼ tsk. rifið múskat
¼ tsk. gott sjávarsalt
1-2 msk. brauðrasp
fersk pastablöð
5 msk. ósaltað smjör
12 blöð fersk salvía
2 msk. gott sjávarsalt
Parmesanostur til að bera fram 
með pastanu.

Hitið ofninn í 200°C. Stingið mjó-
odda hníf í graskerið á nokkrum 
stöðum. Setjið í ofninn og bakið í 50 
mínútur eða þar til kjötið er orðið 
mjúkt. Kælið. Takið allt kjötið úr 
berkinum, setjið í matvinnsluvél og 
maukið.

Setjið maukið í skál og bætið eggja-
rauðu, osti, múskati og sjávarsalti 
saman við það. Hrærið vel saman 
en þá er brauðraspinu bætt saman 
við. Setjið plastfilmu yfir skálinu og 
kælið. 

Ferskt lasanjablað er sett á borðið, 
skorið í mátulega stærð og fylling 
sett á hvert blað. Lokað með öðru 
blaði. Notið vatn til að loka hliðun-
um vel.

Smjörið er sett á pönnu undir 
lágum hita. Salvían sett út í og látið 
malla í 3-4 mínútur. Lækkið hit-
ann niður, gætið að því að smjörið 
brenni ekki. 

Sjóðið vatn í stórum potti og saltið. 
Setjið pastakoddana, þó ekki alla í 
einu, út í vatnið og sjóðið í 3-5 mín-
útur. Setjið ravioli á diska og sal-
víusmjörið yfir. Berið strax fram með 
rifnum parmesanosti. 

Sala á graskeri hefur aukist hér á 
landi eftir því sem fólk lærir að 
matbúa úr því. Margir skreyta 

utanhúss með graskeri í október. 
Grasker er vetrargrænmeti sem hægt 
er að nota á margvíslegan hátt, til 
dæmis í góða og kraftmikla súpu. Ekki 
hefur verið ræktað grasker utanhúss 
hér á landi nema í tilraunaskyni en 
Norðmenn hafa gert það í nokkur ár 
með ágætum árangri. 

Grasker er hægt að borða af 
bestu lyst þar sem það er kaloríus-
nautt. Það er ríkt af trefjum sem eru 
nauðsynlegir fyrir ristil og þarma. Þá 
er það einnig ríkt af A-vítamíni sem 
gerir sjón og húð gott. Graskerið 
hefur margvíslega lögun en það er í 
sömu fjölskyldu og kúrbítur, agúrkur 
og melónur. Í heiminum eru ræktaðar 
um 700 mismunandi tegundir af gras-
keri. 

Svokallað hrekkjavökugrasker er 
helst notað sem lukt fyrir utan húsið. 
Það er appelsínugult og venjuleg 
þyngd um 4-5 kíló. Hægt er að nýta 
það í matargerð en aðrar tegundir eru 
bragðbetri. 

Butternut-grasker er gult á lit og 
er með aðra lögun, svolítið eins og 
flaska í laginu. Það er sérstaklega 
gott í matargerð, jafnt heita rétti sem 
bakstur. 

Hollaido er japanskt rauðlitað, 
kringlótt grasker. Það hentar einstak-
lega vel í súpur og asíska rétti. 

Muskac-grasker er upprunalega frá 
Mexíkó. Alvanalegt er að nota einnig 
frækjarna þess. Fræin eru þurrkuð á 
eldhúspappír og síðan ristuð á þurri 
pönnu. Þau eru góð í salat og brauð 
en einnig sem nasl. 

Grasker er ákaflega gott í bakstur. 
Það gerir formkökur extra ljúffengar 
og ostakakan fær spennandi bragð. 
Um að gera að prófa sig áfram. 

Grasker er einnig hægt að nota 
sem meðlæti með mat eins og kart-
öflur. Þá er það skorið í bita og bakað 
í ofni. Penslið bitana með olíu og salt-
ið. Bakið í nokkrar mínútur. Passar 
bæði með kjöti og fiski. 

GRASKER KJÖRIÐ Í MATARGERÐ
KRAFTMIKIÐ  Grasker er bragðgott og hægt að nota á ýmsan hátt í matargerðina. Grasker er grænmeti októbermánaðar og ætti að 
borða það í meiri mæli en gert er. Víða um heim er grasker notað til skreytinga eða sem ljósker á hrekkjavökunni.

SPARIPASTA Ravioli með graskersfyllingu er einstaklega góður og sparilegur 
réttur. 

STÓR OG SMÁ Um 700 tegundir eru til í 
heiminum af graskeri. Þau geta verið mismund-
andi að lögun og lit. 

Við erum að 
bjóða 
ein-

staklega 
skemmtilegt 
og handhægt 
uppblásið 
fótabað sem 
gæti hæglega 
orðið „jólagjöf-
in í ár“. Með því 
að gefa fótabaðið 
með magnesíum-
flögunum í jólagjöf 
þá gefur þú bæði 
heilsubót, notagildi, 
slökun og þægindi í sömu 
gjöfinni því magnesíumið 
skilar sér beint í gegnum 
húðina og inn í frumur 
líkamans skjótt og örugg-
lega og byrjar að virka 
strax. 

SNIÐUGT, FISLÉTT OG 
HANDHÆGT
Mjög margir eru farnir að 
nota magnesíumfótabaðið 
okkar nokkru sinnum í viku 
og segjast ekki geta verið án 
þess. Þeir segjast ná góðri 
slökun fyrir nóttina, þreytu 
dagsins líða úr sér og ná sam-
hliða að hlaða líkamann með 
magnesíumi fyrir næstu 
daga. Þetta uppblásna 
fótabað er ótrúlega 
sniðug uppfinn-
ing, það er 

fislétt og handhægt og hentar fyrir alla,“ 
segir Ásta Kjartansdóttir, við-

skiptastjóri Gengur vel.

KOSTIR ÞESS AÐ FARA Í 
MAGNESÍUMFÓTABAÐ 

EÐA BAÐ
Magnesíumflögur hafa 
marga kosti. Þegar þeim 
er bætt út í fótabað eða 
bað skilar magnesíum 
sér beint í gegnum húð-
ina og inn í frumur líkam-
ans skjótt og örugglega. 
Fótabaðið er einstaklega 

áhrifaríkt við fótapirr ingi, 
þreytuverkjum og sinadrætti 

og svo er það líka svo notalegt 
á köldum vetrarkvöld-

um. Flögurnar 
fást í eins kílóa 
og 150 gramma 

GEFÐU SKEMMTILEGA 
HEILSUJÓLAGJÖF
GENGUR VEL KYNNIR JÓLAGJÖFINA Í ÁR  Jólagjöfin í ár er fótabað með 
magnesíumflögum frá Better You. Frábær heilsubót fyrir ALLA og snilldar-
jólagjöf fyrir allt íþróttafólk, þá sem standa allan daginn, þá sem finna 
fyrir mikilli streitu, þá sem ferðast mikið, pabba, mömmu, afa og ömmu og 
auðvitað alla hina sem eiga gjörsamlega allt.

SNIÐUG UPPFINNING
Þeir sem hafa prófað 
fótabaðið segjast fá 
góða slökun fyrir nóttina 
og þreyta dagsins líður 
úr þeim.

ÁSTA 
KJARTANSDÓTTIR

Bættu við avókadó fyrir aðeins

m.v. 6 tommu bát

100 kr.

Elskaðu 
avókadó

– NÝTT Á SUBWAY –

AVÓKADÓ
6” bátur 100 kr. / 12” bátur 200 kr.

NÝTT
– GRÆNA BYLTINGIN –

Bættu við avókadó fyr

m.v. m 6 tommu bát

DÓ
0 kr. / 12” bátur 200 kr.

ÝTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
– GRÆNA BYLTINGIN –

Avókadó er valfrjálst álegg og kostar aukalega. Avókadó eru í boði í takmarkaðan 
tíma á völdum veitingastöðum Subway. ©2014 Doctor’s Associates Inc.  
SUBWAY® er skráð vörumerki Doctor’s Associates Inc.

Við skutlum Júlíu heim

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu



LÁTTU TAKA MYND AF ÞÉR OG HETJUNNI ÞINNI. FÁÐU ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
UM HVERNIG ÞÚ NÆRÐ HÁMARKS ÁRANGRI.

Tvö 12 manna lið undir stjórn Magga Sam & Jóhanns Þórs 
keppast um að ná hármarks árangri á 12 vikum. 

Einn einstaklingur úr hvoru liði mun standa 
uppi sem sigurvegari.

ATH. EINNIG HÆGT AÐ SKRÁ SIG USN@USN.IS

Í verðlaun er Þátttökupakkinn áfram 
í +12 vikur auk 50.000 kr. vöruúttektar 

hjá USN fyrir báða sigurvegara.

ÞÁTTÖKUPAKKINN:
√ Fjarþjálfun
√ Matarplan
√ Þjálfunarplan

√ Bætiefnaplan
√ Mælingar
√ Ókeypis þátttaka

IT´S ALL ABOUT RESULTS!WWW.USN.IS

TEAM USN & RYAN TERRY
VERÐA Í SMÁRALIND 2. NÓVEMBER KL. 13-17

FYRIR FRAMAN HOLLAND & BARRETT

SKRÁNING Á STAÐNUM Í 12 VIKNA
“BODY MAKEOVER CHALLENGE”

www.usn.is usn Ísland @usnicelandusn@usn.is

ÁÐGJÖF 

17

LÁTT

V

Ryan Terry
Arnold Classic Overall Champion
Mr. International

Magnús Samúelssn
Margfaldur Íslandsmeistari

í vaxtarrækt

30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM
SUNNUDAG KL 13-17

Mr. Interternational

Jóhann Þór
IFBB Men's Physique

vöruúttektar
urvegara.

M VÖRUM
17

Rannveig Hildur Guðmundsdóttir
Íslandsmeistari í Módelfitness 2014
IFBB bikini athlete
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Hér er uppskrift 
að kóreskum 
kjúklingarétti 

með sterkri chili-
sósu. Uppskriftin er 
miðuð við fjóra. 

Það sem þarf:

8 úrbeinuð kjúklingalæri
120 g hveiti
2 msk. maízenamjöl
1 eggjahvíta

170 ml kalt vatn
1 ½ lítri olía

SÓSA
1 dl tómatsósa
1 msk. sterk chili-sósa
2 msk. hrísgrjónaedik eða 
7% edik
2 msk. sojasósa
1 msk. hunang, fljótandi
2 tsk. sesamolía
2 tsk. sykur

1 msk. engifer, rifið eða 
fínt hakkað
1 hvítlauksrif, fínt hakkað

Hrærið saman allt það sem 
á að fara í sósuna og geymið 
á köldum stað.

Hitið olíuna í þykkbotna 
potti. Hrærið saman hveiti, 
maízena, eggjahvítu og 
köldu vatni. Kryddið með 
salti og pipar. 

Setjið kjúklingabitana í hrær-
una og stingið í heita olíuna. 
Steikið í 8-10 mínútur. 

Leggið bitana á eldhúspapp-
ír þegar þeir eru teknir upp. 
Hægt er að geyma bitana í 
heitum ofni á meðan aðrir 
eru steiktir.  

Bitarnir eru bornir fram með 
sósunni og hrísgrjónum eða 
salati eftir smekk. 

GÚMMULAÐI SEM ALLIR VILJA
LJÚFFENGT  Það þarf ekki að fara á skyndibitastaði til að fá sér djúpsteiktan kjúkling eða í sjoppu til að kaupa sér amerískt Bounty. 
Þetta er vel hægt að matreiða heima enda er heimagerður matur ávallt bestur og alls ekki alltaf flókinn.  

NAMMI MEÐ KAFFINU   Heimagert sælgæti með aðeins fjórum innihaldsefnum. 

GOTT Djúpsteiktur kjúklingur með chili-sósu. Ljúffengur réttur. 

HEIMAGERT BOUNTY

Hér er ofureinföld uppskrift að Bounty-
bitum sem eru góðir með kaffinu á eftir 
matinn. Það eru aðeins fjögur hráefni 
í þessum rétti og það tekur bara hálfa 
klukkustund að útbúa þetta. 

Það sem þarf:

100 g kókosmjöl
150 g condensed milk, sweet (niður-
soðin, sæt mjólk)

20 möndlur
mjólkursúkkulaði eða dökkt súkkul-
aði eftir smekk

Ristið möndlurnar í ofni við 200°C í 5-7 
mínútur. Blandið saman kókosmjöli og 
niðursoðnu mjólkinni. (Fæst í Asíubúð-
um og víðar). Búið til litlar kúlur og setj-
ið eina möndlu á topp hverrar. Kælið í ís-
skáp í klukkustund. Bræðið súkkulaði, 
dýfið kúlunum í það og látið stífna á 
bökunarpappír. 

COMMA-FASHION.COM facebook.com/CommaIceland.

Pils frá 13.490-, 

Ný verslun Smáralind



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Stjórnunarstörf hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Nánari upplýsingar um störfin veitir  Herdís Gunnarsdóttir forstjóri, netfang forstjori@hsu.is, sími 480-5100. Umsóknarfrestur er til og 
með 17. nóvember nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var 
stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta 
heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu 
Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og 
Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe).

Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er 
um 3,6 milljarðar króna og hjá stofnuninni 
starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa á 
svæðinu eru um 26.000 manns.

Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi 
almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja 
íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og 
öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum 
á svæðinu, jafnan aðgang að bestu 
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er 
tök á að veita.

Skipað verður í stöðurnar frá 1. janúar 2015.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf framkvæmdastjóra lækninga og 
framkvæmdastjóra hjúkrunar.

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

Framkvæmdastjóri lækninga                                     
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um læknisfræðilega þjónustu við sjúklinga
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
Samhæfing  á sviði heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu         
við læknisfræðilega meðferð
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar       
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri 
Efling kennslu, endurmenntunar og uppbygging   
starfsnáms lækna 
Innleiðing nýjunga

Framkvæmdastjóri hjúkrunar                          
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um hjúkrun og þjónustu við sjúklinga
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
Samhæfing  á sviði heilsueflingar,  forvarna og 
hjúkrunarþjónustu
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar 
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri. 
Efling kennslu, endurmenntunar og uppbygging 
sérhæfingar í hjúkrun
Innleiðing nýjunga

á

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun þjónustu og uppbyggingu       
nýrrar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Mjög góð hæfni í tjáningu í ræðu og riti
Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og 
árangursmiðað viðhorf
Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga eru      
skilyrði og viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun þjónustu og uppbyggingu 
nýrrar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu
Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja og 
árangursmiðað viðhorf
Íslenskt hjúkrunarleyfi og viðbótar- eða framhalds-
menntun í hjúkrun eru skilyrði og viðbótarmenntun í 
stjórnun æskileg

Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Þorgeirsson, formaður stjórnar SASS í s. 892 7309 og Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri 
SASS í s. 480 8200. Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er öflugur 

samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál 

sveitarfélaga, íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi. Á 

vegum samtakanna er veitt ráðgjöf í atvinnu- og 

menningarmálum á Suðurlandi og jafnframt veittir 

styrkir í þeim málaflokkum. SASS vinnur einnig 

að ýmsum greiningar- og þróunarverkefnum til 

hagsbóta fyrir landshlutann á sviði byggðaþróunar 

s.s verkefnið Sóknaráætlun Suðurlands. Þá 

sér  SASS um rekstur ART teymisins sem er 

meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga með 

hegðunar- og tilfinningaraskanir. Auk þess sinnir 

SASS skrifstofuþjónustu fyrir byggðasamlög 

og samstarfsverkefni á Suðurlandi. Á vegum 

samtakanna starfa 12 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um SASS má finna  á heimasíðu 

samtakanna www.sass.is og upplýsingar um 

Suðurland á www.sudurland.is.

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

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



Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn fer 
með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hans stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn 
skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varð-
veita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við 
útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur á fjármálastöðugleikasviði; lausafjármál

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 17. nóvember næstkom-
andi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttis-
áætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni:

gjalddagamisræmi á eignum og skuldum til lengri tíma
Fjármálastöðugleika

-
sviðum fjármálastöðugleika

Hæfniskröfur:
-

fræði, verkfræði, tölfræði eða öðrum sambærilegum 
greinum.

máli

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika, 
sigridur.benediktsdottir@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði fjármálastöðugleika, lausafjármál. Um er að ræða 100% starfshlut-

fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á 
-

málakerfisins, með það að markmiði að koma auga á veikleika sem gætu leitt til alvarlegra áfalla.  

lánastofnanir uppfylli lágmarkskröfur reglna Seðlabanka Íslands um laust fé og fjármögnun á hverjum tíma. Auk þess er 
viðamikil greining framkvæmd á lausafjárstöðu lánastofnana til að greina lausafjáráhættu einstakra lánastofnana og fjár-

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
hlutaðeigandi stéttarfélaga.

www.seltjarnarnes.is

 Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól 
(5959200, olina@grunnskoli.is og ruth@grunnskoli.is) 

•  Starfsfólk vantar í hlutastörf í Skólaskjóli, lengdri 
viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk. 

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember næstkomandi. 

Gallery Restaurant – Hótel Holt
Það er stutt í aðventuna og allt að fyllast hjá okkur.
Þess vegna leitumst við eftir þjónum og aðstoðarfólki í sal til 
þess að veita gestum okkar frábæra þjónustu.

Viðeyjarstofa
Gallery Restaurant sér um allar veitingar í Viðeyjarstofu þar 
sem boðið er upp á flotta jólahátíð á aðventunni. Í eyjunni 
fögru vantar okkur einnig þjóna og aðstoðarfólk í sal.
Aðallega er um kvöld og helgarvinnu að ræða og nauðsyn-
legt er að hafa reynslu af veitingastörfum.

Ferilskrá með mynd sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. www.holt.is

VISTOR LEITAR AR AÐ ÖFLUGUM DEILDARSTJÓRA VIÐSKIPTAÞRÓUNAR.V
m er að ræða nýja stöðu hjá Vistor og mun starfsmaður heyra beint undir framkvæmdastjóra Vistor. æða nýja stöðu hjá Vistor og mun starfsmaður heyra beint undir fUm 

kmið viðsviðskiptaþróunar er að greina og sannreyna ný viðskiptatækifæri.Markmi

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI. WWW.VISTOR.IS

• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis og/eða viðskipta.

• Mjög góð samskiptahæfni, frumkvæði og fagmennska.

• Jákvætt viðhorf og metnaður til að ná markmiðum, þrautseigja.

•

•

• Samningatækni.

•

•
að mæta þeim.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku jafnt sem ensku.

•

• Á sammerkt með Vistor að hafa gildin áreiðanleika, hreinskiptni og framsækni

•

• Móta og stýra aðgerðum til að mæta þeim
í samvinnu við framkvæmdastjóra.

• Náið samstarf við framkvæmdastjóra Vistor

•

HÆFNISKRÖFUR HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

SPENNANDI TÆKIFÆRI  
Í VIÐSKIPTAÞRÓUN

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 10. NÓVEMBER N.K. Aðeins er tekið við umsóknum rafrænt í gegnum heimasíðu Vistor. Umsækjendur skili inn greinargerð  

VISTOR HF

vörum á Íslandi og er samstarfsaðili fjölmargra

rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um



www.alcoa.is

Við leitum að rafiðnaðarmanni og véliðnaðarmanni í dagvinnustörf á kranaverkstæði Alcoa Fjarðaáls. 
Starfsmenn kranaverkstæðis sinna fyrirbyggjandi viðhaldi á búnaði sem notaður er í kerskála og 
kersmiðju Fjarðaáls. Verkefnin eru fjölbreytt og starfsmenn vinna saman í teymi þar sem jákvæð 
samskipti eru mjög mikilvæg. Gerð er krafa um sterka öryggisvitund og metnað til að ná árangri. 

Alcoa Fjarðaál
Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. 
Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið. 
Starfs- mönnum bjóðast fjölbreytt tækifæri til starfsþróunar.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Valgerður Vilhelmsdóttir í gegnum netfangið 
valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 10. nóvember.

Iðnaðarmenn á kranaverkstæði

Fanney Jóna Gísladóttir hefur starfað sem véliðnaðarmaður á kranaverkstæði Fjarðaáls frá árinu 2006.
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Malbikunarstöðin Höfði HF
Sævarhöfða 6-10  •  110 Reykjavík  •  Sími: 587 5848  •  Fax: 587 5576

Pósthólf 10032  • 130 Reykjavík  •  Kt. 581096-2919  •  Vsk: 52200

Malbikunarstöðin Höfði h.f. óskar eftir:
Meiraprófsbílstjórum til aksturs á vörubifreiðum  

í snjóhreinsun og hálkueyðingu.
Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870 

milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Læknaritari
Laus er til umsóknar 50% staða læknaritara. Vinnutími er 
samkomulagsatriði.

Við leitum að læknaritara sem býr yfir sveigjanleika, sjálf-
stæði og frumkvæði í starfi. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármála-
ráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Astrid Sörensen 
yfirlæknaritari í síma 585 2040  astrids@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2014

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni: www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 

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

www.tskoli.is

Verkefnastjóri 
óskast

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á  
tskoli.is/storf-i-bodi. Fyrirspurnir og umsóknir um  
starfið skulu sendar til Baldurs Gíslasonar skólameistara  
á bg@tskoli.is fyrir 10. nóvember 2014.

Tækniskólinn leitar að verkefnastjóra til að þróa og leiða nýtt diplómanám 

í vefþróun sem hefjast mun haustið 2015. Námið er tveggja ára nám í 

dagskóla á fjórða þekkingarþrepi sem skiptast mun í fjóra námshluta.

Hlutverk verkefnastjórans er að skipuleggja námið í samræmi við námskrá 

sem fyrir liggur, skipuleggja kennsluna, ráða kennara og byggja upp aðstöðu, 

sem og að mynda samstarf við innlenda og/eða erlenda háskóla til 

viðurkenningar á náminu sem fyrri hluta B.S.-náms.

Hæfniskröfur eru:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af vefforritun
• Góðir skipulags- og samstarfshæfileikar

Fjölbreytt störf  
á Upplýsingatæknisviði

Hönnuður - Enterprise Architect
Tæknihögun er deild innan Hugbúnaðarlausna sem leiðir  
upplýsingatæknistefnu bankans.

Helstu verkefni:
•  Leiða vinnu með grunnkerfahópum um uppbyggingu og útfærslu á tæknihögun
•  Umsjón og eftirfylgni á þróunarmynstrum, kóðareglum og sniðmátum
•  Þróun og viðhald upplýsingatæknistefnu
•  Hönnun og val á lausnum til að styðja við stefnu bankans

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
•  Víðtæk þekking og reynsla af upplýsingatækni
•  Þekking á þjónustumiðaðri högun upplýsingakerfa
•  Þekking og reynsla af Agile aðferðafræði æskileg
•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Friðgeir Haraldsson 
johann.fridgeir.haraldsson@islandsbanki.is, sími 844 4065. 

Viðskiptagreinir - Senior Business Analyst
Dreifileiðalausnir eru deild innan Hugbúnaðarlausna sem er ábyrg  
fyrir þróun Netbankans, innri og ytri vefja og snjalllausna. 

Helstu verkefni:
•  Lykilaðili upplýsingatækni varðandi viðskiptalega greiningu og þróun  

á dreifileiðum bankans
•  Situr í breytingaráði með starfsmönnum viðskiptaeininga
•  Þátttakandi í tæknilegri stefnumótun og útfærslu lausna

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Framúrskarandi greiningarhæfni
•  Víðtæk þekking á vöruþróun á sviði snjall- og veflausna
•  Reynsla af verkefnastjórnun og Agile aðferðafræði æskileg
•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri Dreifileiðalausna, Pétur Sigurðsson 
petur.sigurdsson@islandsbanki.is, sími 844 4243. 

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt  
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.



Aðstoðarleikskólastjóri  
Kerhólsskóla 

Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskóladeild 
Kerhólsskóla í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á útiveru og hreyfingu og 
að nýta náttúruna til útináms og listsköpunar. Kerhólsskóli 
hefur nú fengið grænfánann í annað sinn. 
Leik- og grunnskóladeildir Kerhólsskóla fluttu í haust undir 
sama þak í nýjum og glæsilegum húsakynnum.  
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
Vinna með skólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans  
og skipulagningu leikskólastarfsins.Hefur umsjón með  
stefnumótun og áætlanagerð leikskóladeildar í samvinnu 
með skólastjóra.  Tekur þátt í þróunarvinnu og faglegri 
samvinnu leik- og grunnskóladeilda.
Samskipti og samvinna við foreldra. 
Er faglegur leiðtogi leikskólastarfsins.  
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun, viðbótarmenntun í stjórnun    
 eða kennslureynsla á leikskólastigi æskileg 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum, frumkvæði í starfi 
 og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Stundvísi. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember, umsækjandi skili inn 
starfsferilsskrá og tilgreini umsagnaraðila.
Húsnæðis- og launahlunnindi í boði. 
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð
Upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 
480-5520, 863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is 

Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

Grímsnes- og Grafningshreppur

 Staða leikskólastjóra við leikskólann Miðborg

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Miðborg

Miðborg er átta deilda leikskóli með þrjár starfsstöðvar í miðborg Reykjavíkur, á Njálsgötu og á Lindargötu. Allar starfs-
stöðvarnar eru í næsta nágrenni við listasöfn, leikhús og aðrar menningarstofnanir. 

Í Miðborg er lögð áhersla á menningu og listir í víðu samhengi og er fjölmenning þar veigamikill þáttur. Í leikskólastarfinu 
er stuðst við kenningar Dewey um einstaklingsmiðað nám, leitarnám og lýðræðislegt skólastarf og kenningar Vigotsky um 
mögulegt þroskasvæði barna.  Einkunnarorð Miðborgar eru vinátta, virðing, víðsýni og vellíðan.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn að þróa og leiða leikskólastarfið í Miðborg. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár  
 og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra 
 og starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 
 leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2015. Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2014.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórn-
enda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111. 
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

Sérfræðingur í markaðsviðskiptum
Markaðslausnir eru deild innan Hugbúnaðarlausna sem er ábyrg  
fyrir lausnum á sviði verðbréfa- og gjaldeyrismiðlunar.

Sérfræðingur í greiðslumiðlun
Kjarnalausnir eru deild innan Hugbúnaðarlausna sem stýrir þróun 
innlendrar og erlendrar greiðslumiðlunar bankans. 

Helstu verkefni:
•  Greining, hönnun, þróun og innleiðing hugbúnaðar
•  Virk þátttaka í Scrum fræðum og viðburðum með teyminu
•  Verkefnatengd ráðgjöf og þjónusta 

Helstu verkefni:
•  Virk þátttaka í framþróun bankans í greiðslumiðlun
•  Greining, hönnun, þróun og innleiðing á hugbúnaði tengdum greiðslumiðlun
•  Virk þátttaka í Scrum fræðum og viðburðum með teyminu
•  Verkefnatengd þjónusta og ráðgjöf 

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Góð þekking og reynsla af forritun í .NET (WCF, WPF) og SQL Server
•  Þekking á verðbréfa-, gjaldeyris- og afleiðuvörum mikill kostur
•  Þekking á Python, webMethods, Oracle og Sybase er kostur
•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri Markaðslausna, Bjarki Snær Bragason
bjarki.snaer.bragason@islandsbanki.is, sími 844 4258. 

Þekking og reynsla
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Mjög góð þekking á innlendri og erlendri greiðslumiðlun
•  Forritunarkunnátta er kostur
 

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri Kjarnalausna, Rósa María Ásgeirsdóttir 
rosa.asgeirsdottir@islandsbanki.is, sími 844 4371.

Hvað segir fólkið okkar?
Sjáðu hvað starfsfólk Íslandsbanka hefur að segja um vinnustaðinn á islandsbanki.is > Um Íslandsbanka > Vinnustaðurinn.

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is og sendar 
ásamt ítarlegri ferilskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember nk.

Í Hugbúnaðarlausnum Íslandsbanka starfar samhentur hópur  
sérfræðinga eftir Agile aðferðafræðinni við hugbúnaðarþróun.  
Við leitum að öflugum liðsauka til að slást í hópinn og takast  
á við krefjandi og spennandi verkefni sem framundan eru.

Tengiliður á Mannauðssviði er Ásta Sigríður Skúladóttir  
asta.sigridur.skuladottir@islandsbanki.is, sími 440 4186. 



Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur 
og hefur áhuga á heilbrigðu líferni?

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu 
starfsumhverfi.  Verkefni eru m.a. að annast

tilboðsgerð og frágang sölusamninga auk þess 
að sinna viðhaldi  viðskiptatengsla og öflun

nýrra viðskiptavina.  

Vinnutími  er kl. 11-19 mán til fim. og
09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af sölustörfum, vera samviskusamur 
þþ

og metnaðarfullur, búa yfir framúrskarandi
þjónustulund og hafa ánægju af mannlegum

samskiptum.  Þarf auk þess að hafa
frumkvæði, eiga gott með að vinna í teymi og

p þ

vera reyklaus.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  með 
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið  

hreyfing@hreyfing.is fyrir 10. nóv.

Sölu- og þjónustufulltrúi

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. 

Óskað er eftir háskólamenntuðum einstaklingi til starfa sem 
fjármálaráðgjafi aðgerðasviðs. Sviðið sinnir umfangsmiklu 
starfi sem lýtur að skurðaðgerðum, gjörgæslumeðferð og 
tengdri starfsemi. Rekstur Blóðbanka, dauðhreinsunardeildar, 
gjörgæsludeilda, skurðstofa, speglunardeildar og svæfingadeilda 
eru meginverkefni sviðsins. Þar starfa 420 starfsmenn auk þess 
sem umfangsmikið birgðahald og flókinn tækjabúnaður fylgir 
starfseminni. Ársvelta sviðsins var um 6.6 milljarðar árið 2013. 
Áhersla er á árangursríkt samstarf við mismunandi sérgreinar 
spítalans, þar sem rekstrar- og þjónustumarkmið eru lögð til 
grundvallar. 

Fjármálaráðgjafi heyrir beint undir framkvæmdastjóra aðgerða-
sviðs. Starfið veitist frá 1. janúar 2015 eða eftir samkomulagi. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Gerð og eftirlit með fjárhagsáætlun sviðsins
» Samskipti við reikningshald spítalans um bókhald sviðsins
» Rekstrargreiningar
» Mánaðarleg rekstraruppgjör
» Útkomuspár
» Miðlun rekstrarupplýsinga til stjórnenda
» Þátttaka í stjórnun og stefnumótun sviðsins

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun á sviði viðskipta eða önnur sambærileg

menntun
» Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
» Þekking á vörustjórnun er æskileg
» Þekking á Oracle og Business Objects er æskileg
» Samskiptahæfni og frumkvæði í starfi er skilyrði
» Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
» Mjög góð tölvukunnátta
» Mjög góð færni í íslensku tal- og ritmáli, auk færni í ensku

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsækjendur eru beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. 

kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veita Alma D. Möller, framkvæmdastjóri,

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

Fjármálaráðgjafi  
aðgerðasviðs Landspítala

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í upplýsingatækni. Starfsmaðurinn hefur umsjón með upplýsinga-     
tæknimálum og öryggismálum PFS. Að auki tekur starfsmaðurinn þátt í verkefnum sem tengjast raunlægu net- og upplýsinga- 
öryggi rekstraraðila fjarskiptainnviða. Í starfinu felst einnig úrvinnsla gagna úr upplýsingakerfum PFS.

Sérfræðingur í upplýsingatækni 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Vinna við gagnagrunn fjarskiptainnviða PFS og vinnsla   
   úr landupplýsingakerfi stofnunarinnar
• Úrvinnsla gagna úr upplýsingakerfum PFS
• Þróun innra nets PFS og samskipti við helstu birgja og    
   rekstraraðila
• Eftirlit með raunlægu net- og upplýsingaöryggi rekstrar-  
   aðila fjarskiptainnviða 
• Umsjón með upplýsingatæknimálum og öryggismálum   
   PFS 
• Samvinna við netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði upplýsingatækni, verkfræði, tækni-   
   fræði eða öðrum raungreinum
• Reynsla af upplýsingatæknimálum
• Reynsla af net- og upplýsingaöryggi
• Þekking á fjarskiptum og öryggisstöðlum er æskileg
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálf  
   stætt sem og í hópi 
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá 
stofnuninni.

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður 
tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS 
www.pfs.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um-
sóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Krafist er sakavottorðs. 

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki og deildir fyrirtækisins. 
Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf  eru framúrskarandi þjónustuhæfileikar 
og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

gaman í vinnunni

Hæfniskröfur

  miklum áhuga á viðeigandi vöruflokkum.

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 10. nóvember.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
Þjónustulunduðu starfs-
fólki í verslunum okkar
Er þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 

gætir þú verið rétti starfskrafturinn fyrir 
okkur. Við erum einmitt núna að leita að 
rösku og áhugasömu sölufólki í fullt starf í 
útivistar- og skíðadeild.
Einnig vantar okkur starfskraft í sport/skó- 
og sunddeild.





Brammer er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Evrópu sem  dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstarvöru, 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,  
verslun og söluskrifstofu í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík.
Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 40 starfsmenn hérlendis. 

Áhugasamir sendi ferilskrá til Brynju Vignisdóttur, starfsmannastjóra, á netfangið 
brynja.vignisdottir@brammer.biz, fyrir 9. nóvember 2014. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Árni Ingason, útibús- og sölustjóri í síma 864 6260.

Helstu verkefni:
• Umsjón með verslun, afgreiðslu og sölu
• Innkaup og val á verkfærum 
• Sjá um að halda uppi framúrskarandi   
 þjónustustigi í verslun
• Þjónusta við viðskiptavini
• Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og góð hæfni í    
 mannlegum samskiptum
• Gott frumkvæði
• Hæfileikar til að geta unnið undir álagi
• Áhugi á sölumennsku
• Mjög góð almenn tölvukunnáttu
• Góða samskiptafærni á íslensku og ensku

Brammer leitar að starfsmanni á starfsstöð okkar í Hafnarfirði 

Sölumaður verkfæra:

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Ábyrgðarsvið
• Lausafjárstýring og ávöxtun fjármuna
• Gjaldeyris- og afleiðuviðskipti
• Samskipti við fjármálastofnanir
• Líkana-, áætlana- og skýrslugerðir

Menntunar- og hæfniskröfur
• B.Sc. gráða í viðskiptafræði, hagfræði 
 eða verkfræði
• Reynsla af sambærilegu starfi, a.m.k. þrjú ár
• Mjög góð hæfni í greiningu og 
 túlkun fjármálagagna
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð færni í skýrslugerð og framsetningu gagna
• Þekking og reynsla af SAP er kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Almenn jákvæðni og vilji til að vinna sem hluti af   
 öflugu teymi að fjölbreyttum verkefnum

Upplýsingar um starfið veitir Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2014

sérfræðingur í fjárstýringu 
óskast til starfa hjá eimskip
Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við að einstaklingi 
til að slást í þann hóp og takast á við spennandi starf. Fjárstýringin hefur m.a. umsjón með lausafjár-
stýringu, innheimtu, áhættustýringu og fjármögnun samstæðunnar. Eimskip leitar að öflugum og metnaðar-
fullum aðila í starf sérfræðings í fjárstýringu. 

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 fólk án atvinnu, 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



Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum 
sem allra fyrst í eftirfarandi störf:

• Einingarverksmiðja Hafnarfirði:
 Smiður eða mjög handlaginn aðili.
 Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af smíðum, 
 meðhöndlun móta og steypu.

• Helluverksmiðja Hafnarfirði:
 Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu og eftirlit
 í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.

Um framtíðarstörf er um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2014

Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar Stöðvar-
stjóra í Hafnarfirði á netfangið kjartan@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Skógfræðingur
Héraðs- og Austurlandsskógar óska eftir að ráða skógfræðing í 
stöðu verkefnastjóra (100% starf). Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi í framsækið og krefjandi starf.

Starfið:
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í lifandi starfsumhverfi. Starfið 
felst í ráðgjöf, áætlanagerð, eftirliti og fræðslu til þeirra aðila sem 
stunda nytjaskógrækt á Austurlandi. Starfinu fylgir ábyrgð og 
sjálfstæði. Starfsstöð er á Egilsstöðum

Gerð er krafa um:
• Háskólamenntun í skógfræði.
• Einhverja þekkingu af kortlagningu og áætlanagerð í skógrækt.
• Skipulagshæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Góða almenna tölvukunnáttu og þekkingu á landupplýsinga- 
 kerfum.
• Að umsækjandi geti unnið sjálfstætt en ekki síður vera hæfur 
 til að stjórna og taka þátt í hópverkefnum.
• Færni í ensku og einu norðurlandamáli.

Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á starfssvæði Héraðs- og 
Austurlandsskóga en þó ekki skilyrði

Umsóknum með upplýsingum um nám og fyrri störf skal skila 
á skrifstofu Héraðs- og Austurlandsskóga, Miðvangi 2-4, 700 
Egilsstaðir fyrir 25. nóvember næstkomandi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur Þór Þorfinnsson stjórnarmaður 
Héraðs- og Austurlandsskóga í síma: 470-2072 eða 892-3535,  
netfang thor@skogur.is 
Hægt er að nálgast upplýsingar um starfsemi Héraðs- og Austur-
landsskóga á heimasíðu verkefnisins www.heradsskogar.is 

         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar 
eftir starfsmanni á skrifstofu 

  
Starfið felst í almennum skrifstofustörfum s.s. 
símavörslu, afgreiðslu og öðrum tilfallandi 
verkefnum. 
Leitað er eftir einstaklingi með frumkvæði, 
góða almenna tölvukunnáttu og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 

     
Umsókn og ferilskrá þarf að skila fyrir 
12. nóvember á netfangið edda@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700 

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu 
framsæknasta fyrirtæki landsins? Össur leitar að metnaðargjörnum, 
jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi Össurar. 

Master Data Manager er ábyrgur fyrir Master Data eftirliti og uppbyggingu, 
umbótum og samræmingu ferla í samvinnu við svið og starfsstöðvar 
fyrirtækisins um allan heim.

STARFSSVIÐ:

• Verkefnastjórnun

• Stjórnun á vinnustofum

• Umsjón með upplýsingum um eigendur og notendur  
gagna fyrirtækisins

• Skilgreining verkefna í tengslum við stofngögn og yfirumsjón með 
framkvæmd þeirra

• Val á upplýsingakerfum í samráði við upplýsingatæknisvið

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólapróf

• A.m.k. 5 ára starfsreynsla

• Reynsla af Master Data Management æskileg

• Leiðtogahæfileikar

• Hæfni til að stjórna alþjóðlegu verkefnateymi

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

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

Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum.

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

MASTER DATA MANAGER

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 10. nóvember 
næstkomandi. Umsóknir þurfa að berast á ensku, vinsamlegast setjið í 
fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannadeild í síma 515 1300.

 
 



HL Adventure óskar eftir dugmiklum  
og áhugasömum Project Manager (PM)  

og Project Coordinator(PC) í ferðaþjónustu.
 
Project Manager (PM)
- Sjálfstætt útbúa skemmtileg og spennandi tilboð í ferðir á Íslandi   
 fyrir einstaklinga og hópa
- Þarf að vera í beinum samskiptum við viðskiptavini víðsvegar 
 að úr heiminum
- Geta talað og skrifað ensku á háu stigi, önnur tungumálakunnátta   
 kærkomin.
- Almenn tölvukunnátta og Office ritvinnslu/töflureikni
 
Project Coordinator (PC)
- Góð þekking á Íslandi sem áfangastað fyrir einstaklinga 
 og hópa er kostur. 
- Drifkraftur og metnaður einkennir þig
- Öguð vinnubrögð og geta unnið undir álagi
- Geta talað og skrifað ensku, önnur tungumál kærkomin
- Almenn tölvukunnátta og Office ritvinnslu/töflureikni
 
Við erum samheldið teymi sem stefnir hærra. Við skoðum allar 
umsóknir vandlega, fullum trúnaði heitið og samkeppnishæf laun 
fyrir réttan aðila. 
Þarf að geta byrjað strax í dag, en við bíðum að sjálfsögðu  
eftir réttum aðila.
 
Vinsamlegast sendu umsókn og ferilskrá á office@hl.is

Hjúkrunarfræðingar óskast á Grund

Aðstoðardeildarstjóri óskast til starfa í  80-100% stöðu. 
Dagvinna en möguleiki á öðrum vöktum ef óskað er eftir því. 
Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Lausar kvöld-og helgarvaktir, möguleiki á tímavinnu.
Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og 
launakjör veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga 
frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.  
Einnig má senda fyrirspurnir á 
mussa@grund.is.
Trúnaður, traust og umhyggja eru 
höfð að leiðarljósi í samskiptum 
og lögð áhersla á góðan vinnu- 
anda, sjálfstæð vinnubrögð og 
heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir aðstoðarmanni 
í umbúðadeild í 100% starf 

Helstu verkefni:
-  Röðun umbúða í límingarvél. 
-  Eftirlit með frábrigðum og göllum í umbúðum 

sem koma úr límingarvél.
-  Röðun umbúða og pökkun úr límingarvél. 
-  Brot, hefting, upptaka, líming, plöstun og 

innpökkun. 
-  Önnur tilfallandi sérverkefni sem leysa þarf á 

hverjum tíma. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið: ingasteina@prentmet.is eða 
http://prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2014.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem 
hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í 
framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði 
vel á vinnustað.

Aðstoðarmaður  
í umbúðadeild

Símafélagið er lítið en ört vaxandi 
fjarskiptafyrirtæki sem býður uppá
nettengingar, símaþjónustu, 
farsímaþjónustu og símkerfisþjónustu. 

Okkar helstu viðskiptavinir eru fyrirtæki, 
bæði stór og smá.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Hæfniskröfur

· Þekkingu á bilanagreiningu
· Þekkingu á netkerfum
· Þekkingu á CISCO netbúnaði
· Þekkingu á VoIP
· Þekkingu á símkerfum, t.d. Asterisk eða Freeswitch
· Þekkingu á Linux

Ert þú tæknitröll?
Leitum að þjónustulunduðum og metnaðarfullum einstaklingum til starfa við
tækniþjónustu hjá Símafélaginu. Starfið felst í tækniþjónustu við viðskiptavini í síma, 
bilanagreiningum og uppsetningu á nettengingum og símkerfum.

Æskilegt er að umsækjendur hafi sem flesta af eftirtöldum kostum:

Óskum eftir vönum rafvirkja í ýmis verkefni eins og
• Nýbyggingar
• Endurbyggingar
• Viðhald/breytingar

Hægt er að senda umsóknir á  gudjon@thingvangur.is  
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 8975533

Óskum eftir vönum vélamönnum með vinnuvélaréttindi og 
meiraprófsréttindi.

Hægt er að senda umsóknir á  kristjan@thingvangur.is   Nánari 
upplýsingar um starfið eru veittar í síma 6980088.

Vegna aukinna umsvifa óskar Þingvangur ehf. eftir að ráða

Rafvirkja og vélamenn
Mikil og stöðug vinna framundan



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi Baug

· Leikskólakennari Efstahjalla 

Grunnskólar 

· Skólaliði Álfhólsskóla

Velferðarsvið 

· Starfsmaður á hæfingarstöð 

· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og 
tilsjónaraðili 

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is

Sérfræðingur í opinberum fjármálum
Deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála vinnur meðal annars tölur 
um opinber fjármál. Starfið felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og 
útgáfu talna um fjármál hins opinbera og samneyslu í samræmi við kröfur 
alþjóðastofnana. Einnig fellur undir starfið þróun aðferða og útgáfu auk 
samskipta við notendur og gagnaveitendur.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga 
 er æskileg.
 Þekking á vinnslu gagnagrunna (SQL/Access) er kostur.
 Þekking á fjármálum hins opinbera er kostur.
 Góð íslensku- og enskukunnátta.
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 Samskipta og samstarfsfærni.

Hagstofa Íslands er miðstöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar 
hagskýrslur, hafa forystu 
um sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember 2014.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar-
félags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Leikhússtjóri:
Markar listræna stefnu og ber ábyrgð á verkefnavali 
leiklistarsviðs í samstarfi við stjórn LA og framkvæmda-
stjóra MAk
Hefur umsjón með daglegum rekstri, áætlanagerð, stefnu- 
mótun og eftirfylgni.
Annast mannaráðningar, starfsmannahald, samningagerð 
og uppgjör í samstarfi við framkvæmdastjóra
Sér um leiklistarskóla LA og vinnusmiðjur innlendra og 
erlendra listamanna
Er talsmaður sviðsins út á við ásamt framkvæmdastjóra
Situr í samráðsnefnd vegna annarra verkefna MAk
Tekur þátt í störfum stjórna LA og MAk eins og þurfa þykir

Markar listræna stefnu og ber ábyrgð á verkefnavali  
tónlistarsviðs í samstarfi við stjórn SN og framkvæmda-
stjóra MAk
Hefur msjón með daglegum rekstri, áætlanagerð, stefnu- 
mótun og eftirfylgni 
Annast mannaráðningar, starfsmannahald, samningagerð 
og uppgjör í samstarfi við framkvæmdastjóra
Sér um vinnusmiðjur innlendra og erlendra listamanna
Er talsmaður sviðsins út á við ásamt framkvæmdastjóra
Situr í samráðsnefnd vegna annarra verkefna MAk
Tekur þátt í störfum stjórna SN og MAk eins og þurfa þykir 

Hefur umsjón með menningartengdum viðburðum, 
meðframleiðslu og ráðstefnuhaldi viðburðasviðs í sam- 
starfi við stjórn MH og framkvæmdastjóra MAk
Vinnur náið með ferðaþjónustuaðilum á svæðinu
Hefur umsjón með daglegum rekstri, áætlanagerð, 
stefnumótun og eftirfylgni
Annast mannaráðningar, starfsmannahald, samningagerð 
og uppgjör í samstarfi við framkvæmdastjóra.
Er talsmaður viðburðasviðs út á við ásamt framkvæmdastjóra
Situr í samráðsnefnd vegna annarra verkefna MAk 
Tekur þátt í störfum stjórna MH og MAk eins og þurfa þykir

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun í sviðslistum, framhaldsmenntun er kostur
Starfsreynsla í sviðslistum
Þekking á straumum og stefnum í sviðslistum hér heima 
og erlendis 
Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Reynsla og þekking á markaðsstarfi er kostur
Þekking á starfsmannahaldi og ráðningum
Starfið krefst sveigjanlegs vinnutíma
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er þekking  á 
tónlist og viðburðastjórnun kostur 

Háskólamenntun í tónlist, framhaldsmenntun er kostur
Þekking á starfsemi sinfóníuhljómsveita
Þekking á straumum og stefnum í tónlist hér heima 
og erlendis 
Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Reynsla og þekking á markaðsstarfi er kostur
Þekking á starfsmannahaldi og ráðningum
Starfið krefst sveigjanlegs vinnutíma
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er þekking á 
viðburðastjórnun og sviðslistum kostur 

Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Starfsreynsla af verkefna- og/ eða viðburðastjórnun 
Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Reynsla og þekking á markaðsstarfi 
Þekking á starfsmannahaldi og ráðningum
Starfið krefst sveigjanlegs vinnutíma
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er reynsla 
af framleiðslu listviðburða kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Tónlistarstjóri:

Viðburðastjóri:

 
Sviðsstjórar

Menningarfélag Akureyrar

Menningarfélag Akureyrar (MAk) auglýsir lausar til umsóknar þrjár stöður sviðsstjóra. Um er að ræða stöður 
leikhússtjóra, tónlistarstjóra og viðburðastjóra. Menningarfélag Akureyrar mun frá og með 1. janúar 2015 
sjá um rekstur Leikfélags Akureyrar (LA), Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands (SN) og Menningarhússins Hofs (MH).

kostur

Umsóknarfrestur 
er til og með 

15. nóvember 2014

Gert er ráð fyrir að 
stjórnendur hefji störf 
eigi síðar en

1. janúar 2015

Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið

Umsóknir berist til 
framkvæmdastjóra MAk, 
Gunnars I. Gunnsteinssonar 

gunnar@menningarfelag.is 

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar í tölvupósti eða síma 

824 2526

Nánar um starfsemina á: 

www.leikfelag.is
www.sinfonianord.is 
www.menningarhus.is



Spennandi vinna í boði.
Ég er 44 ára kona og óska eftir aðstoðarfólki  um helgar 
þeas aðra hvora helgi. Er gift og móðir 2 ára drengs. 
Mér finnst gaman að lesa bækur, ferðast, þjálfa hundinn 
okkar og er laganemi í Háskóla Reykjavíkur. Lifi lífinu 
lifandi.

Starfið felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og 
heimilishald. Unnið er eftir hugmyndafræði um 
notendastýrða persónulega aðstoð.

Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
Hreint sakavottorð skilyrði. Bílpróf.

Umsóknarfrestur er til 8 nóvember. 
Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti 
til Ásdísar Jennu: Asdisjenna@npa.is

Ás styrktarfélag
Búseta

Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri óskast til starfa á heimili á 
Kleppsvegi í 50-70% starf. Vinnutími er sveigjanlegur á 
daginn og mögulega unnið einstaka kvöld en ekki er 
unnið um helgar. Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara 
samkomulagi.
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því 
að aðstoða og styðja fólk í daglegu lífi. 
Upplýsingar veitir Þórhildur Garðarsdóttir í síma 414-0500. 
Umsókn sendist á thorhildur@styrktarfelag.is. 
Einnig má sækja um í gegnum heimasíðu félagsins  
www.styrktarfélag.is. 
Upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess       
www.styrktarfelag.is
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Lausar kennarastöður við L k öð ið
Lágafellsskóla Mosfellsbæ 

• Umsjónarkennari á yngsta stigi - 100% starfs-
hlutfall. Um er að ræða fastráðningu og þarf
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

• Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni - 100% 
starfshlutfall. Um er að ræða fast-ráðningu og
þarf viðkomandi að geta hafið störf í lok nóvem-
ber.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á
www.mos.is  og www.lagafellsskoli.is.

Launakjör skv. kjarasamningi SNS og KÍ vegna
FG.

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir
skólastjóri í síma 5259200 eða 8968230. Um-
sóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á
netfangið johannam@lagafellsskoli.is.

Umsóknarfrestur um störfin er til 14. nóvember
2014.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

VIÐ LEITUM AÐ SÉRFRÆÐINGI 
Í GJALDEYRISMIÐLUN

Gjaldeyrismiðlun er hluti af deild markaðsviðskipta á fjárfestinga- 
bankasviði Arion banka. Störf í deildinni byggja á góðri þekkingu 
á gjaldeyrismálum og fjárstýringu. 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ
 Greining viðskiptatækifæra.
 Öflun og viðhald viðskiptatengsla.
 Þátttaka í þróun og sölu þeirra afurða sem bankinn býður.
 Miðlun gjaldeyris og afleiðutengdra afurða til 
 einstaklinga og fyrirtækja.
 Ráðgjöf um áhættuvarnir í rekstri fyrirtækja. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Góð þekking á gjaldeyrismálum skilyrði.
 Reynsla af bankastörfum sem nýtist í þessu starfi 
 eða reynsla af fjármálastjórn/fjárstýringu fyrirtækja.
 Geta og hæfni til að sækja viðskipti og viðhalda 
 viðskiptasamböndum.
 Framúrskarandi hæfni í samskiptum.

Nánari upplýsingar veita Styrkár Hendriksson, forstöðumaður 
markaðsviðskipta í síma 444 7343, netfang styrkar.hendriksson@
arionbanki.is og Jónas Hvannberg starfsmannastjóri í síma 
444-6376 netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2014. 
Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is. 

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



Rafvirkjar

Óskum eftir rafvirkjum/rafvirkjanemum í fjölbreytt, 
krefjandi og skemmtileg verkefni.

Reynsla kostur en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Pétur í síma 617 3295 
eða í gegnum netfangið radning2014@gmail.com.

Okkur vantar 

bókbindara/starfsmann 

í bókbandsdeildina okkar

Reynsla af umbúðaframleiðslu og almennri 
bókbands- og vélavinnu kostur.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
emil@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 
1877. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 
heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/826
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/825
Sérfræðingur í munasafni Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201410/824
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201410/823
Sérfræðingur í opinb. fjármálum Hagstofa Íslands Reykjavík 201410/822
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/821
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/820
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201410/819
Ritari þingmanna Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201410/818
Fjármálaráðgjafi Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201410/817
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201410/816
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Borgarnes 201410/815

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Viðskiptastjóri 
einstaklinga

Nánari  upplýsingar: 
Ingi Björnsson,  útibússtjóri, 440 3802, 
ingi.bjornsson@islandsbanki.is 

Ásta Sigríður Skúladóttir, Mannauðssviði, 440 4186, 
asta.sigridur.skuladottir@islandsbanki.is  

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi  til að starfa sem viðskiptastjóri einstaklinga í útibúi bankans 
á Akureyri.  Viðskiptastjóri einstaklinga heyrir undir útibússtjóra og er hluti af stjórnendateymi 
útibúsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun

• Talnaskilningur og skipulagshæfni

• Frumkvæði, þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð

• Hæfni í  mannlegum samskiptum

Helstu verkefni:

•  Dagleg stjórnun 

• Alhliða ráðgjöf og þjónusta 

• Skapa og styrkja góð tengsl við núverandi 
og verðandi viðskiptavini

• Áætlanagerð  og markmiðasetning

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 

Íslandsbanki á Akureyri
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Guðný Gígja   

gudnyg@gjtravel.is  

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmann vantar á Tannlæknastofuna Vegmúla 2 í Reykjavík.

Um er að ræða fullt starf. Vinnutíminn er til 17 virka daga.

Vinsamlegast sendið umsóknir á gunniros@mmedia.is 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/826
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201410/825
Sérfræðingur í munasafni Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201410/824
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201410/823
Sérfræðingur í opinb. fjármálum Hagstofa Íslands Reykjavík 201410/822
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/821
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/820
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201410/819
Ritari þingmanna Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201410/818
Fjármálaráðgjafi Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201410/817
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201410/816
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Borgarnes 201410/815

Kringlan
Aðgangur að verslunarplássi í Kringlunni til sölu (lyklagjald). 

Plássið er um 50 fm með nýlegum innréttingum og ljósabúnaði.

Áhugasamir hafið samband box@frett.is

heimkaup.is

100% Lagermanneskja
Við hjá Heimkaup.is óskum eftir ábyrgum, skipulögðum 

og vinnusömum lagerstarfsmanni. Við leitum að 
reyklausum, útsjónarsömum einstakling sem bæði 

getur unnið sjálfstætt og unnið vel með öðrum.

frágangur pantana, útkeysla auk tilfallandi verkefna. 
Starfshlutfall er 100%. Vinnutími er kl: 9 til 18.

Hjá Heimkaup.is starfar samstilltur hópur fólks sem 
nýtur þess að gera vel við viðskiptavini sína. 

Þó álagið geti stundum orðið mikið er gaman í vinnunni 
...enda viðskiptavinirnir ánægðir!

Hæfniskröfur:
Þarf að hafa góða reynslu af lagerstörfum. 
Vera 20 ára eða eldri og vera með metnað. 

Vanur/vön að vinna á tölvu, vera kunnug/ur lagerkerfum

Umsóknir sendist á saevar@heimkaup.is  fyrir 4. nóv.

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur 
og hefur áhuga á heilbrigðu líferni?

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu 
starfsumhverfi.  Verkefni eru m.a. að annast 

tilboðsgerð og frágang sölusamninga auk þess 
að sinna viðhaldi  viðskiptatengsla og öflun

nýrra viðskiptavina.  

Vinnutími  er kl. 11-19 mán til fim. og 
09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af sölustörfum, vera samviskusamur 
þþ

og metnaðarfullur, búa yfir framúrskarandi
þjónustulund og hafa ánægju af mannlegum

samskiptum.  Þarf auk þess að hafa
g gj

frumkvæði, eiga gott með að vinna í teymi og 
p þp þ

vera reyklaus.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  með 
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið  

hreyfing@hreyfing.is fyrir 10. nóv.

Sölu- og þjónustufulltrúi

Starfsmaður í Flugrekstrardeild.
Avijet leitar að öflugum starfsmanni í flugrekstrardeild 
félagsins. Starfið felst m.a í gerð flugplana, öflun yfir-
flugsheimilda, skipuleggja flugafgreiðslu og eldsneyti.  
Einnig skipulag fyrir áhafnir, m.a þjálfun og vinnuskrá, 
flugmiðar, hótel ofl.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

   •  Sveigjanleiki og samstarfsvilji
   •  Hafa getu til að vinna undir álagi
   •  Góð enskukunnátta bæði í máli og riti nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
jobs@avijet.is merkt „Starfsmaður í OPS“.

sími: 511 1144
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GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SJÁLANDI, GBÆ
Norðurbrú 2, með bílageymslu

Til leigu í tvo mánuði

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð 
(117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú í Garðabæ 

í hinu vinsæla Sjálandshverfi. 

Upplýsingar í síma 777 3658

LAXVEIÐIÁ TIL LEIGU
Kálfá í Skeiða- og Gnúpverjahreppi er til leigu til næstu 3ja ára. 
2 stangir leyfðar. Aðeins er veitt á flugu.
Gott veiðihús fylgir. Nánari uppl. eru veittar í síma 898-9107.

Tilboðum skal skila fyrir 15. nóvember til formanns Veiðifélags 
Kálfár, c/o Kristinn Marvinsson, Austurmýri 13, 800 Selfoss.

Netfang: efnalaug@efnalaug.is

Áskilinn er réttur til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 

nr. 652, 4. júlí 2014

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbæ (Grundarfjörður)
Borgarfjarðarhrepp (Borgarfjörður eystri)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr.948/2014  
í Stjórnartíðindum
Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2014.

Fiskistofa, 31. október 2014.

Mjög vandaðir Velfac gluggar og 
hurðir ætlað í einbýlishús til sölu

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í 31 glugga, 
1 útihurð og 2 svalahurðir ætlaðir fyrir einbýlishús ásamt 
arkitektateikningum og hluta af burðarþols- og lagnateikn- 
ingum að einbýlishúsi á einni og hálfri hæð. Gluggarnir eru 
framleiddir árið 2007 og er húsið hannað á sama tíma.

Gluggarnir eru framleiddir hjá Velfac A/S í Danmörku og 
eru álklæddir timburgluggar, með sólstöðvun í gasfylltu 
gleri. Hurðirnar eru einnig framleiddar hjá Velfac .

Mögulegt er að nálgast teikningar ásamt lista yfir glugga 
og hurðir í gegnum netfangið dora@akureyri.is 

Tilboð skulu berast Fasteignum Akureyrarbæjar Geisla- 
götu 9, 603 Akureyri eigi síðar en kl. 13 föstudaginn  
14. nóvember nk. Merkt „Tilboð í glugga og hurðir S6“. 

Fasteignir Akureyrarbæjar áskilja sér þann rétt að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Gámagólf og loft ásamt einangruðum 
gámaveggeiningum til sölu

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í gámagólf 
og loft ásamt 80 einangruðum gámaveggeiningum.

Tilboð skulu berast Fasteignum Akureyrarbæjar Geisla- 
götu 9, 603 Akureyri eigi síðar en kl. 13 föstudaginn  
14. nóvember nk. Merkt „Tilboð í gámagólf og loft ásamt 
veggeiningum“. 

Fasteignir Akureyrarbæjar áskilja sér þann rétt að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Bláa Lónið hf, óskar eftir tilboðum í verkið: „Bláa Lónið - Stækkun upplifunarsvæðis“.

Verkið felst í upptöku á hrauni, uppgreftri, klapparvinnu og fyllingum.

BLÁA LÓNIÐ
ÚTBOÐ JARÐVINNU

Helstu magntölur eru eftirfarandi:

Grunnflötur húsbygginga verður um 5.100 m2
Ný baðlón verða um 1.300 m2  
Vegir og plön verða um 7.000 m2
Uppgröftur á yfirborðshrauni 9.000 m3
Uppgröftur á fleygaðri/sprengdri klöpp 42.000 m3
Klapparlosun 42.000 m3
Fyllingar 4.000 m3

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. júní 2015.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á skrifstofu Eflu Verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík frá og með 
mánudeginum 3. nóvember 2014. Kynningarfundur verður haldinn í fundarsal Bláa Lónsins 6. nóvember kl. 10. Tilboð 
verða opnuð á sama stað mánudaginn 19. nóvember 2014, kl. 10:00.
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www.barnaheill.is



Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

MARARGATA 2 – 190 VOGAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. NÓVEMBER KL. 16:00 – 16:30
- Skemmtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga.
- 3-4 svefnherbergi og stór, rúmgóð stofa og 33 fm flísalagður bílskúr.
- Einbýli með sjávarútsýni

í ört vaxandi bæjarfélagi.
- V. 31,5 millj. 

MARKLAND 6 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. NÓVEMBER FRÁ 15.00 – 15.30
- Björt 55.4 fm 2ja herb íbúð á jarðhæð.
- Góð verönd og lokaður garður.
- Eigninni vel viðhaldið. -Stutt í alla þjónustu.

- V. 23,9 millj.

ÁLFABREKKA 17  -  200 KÓP 
Frábær fjölskyldueign - 5 svefnherbergi

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. NÓV. KL. 16:00 – 16:30.
Einstaklega glæsileg efri-sérhæð í tvíbýli. Eignin er 242 fm. þ.a. 46,4 fm. bílskúr og geymsla. Einnig
er óskráð ca. 50 fm. rými sem mögulegt er að innrétta sem aukaíbúð. Eignin skilast fullbúin án
gólfefna, gólfefni komin á forstofu, baðherbergi, gestabaðherbergi og þvottahús. Stór suðurverönd.
Afhending við kaupsamning. Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá AEG.
Eikarhurðir frá Parka. Baðtæki og blöndunartæki frá Ísleifi Jónssyni.

V. 61,9 millj. Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 897 8266

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTABRYGGJA 12 -  110 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. NÓVEMBER FRÁ 12.30 – 13.00

Björt 97,4 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð.
- Stæði í bílageymslu. Viðhaldslétt og snyrtilegt hús.
- Verönd útaf aðalsvefnherbergi.

V. 27,9 millj.

TRÖNUHÓLAR 3 – 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. NÓVEMBER KL. 13:00 – 13:30
- Góð 3ja herb, 126 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýli
- Sérinngangur og verönd út frá stofu. Lítill bílskúr fylgir
- Tilvalin eign fyrir laghenta.
- Til afhendingar við kaupsamning
V. 25,5 millj.

OPIÐ HÚS

ÞÓRÐARSVEGUR 6 – 113 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 2. NÓVEMBER KL. 14:00 – 14:30
- Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af svölum.
- Íbúðin er í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í bílageymslu.
- Vel skipulögð íbúð með ljósum gólfefnum, innréttingum og hurðum.

V.  29,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

ESKIHLÍÐ 29 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. NÓVEMBER FRÁ 16.00 – 16.30
- Falleg 98.7 fm 4ra herbergja hæð í fjórbýli.
- Vinsæl staðsetning miðsvæðis í Reykjavík
- Töluvert endurnýjuð íbúð. Stutt í náttúruperlu.

- V. 34,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Erum að hefja sölu á glæsilegum 2ja og 3ja herbergja íbúðum
í nýju 8 íbúða lyftuhúsi á þessum frábæra stað í 
„NÝJA MIÐBÆNUM“.
Íbúðir munu verða afhentar fullbúnar með vönduðum
innréttingum frá PARKA. Íbúðir eru án gólfefna á aðalrýmum
en búið er að flísaleggja baðherbergi og þvottahús. Stæði í bílgeymslu
með flestum íbúðum.

Dæmi um stærðir og verð:
-2ja herbergja 77.4 fm kr: 38.9 - 42.9 millj.
-3ja herbergja 98.8 - 102.5 fm kr: 41.5 - 50.9 millj.

LAUGAVEGUR 151-155
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AUSTURKÓR 19 - 25, 203, KÓP

HVÍTÁRBAKKI – GISTIHEIMILI

AUSTURKÓR 121 - 125, 203, KÓP

GVENDARGEISLI – 113 RVK

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU

90% fjármögnun

- Mjög vel skipulögð einnar hæðar raðhús
- Stærðir eru ca. 150 fm með innb.bílskúr
- Afhendast fullbúin að utan fokheld að innan
- Gert er ráð fyrir rúmgóðri verönd
- Afhendingartími ca. 2-4 mánuðir.
- Mögulegt að fá afhent fullbúin án gólfefna

- Verð 34.7 – 35.5 millj. 

-Rúmgóð 127 fm 4.ra herbergja
-Sérinngangur af svalagangi
-Stæði í lokaðri bílgeymslu
-Skjólgóðar ca. 13 fm svalir
-ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 34.9 millj.

6 ÍBÚÐIR 

EFTIR

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA
- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / suður-svalir / suður-garður
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaups.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS

- Verð frá 35.9 millj. 

-Fullbúin 690 fm eign með 13-15 herb.
-Veitingarsalur fyrir ca. 40 manns
-Fullkomið vinnslueldhús
-Flott bókunarkerfi og heimasíða
-Eignarlóð 9660 fm.
V. 130 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA





118.000.000

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 17 – 17:30
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31. okt. til og með 4. nóv.  á skíðabúnaði

Faxafeni 8 · 108 Reykjavík
sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is • www.alparnir.is

VETRAR-
SPRENGJA
VETRAR-

SPRENGJA

Opið alla helgina!
20% afsláttur af öðrum vörum

Takmarkað
magn

ekki missa
af þessu5050%

Allt að 

Twin Tip skíði

Fjallaskíði

Salomon 
snjóbrettapakkar

Einnig
hjálmar og

bakhlífar

Gönguskíða-
pakkar

30

40
40

50%

%

%

%



FÓLK|HELGIN

Viðskiptajöfurinn Rande Gerber og eiginkona hans, fyrrverandi fyrirsætan Cindy Crawford, tóku 
forskot á hrekkjavökuna og héldu hið árlega Casamigos Tequila-partí í Los Angeles síðastliðið 
föstudagskvöld. George Clooney, meðeigandi Gerbers og leikarans Mikes Meldman, sem venju-

lega fer fyrir samkvæminu var fjarverandi enda enn að fagna brúðkaupi sinu og Amal Alamuddin. 
Gerber tók því að sér veislustjórn en hann og Crawford voru klædd sem Sonny og Cher. Í samkvæm-

ið mætti að venju fjölmargt frægðarfólk í ýmsum búningum. Paris Hilton var klædd sem Mína mús, leik-
konan Kate Hudson hyllti Dag hinna dauðu, leikkonan Michelle Trachtenberg var eins og uppvakningur 
og Hillary Duff eins og álfadís.

INNBLÁSTUR FRÁ 
STJÖRNUNUM
HREKKJAVAKA  Er hrekkjavökupartí um helgina? Fáðu innblástur frá stjörn-
unum sem héldu sitt árlega hrekkjavökupartí í Los Angeles um síðustu helgi.

Michelle Trachtenberg 
lagði mikið í sitt gervi 
og Paris Hilton var kyn-
þokkafull Mína mús.

Kate Hudson minnir á Dag hinna 
dauðu.

Hilary Duff var klædd sem álfadís.Gestgjafarnir Rande Gerber og Cindy Craw-
ford voru klædd sem Sonny og Cher.

Skemmtilegt konukvöld 
í kvöld laugardag frá 19 – 22

KONUKVÖLD Í COSMO
Heiðar Jónsson kemur og hjálpar ykkur að velja rétta dressið.

Kristín Stefánsdóttir frá No name sýnir allt það nýjasta í förðun.

Happdrætti – Léttar veitingar

Kaupauki:
Allar konur sem versla fá 

armband að eigin vali.
Sjáumst hressar

Stelpurnar í Cosmo

20 % 
afsláttur af öllum vörum



BÍLAR &
FARARTÆKI

CAN-AM Maverick götuskráð. 
Árgerð 2014, ekinn 0 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. AUKAHLURIR FYRIR 
800ÞÚS 30” DEKK Verð 4.970.000. 
Rnr.223409. Bílamarkaðurinn S:567-
1800 bilamarkadurinn.is

POLARIS Sportsman xp eps 850. 
Árgerð 2011, ekinn 2 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.223468. Bílamarkaðurinn S:567-
1800 bilamarkadurinn.is

NISSAN Navara 4wd double cab at 
le „35” . Árgerð 2007, ekinn 90 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.190.000. 
Rnr.231540. Bílamarkaðurinn S:567-
1800 bilamarkadurinn.is

KIA Sorento ex-2,4 bensín. Árgerð 
2005, ekinn 157 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 650.000. Rnr.106599. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800 
bilamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

SJÁLFSKIPTUR - JIMNY
SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2005, ekinn 
113Þ.km. sjálfskiptur. Einn eigandi, 
gott eintak! Verð 1.280þ. Rnr.104714. 
Er á staðnum Bílalíf

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

NÝTT ÚTLIT DIESEL !
bmw 520 Diesel Steptronic 12/2012 
(mód 2013) ek 32 þ.km Glæsilegur bill 
er á staðnum Verð nú 6.680 þús !!! 
(eftir lokun 8972908)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

OPEL Astra-g-coupe coupé. Árgerð 
2001, ekinn 146 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Tilboðverð 490.000. Rnr.105856. Á 
staðnum.

VW Caddy. Árgerð 2011, ekinn 114 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.790.000. 
Rnr.301106. Á staðnum.

LAND ROVER Freelander 2wd. Árgerð 
2001, ekinn 147 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Tilboðsverð 490.000. Rnr.261711. Á 
staðnum.

FORD Transit 2,2 millilangur/háþekja. 
Árgerð 2014, ekinn 0 KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 4.900.000.m/vsk Rnr.301005. Ný 
ryðvarinn og hiti í rúðum. Á staðnum.

BMW 330 ix. Árgerð 2003, ekinn 
158 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.105435.

BMW 5 520d. Árgerð 2012, ekinn 
57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Hlaðinn 
aukabúnaði. Verð 7.490.000. 
Rnr.301058. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18 

& lau 12-16
www.planid.is

KIA Carens 7 manna. Árgerð 2007, 
ekinn 118 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.161247.

HYUNDAI I40 wagon style. Árgerð 
2012, ekinn 40 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000. Rnr.991019.

HONDA Accord dísel. Árgerð 2013, 
ekinn 33 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.991018

BMW 320d F30. Árgerð 2014, ekinn 
9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.890.000. Rnr.990959

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÚTSALA! FORD Escape xls 4x4 4dr. 
Árgerð 2005, ekinn 113 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.Verð áður 1190.000. 
Útsöluverð 790.000. Rnr.100587.

SKODA Octavia Ambiente combi. 
Árgerð 2012, ekinn 104 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.290.000 stgr. 
Rnr.100568. Á staðnum !

AUSTIN 16. Árgerð 1947, Til 
uppgerðar. Tilboð óskast. Rnr.100583.

abill.is
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík

Sími: 5876600
Opið virka daga 10-18 og 

laugardaga 12-1

NÝJIR DODGE DURANGO 
CITADEL 4X4

 Með öllum aukahlutum, V8 Hemi, 
360hö, 7 manna, Sjón er sögu ríkari, 
Rosalega flottir bílar, Aðeins 1 
eftirársbíll eftir, Verð áður 11.490þkr, 
Tilboðsverð 9.990þkr, Eru í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

Toyota Yaris Hybrid Active - Nýir bílar 
Árgerðir 2014. Sjálfsk. Bakkmyndavél 
o.m.fl.. Verð frá 2.990.000kr. 
Raðnúmer 134415. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BMW X5 3.0d E70. 09/2007, 
ekinn 96 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
panoramatoppur, auka felgur ofl. 
Einn eigandi! Verð 6.390.000. 
Raðnr.252864 www.BILO.is - Bimminn 
er í salnum!

LR RANGE ROVER EVOQUE EVOQUE 
PURE 07/2013, ekinn 16 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, 20” álfelgur ofl. Verð 
8.750.000. Raðnr.252877 á www.BILO.
is - Töffarinn er í salnum!

LR RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE 
SD4 nýskr. 04/2013, ekinn 20 Þ.km, 
191hö diesel, sjálfskiptur, panorama, 
20” felgur, bakkmyndavél ofl. Verð 
9.890.000. Raðnr.284881 á www.BILO.
is - Sá fallegi er í salnum.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2012, ekinn 65 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 3.090.000. Rnr.149424.

SSANGYONG Kyron. Árgerð 2008, 
ekinn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.180.000. Rnr.114387. 1990 
þús stgr.!

SUZUKI Swift gl 4wd. Árgerð 2011, 
ekinn 47 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.114511.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 41 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.380.000. Rnr.111818.

Diesel RENAULT Clio expression 
diesel. Árgerð 2014, ekinn 18 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.490.000. 
Rnr.210612. 90% lánamögul.

HYUNDAI I30 classic ii diesel. Árgerð 
2013, ekinn 44 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.690.000. Rnr.114507. eigum 
ennig til ssk, Comfort verð 3250 þús

Sjálfsk KIA Ceed ex 1.6 disel. Árgerð 
2014, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.780.000. Rnr.114589.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

BMW 318 árg. ‚03 ek. 133 þ. beinsk. 
mjög vel með farinn. leður og 
topplúga Verð 1.290 þ. Uppl. 8687752.

Nissan micra ‚98, ek. 210.000. Ný 
skoðaður, topp standi. Góð dekk. Verð 
210.000. Uppl. í s. 848 5280.

Póló árg 02 ek 151 þús beinsk 3 dyra 
sk 15 heilsársdekk toppbíll verð aðeins 
430 þúsund gsm 8688565

Skoda Okt. 4x4 árg 2002 ek. 260 þ 
skoðaður Góður bíll á vetrardekkjum 
og með dráttarkrók. Verð 490.þús 
engin skipti S 894-9916

bílar til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Save the Children á ÍslandiSave the Childe re



 Bílar til sölu

TILBOÐ 690.Þ 100% LÁN
Mazda 3 árg 2004 ek. 192.þ km 
sjálfskiptur skoðaður 2015 ný nelgd 
vetrardekk ásett verð er 1090.þ fæst á 
690.þ stgr engin skipti. 100% visa lán. 
uppl. í 896-5290

7 MANNA DISEL 690.Þ
Mjög góður Land Cruiser 90 árg ‚00 
bsk Disel 7 manna, ný skoðaður og 
ný tímareim og mikið yfir farinn fæst 
á 690.þ 100% vísa lán uppl. í síma 
896-5290

OFURTILBOÐ 440.Þ
Góður Trooper Disel sjálfskiptur 
skoðaður 2015 ek 237.þ tilboð 440.þ 
100% Visa í boði uppl. 896-5290

Skoda Octavia tablet árg. ‚06 ek. 137 
þ. ný tímareim góða heilsárs dekk 
uppl. 8995189.

Isuzu dmax árg. ‚07 ek. 111 þ. ný 
dekk mjög snyrtilega bíll uppl. í síma 
8923207.

Til sölu Toyota Hiace 2006 ek. 
250,000, dísil, sjálfsskiptur, langur. 
Verð 1,590,000. Uppl. í s. 860 1998.

Til sölu Toyota Hiace 2006 ek. 
107,000. Dísil, fjórhjóladrifin. Verð 
2,650,000. Uppl. í s. 860 1998.

Toyota Corolla 1.8L árg. ‚04 ek. 163 
þ.km. Sjálfsk. Kr. 950 þús. S. 864 0010.

Ford Escape XLT árg. 2005, ekinn 106 
þ.m., sjálfskiptur, leðursæti, topplúga, 
einstaklega vel með farinn; einn 
eigandi. Verð 1.150 þús. Uppl. í s. 820 
0730.

DISEL-ÚTSALA 295 ÞÚS
Nissan Terrano árg ‚98, ek. 270 
þús, ssk, sko ‚15, krókur. Mikið 
endunýjaður. Ný heilsársdekk. Verð 
295 þús. S. 891 9847

Toyota Avensis Sól ‚98 árg., ekinn 260 
þús., sjálfsk. Verð 300 þúsund. Uppl. í 
s. 896 5600.

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

ALGER EÐALL TIL SÖLU.
MB Turbo Diesel 300 SD 1979, 
afskaplega vel með farinn og 
óryðgaður með öllu. Allur orginal frá 
upphafi. Verð 1,8 m stgr Uppl: 899 
0410

GÓÐUR
Volvo 850 ‚95 ný vetrardekk á felgum 
fylgja einn eigandi, 100% viðhald og 
þjónusta alla tíð Ekinn 298.000 km 
Verð 395.000,- Uppl. 899 0410

Toyota Yaris Terra 2000 árg keyrður 
255þ, verð 299þ. Skoðun 2015. s: 
6986278

 250-499 þús.

EYÐIR LITLU - TILBOÐ 320 
ÞÚS!

OPEL ASTRA-G 1,2 ECOTEC árg ‚01 
ek.151 þús, 5 dyra, bsk, heilsársdekk, 
sk. 15 tímakeðja, eyðir mjög litlu, 
ásett verð 450 þús TILBOÐ 320 ÞÚS 
möguleiki á 100% vísaláni i 36 man 
s.841 8955

Kia Picanto ‚05. 470Þ stgr. Flottur 
smábíll, eyðir sáralitlu. Ek 114þ. S. 
842-2450 nova

 500-999 þús.

TILBOÐ 690 ÞÚS - VÍSLÁN 
Í BOÐI

CITRON C4 2006 ek,152 þús, bsk, 
sk.15, góð vetrardekk, mjög góður bíll 
sem lýtur vel út, ásett verð 890 þús 
TILBOÐ 690 þús möguleik á 100% 
vísaláni í 36 man s.841 8955

GULLMOLI Á TILBOÐI 
590 ÞÚS

SKODA FABIA COMBI 2002 ek.82 þús, 
ný tímareim, ný vetrardekk, nýlega 
skoðaður, einn eigandi, lítið slitinn bíll 
sem á nóg eftir, ásett verð 750 þús 
TILBOÐ 590 ÞÚS s.841 8955

EINN EIGANDI FRÁ 
UPPHAFI.

Toyota Aygo 1.0 árg ‚06. ek 135þús 
km. skoðaður ‚15. bsk, 5d, mjög 
eyðslugrannur bíll. Tilboðsverð aðeins 
690þús. möguleiki á 100% vísaláni. 
s:659-9696

 Bílar óskast

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
800 ÞÚS.STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að 
800þús. staðgreitt. Er með pappíra og 
pening til að ganga frá því samdægurs 
ef að samningar nást. Bíllinn má 
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar. 
skoða allar tegundir. Hringdu í 
síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

 Sendibílar

TILBOÐ 2490 ÞÚS M/VSK
Til sölu Renault Master Nýskráður 
05.02.2008. Ekinn aðeins 113 þús, 
nýskoðaður og ný tímareim og ný 
málaður. Verð 2890 þús en TILBOÐ 
2.490 m/ vsk. Flottur bíll. Upplýsingar 
í síma 693-0053.

TILBOÐ LÍTIÐ ÚT
MERCEDES BENZ VITO 2006 
HÁÞEKJA DÍSEL SJÁLFSKIPTUR. Ekinn 
170 þús, álfelgur og krókur. Skoðaður 
2015. Verð 2290 þús en TILBOÐ 1990 
þús, áhvílandi 1400 þús. Skoða öll 
skipti t.d hjólhýsi, vélsleði eða bíll. 
Uppl.í s. 693-0053

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Kymco 700 700EXI hjólin fást hjá 
VDO. Öflug götuskráð fjórhjól hlaðin 
aukabúnaði. Frábær í leik eða starf. 
VDO. Borgartún 36. S: 588 9747 www.
vdo.is

TIL SÖLU GÁMAR.
Háþekjur, bæði hærri og breiðari en 
standard gámar Svo þeir rúma mun 
meira. Alveg heilir, leka ekkert og 
góðar hurðar. Verð 450 þús. Allar uppl. 
í s. 616 8631

 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

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

Þrif í heimahúsum, fyrirtæki og fyrir 
húsfélög. Fljót og ábyrg þjónusta. S. 
777 8122.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

bílar til sölu

bílar til sölu
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Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

HÚSFÉLÖG OG 
FASTEIGNAEIGENDUR

Tek að mér byggingaráðgjöf og 
framkvæmdaeftirlit.
Magnús Jónasson 

Byggingafræðingur Sími: 868 
7710 magnusjonasson.7@gmail.

com

Laga ryð á þökum, hreinsa þakrennur, 
og tek að mér ýmis smærri verk. Uppl. 
s. 8478704. manninn@hotmail.com.

 Spádómar

EINKATÍMAR 618 6857
 ER Í BÆNUM !

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið til 22.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 
5000. Tímapantanir í síma 845 8896.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

HANNA - S. 555 2927
Símaspá - draumaráðingar og 
fyrirbænir.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

FRÁBÆRT VERÐ Á 
LOPAGARNI

Álafosslopi 429 kr. Léttlopi 259 kr. 
Plötulopi 399 kr. Gefjun.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Borsini Super 
star. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 
660 1648.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir
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 Verslun

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG 
KONUR FÁ MIKLU MEIRA 
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ 

WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para 
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar 
fáanlegar Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró. www.hush.is

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC - 
ENSKA

NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 10/11, 8/12, 
13/1, 9/2, 9/3. 4 vikur/5 x í viku - 4 
weeks/5 days a week. Kennsla m/
móðurmálstækni - Inter-Lingual 
Learning Technique. Aukatímar 90 
mín/kr 6000,- STÆ, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 1155.

 Dýrahald

BORDER COLLIE HRFÍ
Hvolparnir eru tilbúnir til afhendingar 
heilsufarsk, bólusettir og ættb. HRFÍ. 
Verð 200 þús. Uppl. í s. 898 3883.

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-074

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 6.490,- 
 Stærð 76 cm verð 8.490,- 
 Stærð 91 cm verð 10.490,- 
 Stærð 107 cm verð 11.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

 Fatnaður

Til sölu ónotaður síður minnkapels, 
stærð 40-42, verðmetinn á 900þ. selst 
á 750þ.kr. uppl. í s.8602740

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Tveggja herb. íbúð til leigu á fyrstu 
hæð í Grafarvogi. Laus strax. Uppl. í s. 
8993011.

Mjög falleg 60 fermetra íbúð með 
sjávarútsýni rétt hjá Eiðstorgi til leigu 
á Seltjarnarnesi strax. Algjör reglusemi 
og reykleysi skilyrði. 140 þús. á mán. 
sími 8989171.

60 fm íbúð á svæði 108. 
Langtímaleiga. V. 155 þús. á mán. Laus 
15. nóv. S. 776 2806 & 823 8060.

3 herb. íbúð til leigu á svæði 104 
Rvk. Langtímaleiga. Trygging. Sími 
822 5630.

Íbúð til leigu í HFJ. 4 svefnherb. + 
stofa í 116 fm einb.húsi Uppl. í s. 
899-2060

 Sumarbústaðir

Fallegur 36 ferm. Bústaður til 
flutnings, 8 ferm. gesthús fylgir, er rétt 
við Selfoss. Get sent myndir. Verð 3,9. 
Uppl. í s. 820 5181.

 Atvinnuhúsnæði

140 fm atvinnuhúsnæði á 
Ártúnshöfða til leigu, 70 fm milliloft 
með eldhúsi. Stór innkeyrsluhurð og 
úti stæði. Laust strax. Uppl. í s. 568 
1075 eða 899 1075.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUHÚS.IS
Hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagnar, bílar ofl. 
Uppl. í síma 770-5144.

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

LOFTORKA REYKJAVÍK EHF
Óskar eftir mönnum sem eru 

vanir að leggja steinlagnir.
Loftorka Reykjavík ehf, 

upplýsingar í síma 565 0875 
eða 892 0525

SJÓMENN
Útgerðaryrirtæki óskar eftir að 
ráða vana sjómenn, stýrimenn, 

VMK menn, vélstjóra og 
vinnslustjóra. Útgerðin rekur 
frystitogara og uppsjávarskip.

Umsóknir sendist á 
tjonusta@365.is

merkt „sjómenn”

KAFFIHÚS
Starfskraftur óskast á kaffihús 
við undirbúning í eldhúsi við 

smurbrauð og bakstur. 50-80% 
vinna virka daga og aðrahvora 

helgi. Íslensku kunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 899 1965

GARÐAÞJÓNUSTA ÍSLANDS
Leitar að hörkuduglegum vönum 
manni í hellulagnir og garðvinnu. 
Mikið af verkefnum í vetur. Góð 

laun fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í s. 844 6547

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

FJARÐARBAKARÍ - KORNIÐ
óskar eftir starfsfólki í 60% starf á 
virkum dögum. Framtíðarstarf í boði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

Vantar hraustan einstakling í útivinnu, 
aðallega labb. Tímabundið, mikil vinna 
í boði. Uppl. í s. 821 0883.

 Atvinna óskast

Vanur meiraprófsbílstjóri óskar eftir 
vinnu, margt kemur til greina. s. 774-
6457.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

fasteignir

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Melabraut 28 – Seltjarnarnesi
Opið hús sunnudaginn 2. nóvember á milli kl. 14.00 og 14.30

OPIÐ HÚS

Um er að ræða fallega 129 fm sérhæð á fyrstu hæð í 
þríbýlishúsi ásamt sérstæðum 29 fm bílskúr. Fallegar inn-
réttingar. Parket og flísar. 4 svefnherbergi. Topp eign á 
frábærum stað á Seltjarnarnesi. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 47,9 millj.
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur.

Til leigu mjög vel staðsett verslunarhúsnæði við  Smáratorg

Skammtímaleiga eða langtímaleiga

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

Löggiltir fasteignasalar: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Inngangur í húsnæðið er við hliðina á innganginum í  Bónus.  
Um er að ræða einn sal með góðum gluggum,  sem hægt er að 
stúka af í smærri einingar eða nýta í einu lagi. Húsnæðið er laust til 
afhendingar nú þegar.  
Nánari upplýsingar veitir Einar S. Valdimarsson í s: 840-0314 eða á 
einar@stakfell.is

Einstakt einbýlishús í miðborginni. Húsið er hæð, rishæð og kjallari. 
Aðalhæð: Þrjár glæsilegar samliggjandi stofur, eldhús, forstofa, 
snyrting og hol. Einnig bakinngangur. Í stofuloftum eru fallegir bitar. 
Hurðir á milli stofa eru hvítlakkaðar og með gylltum hurðarhúnum. 
Karmar og gluggapóstar eru hvítlakkaðir. Á 2. hæð (rishæð) eru 5 
herbergi og fl. Kjallari: Tvö stór herbergi, geymsla, þvottahús o.fl. Ekki 
full lofthæð. Auk þess að vera íbúðarhús gæti þessi virðulega eign 
einnig hentað fyrir skrifstofur, t.d. fyrir arkitekta, lögmenn, félagastarf-
semi o.fl. Frábær staðsetning.

Túngata 8 - 101 Rvk 
Teiknistofur - skrifstofur - félagastarfsemi - einbýli 

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldormar@fasteignaland.is

Björt103,4 fm. 3ja-4ra herb. íbúð með sérinng. (hjólastólaaðg.) 
á jarðhæð við Fljótsmörk í Hveragerði. Eldhús með góðum 
skápum. Svefnherbergi, barnaherbergi með fataskápum og 
parketi á gólfi. Þvottahús er innaf forstofu með innréttingu og  
vaski. Í sameign: geymsla, hjóla og vagnageymsla.  Verð 18,9 m.

Fasteignaland - Síðumúla 13 - 577 5500 - www.fasteignaland.is

Fljótsmörk 6 - 12, Hveragerði

Fasteignasala og leigumiðlun 

Lækkað verð

fasteignir

- með þér alla leið -  

569 7000 Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is
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Vísindamenn og verk-
fræðingar hafa ára-
tugum saman freistað 
þess að beisla afl sól-
stjarnanna. Kjarnasam-
runi er undirstaða lífs 

eins og við þekkjum það. Stórkost-
legt ferli þar sem náttúrulögmál 
alheimsins kristallast í svo gott 
sem eilífri orku. Maðurinn hefur 
takmarkaða reynslu af því að með-
höndla kjarnasamruna, við sjáum 
hann á hverjum degi á himninum 
en höfum aðeins framkallað hann í 
augnablik með kjarnavopnum.

Hænuskrefin telja
Síðasta öld var í raun forleikur að 
þróun kjarnasamruna. Framfarir 
í kjarneðlisfræði, þróun kjarna-
vopna og tilraunir með kjarna-
kljúfa marka grýtta vegferð í átt 
að hinum altæka orkugjafa. Fram-
farirnar hafa þó verið hægar.

„Strax á 6. 
áratugnum voru 
menn bjartsýn-
ir á að sigrast á 
kjarnasamruna. 
Þá voru menn 
búnir að tækla 
kjarnaklofn-
un,“ segir Ágúst 
Valfells, dokt-

or í kjarnorkuverkfræði við HR. 
„Þegar maður skoðar kennslu-
bækur frá 1950 er talað um kjarna-
samruna innan þrjátíu ára. Bækur 
frá 1980 lofa síðan því sama árið 
2010.“

Engu að síður hafa stór skref 
verið tekin. ESB, Bandaríkin, 
Rússland og önnur iðnveldi tóku 
höndum saman árið 2007 og hófu 
byggingu á langstærsta sam-
runaofni veraldar, ITER, í Suð-
ur-Frakkland. Ofninn verður 23 
þúsund tonn og 840 rúmmetrar 
af vetnisplasma munu flæða um 
kleinuhringslaga holrúm hans. 
Vísindamenn vonast til að hann 
muni framleiða 500 MW þegar 
hann verður tekinn í fulla notkun 
árið 2027.

RUNKEEPER
RunKeeper heldur utan um hvert hlaup hjá 
mér, mælir árangur og getur sagt mér hvar í 

ósköpunum ég er.

TRIPIT
Góður félagi í flugferðir. Heldur utan um 

allar tímasetningar, tengiflug, staðfestingar-
númer o.s.frv. Maður áframsendir einfaldlega 
bókunarpóstinn frá flugfélaginu á netfang hjá 

TripIt og búmm, þetta er komið inn.

RBMA RADIO 
Það besta á internetinu í dag. Hlaðvarpskista 

með aragrúa útvarpsþátta. Hrein unun.

PICSTICH
Einhvern tíma spáð í hvernig unglingarnir 

fara að því að raða mörgum mynd-
um inn í einu og sömu myndina, 

og birta síðan á netinu? 
Þetta er lausnin.

EVE TRADER
Með EVE Trader er hægt að fylgst með og 
kaupa vörur og geimskip á markaðstorgi 
leiksins. Gjaldmiðill viðskiptanna er ISK, en hér 
er þó ekki um að ræða gervigjaldmiðilinn með 
sömu skammstöfun.

SÓNAR FESTIVAL
Styttist í Sónar Reykjavík. Hér getur maður 
fylgst með nýjustu viðbótum við dagskrána.

BUYCOTT
Ég er enn að læra á þetta, en þessi elska á að 
geta sagt mér meira um uppruna þeirra vara 
sem boðið er upp á í verslunum með því að 
skanna strikarmerkið. Erum við nokkuð búin að 
gleyma Gaza?

TRELLO
Appið er nokkurs konar framlenging af „desktop“ 
útgáfunni í tölvunni. Nota mikið í vinnunni, en 
líka við að halda utanum ýmislegt í daglegu lífi.

Ljósið og hitinn frá sólinni er afurð samruna. Hann á 
sér stað þegar vetniskjarnar renna saman og mynda 
þyngri atóm. 

Þetta er uppgötvun Einsteins (E=mc2) þar sem massi 
(m) og orka (E) eru jafngildi. Þar sem hraði ljóss (c, 
eða fastur hraði) er svo mikill er auðvelt að umbreyta 
litlum massa í gríðarlega orku.

Hvað er samruni? 
Samrunaofn á stærð við frystikistu
Hönnun ITER byggir á tilraunum 
Sovétmanna árið 1956 með Toka-
mak-ofna en í dag eru hugmyndir 
um annars konar hönnun. Í leyni-
legri rannsóknarmiðstöð banda-
ríska hergagnaframleiðandans 
Lockheed Martin hafa vísinda-
menn unnið að þróun mun minni 
og skilvirkari samrunaofns. 
Fyrir tækið tilkynnti á dögunum 
að vísindamennirnir hefðu yfir-
stigið helstu þröskulda við hönn-
un ofnsins. 

Lockheed Martin lofar frum-
gerð innan fimm ára og full-
búnu tæki eftir áratug. Ofninn er 
hlægilega lítill miðað við ITER 
eða á stærð við þotuhreyfil og 

beitir nýstárlegri aðferð þar sem 
segulsviðið sem beislar vetnis-
plasma þrengist við báða enda 
(eins og karamella). Lockheed 
fullyrðir að þessi litli samruna-
ofn geti virkjað 100 MW af orku. 
Í þessu samhengi er viðeigandi að 
benda á að afl Kárahnjúkavirkj-
unar er 690 MW.

Altæk orka, altækar breytingar
„Það sem gerir þessa vél hjá Lock-
heed Martin merkilega er stærð 
hennar,“ segir Ágúst. „Þetta snýst 
ekki bara um að fá meiri orku 
heldur einnig að það kosti ekki 
óheyrilega mikið að fá hana.“

Félagsleg, pólitísk og umhverf-
isleg áhrif ódýrs og skilvirks 

samrunaofns eru yfirþyrmandi 
þar sem aðgengi að hreinni og 
umhverfisvænni orku verður stór-
aukið.

„Við verðum auðvitað að hafa í 
huga að á sínum tíma voru sömu 
vonir bundnar við kjarnaofna. En 

það yrði náttúrulega algjör bylt-
ing að fá svona tæki eins og Lock-
heed lofar. Að fá kjarnasamruna 
á samkeppnishæfu verði hefði 
gríðarlega afleiðingar. Aðgangur 
að auðlindum væri ekki lengur 
vandamál.“

UPPÁHALDS- 
ÖPPIN8

Eldar 
Ástþórsson
upplýsinga-
fulltrúi CCP

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

3G 9:41 AM

Picstich RBMA Radio BuyCott

RunKeeper EVE Trader

Trello

TripIt Sónar Festival

Prómeþeifur til stjarnanna á ný
Títaninn Prómeþeifur uppskar eilífa reiði Seifs þegar hann stal eldi, eða samruna, sólarinnar og færði bjargarlausu mannkyni. 
Kjarnasamruni sólstjarna er eldri en grísk goðafræði og sólin. Hann er jafnaldri alheimsins og maðurinn er enn óhræddur við 
að ögra höfuðguðinum. Tímabil óþrjótandi orku er í uppsiglingu en rannsóknir á sviðinu hafa tekið miklum framförum.

STJÓRN-
ANDINN  
Tom 
McGuire, 
sem stý rir 
samruna-
verkefni 
Lockheed 
Martin ásamt 
frumgerð-
inni.

ÁGÚST VALFELLS

NBA 2K15
★★★★  ★

Spilað á Playstation 4 ÍÞRÓTTALEIKUR

NBA2K15 hefur í gegnum tíðina verið veisla 
fyrir spilara sem vilja hafa raunveruleikann í 
fyrirrúmi. Eftir að hafa spilað alla 2k-leikina, 
frá því að fyrsti leikurinn kom út á Playstation 
2 árið 2001, er maður orðinn dekraður. Nýjasta 
útgáfan, hönnuð af Visual Sports, sver sig 
heldur betur í ættina. Að vissu leyti er hér 
á ferðinni raunverulegasti íþróttaleikur sem 
undirritaður hefur prófað. Allt frá lýsingu 
leikjanna, til hreyfinga og útlits leikmanna; 
Þetta er allt til staðar og gott betur. Meira 
að segja er boðið upp á stuttan sjónvarps-

þátt fyrir hvern leik sem spilaður er, á meðan 
tölvan hleður sig.

Undirritaður hefur aldrei skemmt sér eins vel 
í fyrstupersónuham leiksins, sem kallast My Ca-
reer. Þar byggir maður upp feril eins leikmanns 
með sterkum söguþræði, þar sem umboðs-
menn, þjálfarar og liðsfélagar skipta miklu máli. 
Framkvæmdastjórahamurinn er svipaður og í 
fyrra: Djúpur og inniheldur nánast öll flóknu 
smáatriðin í launaþaki NBA-deildarinnar. 
Hafandi spilað körfubolta alla ævi og hafandi 
spilað alla NBA2k-leikina, getur undirritaður 
sannarlega mælt með þessum leik, sérstaklega 
fyrir unga körfuknattleiksspilara, því leikurinn 
er það djúpur að hann ætti að auka leikskilning 
þeirra sem iðka íþróttina.
 Kjartan Atli Kjartansson

Raunverulegur leikur sem sver sig í svo sannarlega í ættina

RAUNVERULEGT  Kóngurinn er kominn heim.

Eðlisfræðingurinn Stephen 
Hawking skráði sig á Face-
book í vikunni. Tímasetn-
ingin er nokkuð sérstök en 
kvikmynd byggð á lífshlaupi 
hans verður frumsynd 7. 
nóvember næstkomandi en 
hún ber heitið „The Theory 
of Everything“. 

Í fyrstu færslu sinni á 
Facebook hvatti hann fólk til 
dáða í leit sinni að svörum 
um alheiminn: „Svo gæti 
verið að tími og rúm verði 

ávallt ráðgáta en ég læt það ekki stöðva mig. 
Verið forvitin, ég veit að það verð ég alla tíð.“ 

Hawking mættur 
á Facebook

LOKSINS Á FACE-
BOOK  Stephen 
Hawking hvetur 
fólk til að leita að 
svörum. 
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í dag (1. nóv.)

dj frá kl. 14 - 17
opnunartilboð á vinsælum
Under armour vörum til
þriðjudags

opnar Under armour verslun í 
útilífi smáralind og þér er boðið
í opnunarpartýið.

Þér er boðiðÞér er boðið
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Kræsingar & kostakjör

Tilboðin gilda 30. okt – 2. nóv 2014
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NAUTALUNDIR
ERLENDAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.789,-

2.993,-

-21%

DÁDÝRALUNDIR
VILLIBRÁÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 6.989,-

5.382,-

ANDABRINGUR
FRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.279,-

2.995,-

ANDALEGGIR LÆRI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.989,-

1.392,-

GRÍSAKÓTELETTUR
KRYDDAÐAR
KÍLÓAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.798,-

1.259,-

HANGILÆRI
ÚRBEINAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.995,-

2.597,-

OSTAKEX - HVÍTLAUKS
FRÓN
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 245,-

198,-

OSTAKEX - CHILI
FRÓN
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 245,-

198,-

PIZZASTYKKI - NÝBAKAÐ
MARGARITA/SALAMI
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 359/398,-

180/199,-

DÁDÝRAVÖÐVAR
NÝJA SJÁLAND
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.498,-

3.598,-

-23%

-30%

-30% -30%

-35%-19%-19%

-35%
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LAMBAHRYGGUR
HÁLFUR - FERSKUR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.198,-

1.780,-

LAMBALÆRI
ÁN MJAÐMABEINS
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

1.392,-

LAMBAKÓRÓNA
FRESK
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.998,-

3.598,-

LAMBAÖXL
FERSK
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

999,-

KALKÚNAHAKK
ÍSFUGL 600 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 798,-

399,-

KJÚKLINGABRINGUR
ÍSFUGL MAGNPAKNING
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.598,-

1.949,-

-50% -25%

NICE’N EASY SÚPUR
2 TEGUNDIR
PAKKAVER
VERÐ ÁÐUR 498,-

299,-

PAPRIKA
RAUÐ
VERÐ ÁÐUR 598,-
KKÍLÓVERÐ

299,-

-40% -50%
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halda sem mestum völdum innan fjölskyld-
unnar voru náin skyldmenni oftar en ekki 
látin giftast, og Carlos prins var frábært 
dæmi um það. Móðuramma hans og 
föðurafi voru systkini. Móður-
afi hans og föðuramma voru 
líka systkini. Tvær af lang-
ömmum hans voru systur. 
Hann átti aðeins fjóra 
langömmur og langafa en 
ekki átta eins og aðrir, og 
foreldrar hans (Filippus 
kóngur og María kóngs-
dóttir frá Portúgal) voru 
jafn skyld og ef þau hefðu 
verið hálfsystkini. Ekki 
nóg með þetta, Carlos átti 
bara sex langalangafa og –
ömmur en ekki sextán, eins og 
tíðast er.

Vondur maður reis af sænginni
Svona innræktun er alsiða í 
ræktun dýra, þegar menn 
leitast við að þróa ein-
hverja sérstaka eigin-
leika eða hæfileika hjá 
vissri dýrategund. Gall-
inn við innræktun Habs-
borgaranna var sá að 
þetta góða fólk hafði 
enga sérstaka hæfileika. 
Þeir voru að minnsta kosti 
fljótir að hverfa þegar 
gallar innræktunarinnar 
urðu æ ljósari. Það er ekki 
tilviljun að í aldanna rás hefur 
þróast með manninum djúp andúð á 
of nánu samneyti skyldmenna, 
og það voru ekki fyrirskip-
anir frá siðprúðum guðum 
sem voru að baki banni við 
sifjaspellum. Reynslan 
kenndi forfeðrum okkar 
og formæðrum einfald-
lega að slíkt endaði með 
ósköpum, og sú vitneskja 
smeygði sér inn í gen 
okkar og varð að skömm 
á of nánum kynnum. Nema 
hvað í tilfelli Habsborgar-
anna varð hvötin til að halda 
völdum í ættinni yfirsterk-
ari vitneskjunni um hvernig inn-
ræktun hlyti að enda. Og því fór sem fór 
og Habsborgarakjálkinn varð til en hann 
var svo ógnarstór í sumum ættliðum að til 
dæmis Karl V., afi Carlosar prins, gat ekki 
tuggið matinn sinn sjálfur og sat aldrei til 

borðs með öðru fólki. Sú var ekki raunin 
um Carlos prins þótt kjálkastór væri, en í 
honum var innræktunin þó augljós og samt 

ennþá greinilegri í andlegri lægð hans 
en heldur óhefðbundnu útlitinu. 

Carlos sýndi ekki merki um 
neina hæfileika, né heldur 

virtist hann hafa áhuga á 
neinu, nema þá helst því 
að verða herforingi, en 
öllum bar saman um að 
til þess hefði hann hvorki 
líkamsburði né herstjórn-
arhæfileika.

Ekki bætti úr skák 
fyrir Carlos að þegar hann 

var 16 ára datt hann niður 
stiga og stórslasaðist á höfði. 

Höfuðið blés út og var Carlosi 
ekki hugað líf um langa hríð. Ekk-

ert virtist geta geta kveikt í honum 
líf að nýju, ekki einu sinni þegar 

100 ára gömul bein af gömlum 
munki voru lögð í sóttar-

sæng hans og klæðisbútur 
sá sem beinin höfðu verið 
vafin í lagður á enni hans. 
Að lokum gerði ítalskur 
læknir gat á höfuðkúpu 
hans og sjatnaði þá bólg-
an, svo hann fékk aftur 
nokkurn veginn eðlilegt 

útlit sitt, en hafði hins 
vegar greinilega orðið fyrir 

umtalsverðum heilaskaða. 
Því sá Don Carlos sem hafði 

hrapað niður stigann heldur treg-
ur og daufur en þó vænsta skinn að 

flestu leyti, hann reis nú aftur af 
sænginni sem vondur maður.

Það voru hans sorglegu 
örlög.

Ekki er pláss til að telja 
hér upp öll illvirki Car-
losar prins næstu árin. 
Hann gerðist óútreiknan-
legur í skapi og illskeytt-
ur, flæktist um götur með 
hópi óprúttinna félaga 

úr strætinu og veittist að 
karlmönnum en leitaði á 

konur; þetta er maðurinn sem 
Jóhann Friðgeir leikur og syng-

ur í Hörpu! Einu sinni tók hann 
upp á því að panta sér ógnarstór stígvél 
svo hann gæti falið þar skammbyssur sem 
hann vildi nota til að ógna fólki með, en 
þegar Filippus faðir hans skipaði skósmiðn-
um að minnka stígvélin svo ekki væri pláss 

fyrir skotvopnin þá lét Carlos þokkapilta 
sína góma skósmiðinn og svo neyddu þeir 
hann til að éta stígvélin.

Þannig liðu nokkur ár, Carlos varð sífellt 
villtari og grimmari. Hann vildi fá að stýra 
her Spánar í Niðurlöndum, en faðir hans 
treysti honum ekki til þess, og þá mun 
Carlos hafa komið sér í eitthvert samband 
við niðurlenska uppreisnarmenn, en hann 
hafði þó enga samúð með málstað þeirra 
eða kröfum um frelsi – hann vildi bara 
skaprauna föður sínum og eyðileggja fyrir 
honum.

Að lokum hóf Carlos ráðabrugg um að 
ráða kónginn pabba sinn af dögum, og þá 
var Filippusi nóg boðið. Hann mætti sjálfur 
á staðinn til að stýra handtöku sonar síns, 
og Carlos var lokaður inni í einu herbergi 
í höllinni og múrað fyrir glugga svo ekki 
væri hætta á að hann henti sér út – en hann 
marghótaði að svipta sig lífi. Þá var and-
legt ástand Carlosar orðið afar bágborið 
og hann dó loksins 23 ára eftir hálfs árs 
fangavist. 

Ekki vinsæll meðal alþýðunnar
Skömmu eftir að Carlos dó, þá andaðist líka 
Elísabet fyrrum heitkona hans en síðar 
stjúpmóðir. Vegna þess hve skammt var á 
milli þeirra urðu með tímanum til sögur um 
að andlát þeirra tengdust og líklega hefði 
Filippus látið drepa þau bæði, af því hann 
hefði komist að eldheitri ást sem ríkt hefði 
millum þeirra. En sú ást var engin, og Elísa-
bet dó bara af völdum mistaka lækna sinna 
sem klúðruðu lítilsháttar flensu.

Þannig var nú það. Engum var þessi 
sorglegi innræktaði vesalingur harmdauði, 
nema hinum subbulegustu af kumpánum 
hans, það er til dæmis bull úr Schiller og 
Verdi að hann hafi verið vinsæll með alþýðu 
manna. En Verdi kaus sem sé að klastra 
saman úr þessari raunverulegu harmsögu 
heldur fyrirsjáanlegt melódrama – nema 
víst með ansi tilkomumikilli músík!

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 

er ekki búinn 
að sjá sýningu 
Íslensku óper-
unnar á Don 

Carlo en 
hefur kynnt 
sér ævi fyrir-

myndarinnar, 
Carlosar 

krónprins. 

Enginn er ég óperuunnandi, en 
þætti mér Verdi bærilegur myndi 
ég að sjálfsögðu hópast í Hörpu 
að horfa og hlýða á rómaða sýn-
ingu sem þar er enn í gangi á Don 
Carlo eftir hinn ítalska tónsnill-

ing. Og þó myndi ég ekki aðeins vilja njóta 
tónlistarinnar, sem efunarlaust er tilkomu-
mikil, heldur líka virða fyrir mér með-
ferð mannkynssögunnar í þessu stykki – 
en hún er með þeim hætti að maður hlýtur 
að furða sig á að tónskáldið skyldi yfir-
leitt vilja nota sögulega atburði til að semja 
drama sitt upp úr. Af hverju bjó hann ekki 
bara til sitt eigið efni? spyr maður, því svo 
víðsfjarri er heimur óperunnar þeim raun-
veruleika sem lesa má um í sögubókum.

En þar var raunar ekki við Verdi að sak-
ast, ef einhver er sökin, því hann byggði 
óperu sína á ljóðaleik þýska skáldsins 
Schillers, Don Karlos, svo það var Þjóð-
verjinn en ekki Ítalinn sem í raun limlesti 
söguna og gerði úr raunverulegum mann-
legum flækjum og harmleik heldur yfir-
borðskennt melódrama. Eða er það ekki? 
Ég hef náttúrlega hvorki lesið leikrit Schill-
ers né óperu Verdis. En þannig virðist 
það vera þegar maður les söguþráðinn á 
Wikipediu, melódrama í allri sinni dýrð.

Innræktun Habsborgara
Hinn fagrungi og glæsti krónprins Spán-
ar, Don Carlo, á að giftast ástinni sinni, 
henni Elísabetu dóttur Frakkakóngs, en á 
síðustu stundu ákveður Filippus kóngur 
sjálfur að kvænast stúlkunni til að reka 
þannig smiðshöggið á friðarsamninga við 
Frakka eftir langt stríð. Bæði Don Carlo og 
Elísabet ráða sér vart fyrir sorg, en reyna 
að sætta sig við orðinn hlut, ekki síst með 
hjálp trúarinnar. Um síðir kemur til upp-
gjörs feðganna og snýst aðallega um stjórn 
Filippusar á Niðurlöndum, sem Spánar-
kóngar réðu um þær mundir. Don Carlo 
vill frelsa Niðurlendinga undan kúgun 
og sverðalögum spænsku krúnunnar, og 
alþýðan á Spáni elskar hann líka, svo Fil-
ippus lætur að lokum varpa syni sínum í 
fangelsi, og Rannsóknarréttur kirkjunnar 
kemur til skjalanna að kveða niður ástina, 
hugsjónir hins snotra prins, frelsisþrá 
fólksins, vonir um frið, allt í senn.

Svona er útgáfa Schillers og Verdis. En 
raunveruleikinn var allur annar. Og reynd-
ar mun dramatískari fyrir minn smekk.

Í fyrsta lagi. Um það leyti sem Carlos 
krónprins var sviptur heitkonu sinni Elísa-
betu prinsessu frá París líktist hann lítið 
því reffilega og myndarlega karlmenni 
sem Jóhann Friðgeir Valdimarsson túlkar 
á sviði Hörpu. Hann var 14 ára gamall, 
rindils legur, bæklaður á fæti með herða-
kistil, veiklulegur allur og fölleitur og með 
ferlegan neðri kjálka sem skyggði á allt 
andlit hans að öðru leyti. Svo ofvaxinn og 
úrsérgenginn var kjálkinn að Carlos átti 
erfitt með mál – og hefði bara af þeirri 
ástæðu ekki getað sungið hina tilkomu-
miklu dúetta Verdis með Elísabetu. Þessi 
mikli kjálki var reyndar ættareinkenni 
fjölskyldunnar sem Carlos tilheyrði en það 
var Habsborgaraættin sem um tíma var 
grasserandi um allar hirðir Evrópu og réði 
ekki síst málum í Austurríki og á Spáni.

Habsborgararnir voru stórmerkileg 
ætt, og ekki síst vegna ótrúlegrar „inn-
ræktunar“ sem ættin stundaði. Til þess að 

MELÓDRAMA VERDIS VAR 
MIKLU MERKILEGRI HARMSAGA 

  Ekkert virtist geta geta 
kveikt í honum líf að nýju, ekki 
einu sinni þegar 100 ára gömul 

bein af gömlum munki voru lögð í 
sóttarsæng hans og klæðisbútur 
sá sem beinin höfðu verið vafin í 

lagður á enni hans. Að lokum 
gerði ítalskur læknir gat á höfuð-
kúpu hans og sjatnaði þá bólgan.

DON CARLO Í 
ÍSLENSKU ÓPERUNNI  

Kristinn Sigmundsson 
syngur hlutverk Filippusar 

kóngs sem lét fangelsa 
ódáminn son sinn.

FILIPPUS 
KÓNGUR

CARLOS 
KRÓNPRINS 

ELÍSABET 



þrjár kynslóðir  
sjálfstæðra kvenna

Katrínar Stellu Briem,Saga 

ður hennar og ömmu er móð

mikil örlagasaga sem hefur áhrifam
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til 
Fréttablaðsins, Skaft ahlíð 24, 105 Reykjavík 
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

HeilabrotHeilabrot

Garðar Ernir 
7 ára
 sendi Fréttablaðinu 
þessa flottu, tæknilegu 
mynd.

Ertu frænka Línu Langsokks? 
„Nei, Lína Langsokkur er ekki 
frænka mín en við erum ótrú-
lega góðar vinkonur og erum oft 
í keppni um hvor er sterkari.“ 

Hvar áttu heima? „Ég á heima í 
Matthíasarborg sem er í Matth-
íasarskógi með öllum ræningj-
unum og pabba mínum og 
mömmu.“

Við hvað vinna foreldrar þínir? 
„Pabbi minn er sko ræningja-
foringinn og mamma mín rekur 
heimilið. Hún þvær og skrúbb-
ar ræningjana og eldar ofan í 
okkur.“ 

Eru villidýr á kreiki í skógin-
um? „Það er fullt af hættuleg-
um verum í skóginum til dæmis 
skógarnornir og grádvergar! 
Pabbi minn segir að ég verði að 

passa mig á þeim þegar ég fer 
út í skóg.“

Ertu oft í hættu? „Já, ég er allt-
af að lenda í alls konar hættum 
í skóginum en ég kann alveg að 
takast á við hætturnar. Stund-
um kemur Birkir vinur minn og 
hjálpar mér.“

Hvað ertu hræddust við? „Ég 
er hræddust við skógarnornirnar 
og grádvergana en pabbi minn 
segir samt að ég megi ekki láta 
þá sjá að ég sé hrædd.“

Áttu einhver húsdýr? „Nei, ég 
á engin húsdýr en ég á samt öll 
dýrin í skóginum af því þetta er 
Matthíasarskógur og allt sem er 
í honum á ég!“

Veiðir þú þér til matar? „Já, 
stundum, þegar ég fer að heim-

an og þarf að sjá um mig sjálf þá 
veiði ég mér til matar með Birki, 
til dæmis fisk.“

Hvað borðar þú aðallega? „Ég 
borða allt milli himins og jarðar, 
mér finnst allur matur svo góður 
og ég klára líka alltaf matinn 
minn.“

Syngur þú mikið? „Já, ég syng 
alveg rosalega mikið ég er alltaf 
syngjandi og dansandi.“

Hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera? „Mér finnst skemmti-
legast að vera úti að leika mér 
og gera prakkarastrik með Birki 
vini mínum í skóginum. Hann er 
sko besti vinur minn. Svo finnst 
mér líka ótrúlega gaman að 
syngja og dansa með ræningjun-
um heima, þeir eru svo fyndnir 
og skrítnir.“

Hræddust við skógar-
nornir og grádverga
Ronja ræningjadóttir er lífl eg á sviðinu í Leikhúsi Mosfellsbæjar. Hún á heima í 
Matthíasarborg í Matthíasarskógi með foreldrum sínum og slatta af ræningjum.

Í SKÓGINUM  „Mér finnst skemmtilegast að vera úti að leika mér og gera prakkarastrik með Birki vini mínum,“ segir Ronja.
 MYND/SOLLA MATT

1. Ég er ekki tré en ber þó blöð. 
Ég blómstra ekki en ber þó 
ávöxt. Ég er safalaus, þó fóðra 
ég þig. Ég er líflaus en þó geri 
ég marga ódauðlega. Hver er 
ég?

2. Hvað á svar við öllum orðum 
og það á öllum tungumálum?

3. Hver er sú ein há höll?
 Í henni er stólpi stór.

Í þeim stólpa tólf tröppur.
Í hverri tröppu fjögur hreiður.
Í hverju hreiðri sjö fuglar.
Kallast allir eitthvað.
Heita þó allir sama.

SVÖR 

1. Bókin. 2. Bergmál. 3. Ár, mánuðir, vikur og dagar.

Bragi Halldórsson

120

„Þetta er nú meira veggskriflið,“ sagði Kata, þar sem þau komu að 
hlaðinni steingirðingu. „Hér vantar nánast annan hvern stein,“ bætti hún
við með fyrirlitningu. „En hann er nú bara að verða gamall,“ sagði Konráð. 
„Það gerir hann ekki endilega að vondum vegg, bara laslegum,“ bætti
hann við. „Það vantar til dæmis ansi marga steina í þetta gat hérna fyrir 
framan okkur,“ sagði Kata og hélt áfram að úthúða veggnum. Konráð varð 
að viðurkenna að það vantaði jú ansi marga steina í þetta gat. En við
verðum að troða okkur í gegnum það ef við ætlum að komast 
eitthvað áfram,“ sagði Kata. Spurning hvort það vanti það marga steina 
að við komumst í gegnum gatið,“ bætti hún við.

Hversu marga steina 
skyldi vanta?

Getur þú talið þá?

A  20

B  25

D 30

Svar: B



Vísinda Villi spjallar 
um undraheim  

vísindanna og gerir  
tilraunir. Einnig mun 
Villi árita bókina og  

situr fyrir á myndum.
 

Eymundsson 
Smáralind 

í dag Kl 14:00

VILLAVÍSINDI!

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd

Kringlunni norður

Kringlunni suður

Smáralind 540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

LeifsstöðFlugstöð Leifs Eiríkssonar

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir 1. nóvember, til og með 2.nóvember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

vildarverð:

3.999.-
fullt verð:
4.999.-



Hvítlauks- og 
rósmarínmarinerað

Piparmarinerað

25%
afsláttur

1198kr.
kg

Verð áður 1598 kr. kg
Lambalæri, krydduð

20%
afsláttur

1198kr.
kg

Verð áður 1498 kr. kg
Lambalæri, ókryddað
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pakkning!

Magn-

1998kr.
pk.

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning

20%
afsláttur

3598kr.
kg

Verð áður 4498 kr. kg
Lambafille með fiturönd
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3198kr.
kg

Verð áður 3998 kr. kg
Ungnauta piparsteik

20%
afsláttur

23%
afsláttur

2998kr.
kg

Verð áður 3898 kr. kg
Lamba innralæri
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20%
afsláttur

3998kr.
kg

Verð áður 4998 kr. kg
Lambalundir
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FYRST OG FREMST

FREMST ÓDÝR!

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



  669kr.

pk.

Verð áður 969 kr. pk.

Bio Tex þvottaefni 1,8 kg
6699r 996699 r 9966996696699 kkr. pkkrkkrr.r. p

11111aefntta nniittttaaeeefnfni 1

Nýtt tilboð
alla daga til jóla

AÐEINS
Í DAG

1.
NÓVEMBER

Fylgstu með nýjum tilboðum daglega á kronan.is og sparaðu stórt alla daga til jóla

kr./stk.33 kr./stk.32

kr./stk.27 kr./stk.31

HREINLEGA

ÓDÝRT!

Hámark
6 pakkar

á mann meðan birgðir endast!31%
afsláttur

2399kr.
pk.

Pampers jumbo bleyjur, 4 stærðir

HÁMARK

2 STK.
Á MANN

á meðan birgðir 
endast!

4199kr.
stk.

Kamp Knox, 
Arnaldur Indriðason

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT 
5 Lítið kver um lítinn part af blómlegu íláti (12) 
11 Hér segir frá snyrtingu og því sem af henni 

hlaust (9)
12 Hryllingur heimskingja er gæsahúð hinna 

(12) 
13 Eyðimerkurbeinin minna á grynningarnar (9)
14 Ríkur gaur er forspár fugl (10)
15 Möl niður og lúxus líka (11)
16 Gefa blómlegt biturt grænmetið í skyn (9)
17 Ala Teit, enda er hann góðlegur (7)
19 Fitar samhljóða plagg ef það riðlast (5)
22 Rek hrygg Frónbúa til ræktarlegra bletta (9)
26 Mun fræg ráða við misserismat? (12)
28 Það sem helst er að kaldhæðnum (11)
29 Hinar yfirnáttúrulegu aflraunir (12)
32 Vegur ver og ver á vog (11)
33 Gróska á bakborða einkennir pólitíkusa (12) 
34 Mylja mylsnu (5)
37 Blanda timbur milli stefja (7)
39 Klæðningar fylla raðir kúttera (8)
41 Temjum fisk með sköttum (6)
42 Með fyndnu og fáránlegu (10) 
43 Ég hef farið eftir klukku en það tíðkast ekki 

lengur (5)
46 Vegsamar sá vellauðugi  löngu hrunið heims-

veldi (9)
47 Grillar ljósmeti fyrir gamlan dísilrokk (11)
48 Koli vill hvílast (4)

LÓÐRÉTT 
1 Basl Connerys og landa hans með söfnunarílát (12)
2 Hugsar um eyri fyrir stóriðju (12)
3 Klár í kroppi, ekkert kynlegt við það (8)    
4 Tek kúrsinn fyrir mótið (8)
5 Afbrigðaóféti finnur leið til klökkra (8)
6 Ekki beinlínis sett, en hirslur engu að síður (6)
7 Met mat lappa lítils vegna ótraustrar undirstöðu (9)
8 Kaffisull til að skólpa skip (9)
9 Kaggakaunin eru skjól þarfasta þjóns nútímamannsins (9)
10 Hellisskúti félaga í Heimi og Hreimi (9)
16 Skýli í skvettu (13)
18 Sýti söng um sút (9)
20 Forganga hét mitt fyrsta ljóð (9)
21 Fyrir utan allt annað sem ég á inni (7)
23 Vargsháttur hefur slæmar afleiðingar (8)
24 Kem upp á yfirborðið vegna hvelja sem ég sýp (7) 
25 Hali geymir eðalmálm samkvæmt þýskum staðli (7)
27 Allar hafnanirnar komu frá einni ruglaðri manneskju (5)
30 Byggi borð milli þils og súðar (9)
31 Ýsuhræið minnir á þykjustuþorskinn (9)
34 Lastar brenglun sjávar og svipaðra laga (6)  
35 Sá sem veit hvar stinga skal er alltaf á réttum nótum (6)
36 Þetta eru varnarlaus börn, sýnið þeim samúð (6)
38 Kraft nú keyr úr hófi þú, svo klára ég (5)
39 Um leið og þeir sem hljóta (5)
40 Hinir ástsælu Spaðar og Páll Óskar, er það ekki eitthvað? 

(5) 
44 Gangur hægur, góður samt og giska réttur/fóta okkar ferð 

og kraftur/fylgir rokki æ og aftur (3)
45 Me eða mú, hann getur samt ekki flogið (3)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist afar mikilvægur hluti mannlegrar 
tilveru. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 5. nóvember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is 
merkt „1. nóvember“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Freyja Dís sem vildi BARA 
dansa og dansa eftir Birgittu 
Sif. Vinningshafi síðustu viku 
var Sigurbjörn Guðmunds-
son, 105 Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
N E Y S L U V I Ð M I Ð
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SUMARIÐ 2015
Við kynnum 2015 árgerðina af hjólhýsum frá Hobby og Adria

Pantaðu vagninn núna og hafðu hann eftir þínu höfði.
Komdu og upplifðu framtíðina í hjólhýsum og

byrjaðu að hlakka til næsta sumars.
Að sjálfsögðu tökum við gamla vagninn upp í nýjan.

Opið laugardag og sunnudag
frá klukkan 12 til 16.
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Hugheilar þakkir til allra sem auðsýndu 
okkur samúð, vináttu og stuðning við andlát 
og útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

DÓRU ERNU ÁSBJÖRNSDÓTTUR 
Borgartanga 3, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Heimahlynningar og líknardeildarinnar  
í Kópavogi fyrir einstaka umönnun.

                      
Sigurgeir Ingimarsson

Ásbjörn Sigurgeirsson Kristín Siemsen
Gústav M. Ásbjörnsson Guðný Indriðadóttir 

og synir
Dóra Erna Ásbjörnsdóttir og sonur
Birna Kristín Ásbjörnsdóttir
Erna Óðinsdóttir Helgi Kjartansson

og börn
Ása Óðinsdóttir Eyþór Árnason

og börn
Geir Ísak Åsengen Óðinsson
Bente Ingela Åsengen

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

PÉTUR RAGNAR ENOKSSON
Efstahrauni 10, Grindavík,

lést á heimili sínu mánudaginn 13. október. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Þökkum sýndan samhug.

Birgitta Þ. Pétursdóttir Kristján F. Rósinkransson
Róbert Kr. Pétursson Hildur Bender    
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir minn, mágur og móðurbróðir, 

HARALDUR SIGURBERGSSON
lést á hjúkrunarheimilinu Eir mánudaginn 
27. október. Útför fer fram frá Fossvogs-
kapellu mánudaginn 3. nóvember kl. 13.00.

Anna Guðný Sigurbergsdóttir, Tómas 
Símonarson, börn og barnabörn.
Ólafur H. Ólafsson, Hilmar Skúli Ólafsson, 
Valur Jóhann Ólafsson og Ingigerður Bjargmundsdóttir, 
börn og barnabörn.

Elsku frændi og mágur,

GUÐMUNDUR ÞÓRÐARSON
lést miðvikudaginn 22. október. Jarðarförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Þökkum auðsýnda samhúð og hlýhug.

Ísak Runólfsson
Helga Runólfsdóttir
Jóhanna Runólfsdóttir
Sigurveig Runólfsdóttir
Runólfur Ísaksson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu við andlát og útför  

okkar ástkæru og yndislegu                               
INGIBJARGAR ÓSKAR 

ÓSKARSDÓTTUR
Skipasundi 46, Reykjavík.

Hörður Smári Hákonarson
Anna María Gestsdóttir Ellert Hlíðberg
Óskar G. Gunnarsson Sjöfn Magnúsdóttir
Haraldur R. Gunnarsson Ragna Ársælsdóttir
systkini, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför föður míns, 

tengdaföður, afa og langafa,

GUÐMUNDAR R. KARLSSONAR
Sólheimum 25, Reykjavík.

Erna Þ. Guðmundsdóttir Gunnlaugur Guðjónsson
Steinunn Gunnlaugsdóttir Ragnar Lövdahl
Hjalti Gunnlaugsson
Gunnar Karl Gunnlaugsson
og barnabarnabörn.
 

„Sýning frá löngu og farsælu starfi 
safnsins er komin upp en við opnum 
hana formlega 6. nóvember og þá verð-
ur afmælisdagskrá um kvöldið,“ segir 
Halldóra Jónsdóttir, forstöðumaður 
Bókasafns Akraness. Safnið rekur 
upphaf sitt til stofnunar Lestrarfélags 
á Akranesi 6. nóvember 1864 og er því 
150 ára þann mánaðardag í ár. „En 
við erum með Vökudaga hér á Skag-
anum alla vikuna og því eru stöðugir 
viðburðir í bænum,“ segir Halldóra.  
Af þeim sem eru á safninu nefnir hún 
afmælishátíð fyrir krakka í dag milli 
klukkan 11 og 14. „Viðburðurinn heitir 
Fjör og læti, við erum búin að útbúa 
samkvæmisleiki fyrir börnin og leyf-
um þeim að hafa hátt á safninu, aldrei 
þessu vant.“  

Á mánudaginn verður bókmennta-
kvöld sem Sigurbjörg Þrastardóttir 
stýrir. „Rithöfundarnir tengjast allir 
Skaganum,“ segir Halldóra. „Þeir eru 
Orri Harðarson, sem er uppalinn hér, 
Kristín Steinsdóttir, sem bjó hér í mörg 
ár, og Ari Jóhannesson læknir, sem er 
búsettur hér. Sigurbjörg ætlar líka að 

lesa úr nýútkominni ljóðabók sinni og 
svo er Þorgrímur Þráinsson með nýja 
unglingabók, hann er jú Vestlending-
ur.“ 

Halldóra segir nokkrar konur hafa 
setið sveittar undanfarið við að hekla 
dúllur sem eiga að verða 150 og mynda 
listaverk á safninu. „Dúllustundin er 
á þriðjudag,“ segir hún. „Þá fáum við 
líka prjónagraffara í heimsókn sem 
opnar örugglega nýjar víddir fyrir 
handavinnufólk.“

Fyrst var safnið á Görðum. Það helg-
aðist af því að þar var guðshús Skaga-
manna og íbúarnir náðu sér í bækur 
um leið og þeir sóttu kirkju, að sögn 
Halldóru. En hvað skyldi bera hæst á 
sögusýningunni? „Í heiðurssessi eru 
fyrstu lög og útlánareglur lestrar-
félagsins. Allir bókatitlar voru skrif-
aðir á blað og síðan var merkt við 
hverjir tóku. Hverjar voru vinsælast-
ar? Það voru Íslendingasögurnar og 
rímur, Skugga-Sveinn, Þúsund og ein 
nótt, Sögur herlæknisins og bækur 
Jóns Thoroddsen, Piltur og stúlka og 
Maður og kona. Það var ekki mikið 

úrval af skemmtisögum til en þessar 
bækur voru meira teknar en guðfræði-
og garðyrkjuritin.“

Halldóra segir safnið hafa brunnið 
að miklu leyti árið 1946 en tveimur 
árum síðar hafi einkasafn Guðmundar 
G. Hagalín verið keypt. „Það er stofn-
inn að því safni sem hér er í dag,“ segir 
hún.

Sýningin í Bókasafni Akraness 
stendur út árið og er opin á afgreiðslu-
tíma safnsins. gun@frettabladid.is

Börnin fá að hafa hátt
Bókasafn Akraness er 150 ára um þessar mundir og búið er að setja þar upp sögusýningu. 
Í dag verður afmælisfagnaður fyrir krakka sem hefur fengið titilinn Fjör og læti.

FORSTÖÐUKONAN  „Við erum með Vöku daga hér á Skaganum alla vikuna og því eru stöðugir viðburðir í bænum,“ segir Halldóra.

DÚLLUR  Listaverk úr hekluðum dúllum er 
að verða til, afmælisbarninu til heiðurs.

Árni Thorlacius, kaupmannssonur frá Bíldudal, hóf 
veðurathuganir í Stykkishólmi þennan dag. Þær hafa 
staðið samfellt síðan og er saga þeirra þekkt sem ein 
áreiðanlegasta heimild sem til er um langtímamælingar 
veðurfars með vísindalegum hætti.

Alexander Buchan, forseti skoska veðurfræðifélagsins 
og fremsti veðurfræðingur Breta, birti árið 1869 töflur 
sem Árni hafði reiknað og samið fyrir hann um athuganir 
sínar í Stykkishólmi. Buchan telur þær hinar merkustu, 
einkum vegna þeirrar alúðar og vandvirkni sem Árni 
hafði lagt við þetta starf. Árni hafði þremur árum áður 
fengið mælitæki til að prófa mæla sína svo athugana-
röðin var orðin óvenjulega löng miðað við það sem þá 
gerðist. Þetta álit Buchans á mælingum Árna hefur síðan 
fengið alþjóðlega staðfestingu.

ÞETTA GERÐIST: 1. NÓVEMBER 2014

Veðurathuganir hófust á Íslandi
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Í NÓVEMBER BJÓÐUM VIÐ VÖNDUÐU RINGO 
INNIHURÐIRNAR Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI. 
Í glæsilegum sýningarsal okkar að Ármúla 8 getur  þú séð yfir 
40 teg undir af ringo innihurðum. Okkar reyndu sölumenn 
veita  þér faglega aðstoð við val og frágang. 

Verð dæmi: Hvít ringo innihurð með karmi aðeins kr. 31.990.- 

Ljúktu upp og þér opnast nýr heimur...

RINGO GÆÐA
INNIHURÐIR Á GÓÐU VERÐI

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

Kontor, hvít

Eik, Cascade

Evrópsk eik

Hvít lökkuð
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi,  

langafi og langalangafi,

GUÐMUNDUR JÓN JÓHANNSSON 
Kristnibraut 49, 

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 4. nóvember klukkan 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Einstök börn, 
styrktarreikningur 513-14-1012, kt. 570797-2639.

Bryndís Z. Magnúsdóttir 
Sigríður Jóhanna Guðmundsdóttir Jón Pétursson
 Sigurður Emil Ólafsson
Sigurlína Guðmundsdóttir Jean Antoine Posocco 
Guðmundur Þröstur Guðmundsson Björg Ólafsdóttir
María Guðmundsdóttir Rafn Yngvi Rafnsson
Júlíus Helgi Sigmundsson Birna Ágústsdóttir
Kristjana Sigmundsdóttir Hjálmar Steinn Pálsson
Jóhanna Árný Sigmundsdóttir Magnús Norðdahl

afabörn, langafabörn og langalangafabarn.

Ástkær móðir okkar, 

HALLA LÍNBERG KRISTJÁNSDÓTTIR
frá Brúarlandi, Skagafirði,

lést að morgni 29. nóvember í faðmi 
fjölskyldu sinnar á Landspítalanum við 
Hringbraut. Minningarathöfn verður haldin í 
Fossvogskapellu þriðjudaginn 4. nóvember 
kl. 15.00. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Börn hinnar látnu.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁGÚSTA KRISTÍN ÁRNADÓTTIR
til heimilis að Hrafnistu, Hafnarfirði,

áður Grundarfirði,

lést á bæklunardeild Landspítalans  
í Fossvogi síðastliðinn mánudag.

Útförin fer fram frá Garðakirkju 
miðvikudaginn 5. nóvember næstkomandi klukkan 13.00.

Árni Emilsson Þórunn Sigurðardóttir
Ágústa Hrund Emilsdóttir Árni Þórólfsson
Emil Emilsson Sigríður Erla Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Einar Benediktsson sendiherra mun 
leika fyrsta leikinn á afmælismóti Ein-
ars Ben á veitingahúsinu Einari Ben 
við Ingólfstorg. Þetta er svona þrenna,“ 
segir Hrafn Jökulsson, formaður Tafl-
félagsins Hróksins. Þar á hann við 
skákmót sem haldið er í dag, laugar-
dag klukkan 14 í tilefni 150 ára afmælis 
skáldsins Einars Ben. 

Hrafn segir Einar hafa verið ástríðu-
fullan skákmann. „Skák var eitt aðal 
áhugamál og tómstundagaman Einars. 
Það kemur fram í endurminningum 
konu hans. Hann tefldi mikið og var 
meðal stofnenda Taflfélags Reykjavík-
ur sem er elsta og virðulegasta taflfélag 
á landinu og stendur að afmælismótinu 
ásamt okkur í Hróknum.“ 

Hrafn segir Einar hafa tekið þátt 

í fyrsta opinbera skákviðburðinum á 
Íslandi sem sögur fara af. „Hann tefldi 
sýningarskák á þjóðhátíð í Reykjavík 
1901 með lifandi taflmönnum gegn Pétri 
Zóphóníassyni sem var besti skákmaður 
landsins á þeim tíma. Þeirri skák lauk 
með jafntefli,“ segir Hrafn. „Einar tefldi 
að staðaldri við bestu skákmenn á Íslandi 
og hefur örugglega ekki þolað að sitja 
alltaf og tapa. Það var ekki í hans anda.“

 Við setningu mótsins í dag klukkan 
14 mun Guðmundur Andri Thorsson rit-
höfundur flytja afmælisræðu um Einar. 
Margir meistarar eru skráðir til leiks, 
meðal annars Friðrik Ólafsson, fyrsti 
stórmeistari Íslands og fyrrverandi 
forseti FIDE. Einnig stórmeistararn-
ir Jóhann Hjartarson, Jón L. Árnason, 
Þröstur Þórhallsson og Hjörvar Steinn 

Sterkustu skákmenn 
landsins mæta til leiks
Afmælismót Einars Benediktssonar skálds verður haldið á veitingastaðnum Einari Ben 
í dag klukkan 14. Meðal keppenda verða margir að bestu skákmönnum Íslands.

SKÁLD OG SKÁKÁHUGAMAÐUR  „Skák var eitt aðal áhugamál og tómstundagaman Einars Ben. Það kemur fram í endurminningum konu 
hans,“ segir Hrafn Jökulsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Requiem/Sálumessa Ópus 48 eftir Fauré er óskaplega fal-
legt verk og mikið flutt. Það er góð og gild ástæða fyrir 
vinsældum þess og það heyrir fólk þegar það leggur við 
hlustir,“ segir Kári Þormar dómorganisti. Tilefnið er tón-
leikar Dómkórsins klukkan 20 annað kvöld í Neskirkju 
þar sem Sálumessan verður flutt í orgelútgáfunni. Lenka 
Mátéová leikur á orgelið en Kári ætlar að stjórna herleg-
heitunum. „Við erum með tvo frábæra einsöngvara, Hall-
veigu Rúnarsdóttur sem flestir þekkja og Fjölni Ólafsson 
sem er vel ættaður, sonur Ólafs Kjartans, afinn er Diddi 
fiðla og langafinn Jón bassi, svo syngur hann vel í þokka-
bót!“

Það var eiginlega óvænt að Kári skyldi svara síman-
um á miðjum degi í gær. Hann hlær þegar haft er orð á 
því. „Maður er týpískur organisti. Til að ná prófi í því 
fagi þarf maður að geta keyrt bíl, talað í síma, borðað 
pulsu með öllu og bundið bindishnút á lokamínútum fyrir 
athafnir!“  - gun

Góð og gild ástæða 
fyrir vinsældunum
Dómkórinn fl ytur Sálumessu Ópus 48 eft ir 
Fauré í Neskirkju annað kvöld við undirleik 
Lenka Mátéová. Kári Þormar stjórnar.

TÓNLISTARFÓLK  Hallveig Rúnarsdóttir og Kári Þormar verða í 
stórum hlutverkum á tónleikunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við erum öll á lokastigi söngnáms í 
Söngskólanum í Reykjavík og Söng-
skóla Sigurðar Demetz og erum í kór 
Langholtskirkju en höfum aldrei sung-
ið einsöng á sömu tónleikum,“ segir 
Anna Guðrún Jónsdóttir um einsöngv-
arahópinn, sem kemur fram í Lang-
holtskirkju á morgun klukkan 17. Hún 
segir um fjölbreytta dagskrá að ræða. 

„Við syngjum meðal annars verk 
eftir Bizet, Strauss, Mozart, Weber og 
Gluck,“ segir Anna Guðrún og kveðst 
sjálf vera með þrjú atriði, tvö úr 
Orfeusi og Evridísi eftir Gluck og eitt 
úr Cosi Fan Tutte eftir Mozart.

Aðspurð segir Anna Guðrún verkfall 
tónlistarkennara vissulega koma illa 
við hópinn. „Við erum að missa niður 
marga tíma bæði í kennslu og undir-
leik og eins í bóklegum fögum. „Það er 
bagalegt því við stefnum öll að stóru 
marki innan tíðar og erum byrjuð að 
skipuleggja nám í framhaldinu.“  - gun

Stefnum öll að stóru marki
Ungir einsöngvarar ætla að láta raddir sínar hljóma í Langholtskirkju á morgun, 
sunnudag og fl ytja verk eft ir Bizet, Strauss, Mozart, Weber og Gluck.

UNGU EINSÖNGVARARNIR  Árný Björk Björnsdóttir, Silja Elsabet Brynjarsdóttir, Gyrðir 
Viktorsson, Sigríður Ásta Olgeirsdóttir, Davíð Ólafsson, Solveig Óskarsdóttir og Anna Guðrún 
Jónsdóttir.

➜ Væringjar
Vort heimslíf er tafl fyrir 

glöggeygan gest
þar sem gæfan er ráðin 

ef leikurinn sést.
Einar Ben

Grétarsson og alþjóðlegu meistararnir 
Björn Þorfinnsson og Jón Viktor Gunn-
arsson. Alls verða keppendur 40 og í 
þeim hópi eru mörg efnilegustu börn og 
ungmenni landsins í íþróttinni.

Veitingahúsið Einar Ben gefur veg-
lega vinninga, meðal annars bækur með 
ljóðum þjóðskáldsins. Áhorfendur eru 
velkomnir meðan húsrúm leyfir.

gun@frettabladid.is





AFMÆLISTILBOÐ Í 

ELKO Á GRANDA!
FJÖLDI GLÆSILEGRA AFMÆLISTILBOÐA DAGANA 30. OKTÓBER - 2. NÓVEMBER. 

AÐEINS Í VERSLUN ELKO Á GRANDA

ASSASSIN´S CREED 4 NASCAR 14BATTLEFIELD 4CALL OF DUTY GHOSTS

ALIEN ISOLATIONSLEEPING DOGSDRIVECLUB
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GALAXY ACE STYLE
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MINNISKORT
MBLY10G232GB/MBLY4G216GB 
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PS3SONYWH 

ÞVOTTAVÉL
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A++
Orkuflokkur 

7
Kg

1400
Snúninga

eða 5.946 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 71.350 kr. - ÁHK 17,3%
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100 stk.

4.495
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Verð áður: 8.995

50%
afsláttur

eða 16.727 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 200.725 kr. - ÁHK 9,8%
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21%
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40%
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2.995

80%
afsláttur
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Verð áður: 4.995
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27“

29.995

25%
afsláttur

Verð áður: 39.995

50” LED 3D SNJALLSJÓNVARP
UE50H6275XXE
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BORÐSPIL
JOAKIMSPIL

Bollar fylgja ekki 33%
afsláttur

100 stk.

 3.495

50%
afsláttur

100 stk.

KAFFIVÉL
HD7810SVORT

TÖFRASPROTI 
MSM6B300

BLUETOOTH 
FERÐAHÁTALARI

HXP230BL/ HXP230WTE 

12.995

USB tengi

Blu-ray

35%
afsláttur

50 stk.

Verð áður: 19.995BLU-RAY SPILARI
BDPS1200B

Verð áður: 11.995

100 stk.

60 stk.

 7.995
33%
afsláttur

HEYRNARTÓL
SEHD429

48” LED SJÓNVARP
48L1453DN

7.995

BLANDARI 
HR2170

V

1

43%
afsláttur

50 stk.

80 stk.
3.33514.995
BAÐVOG
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80 ttkkk0

44%
afsláttur

35%
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TÖLVUSKJÁR
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Verð áður: 22.995

600
Wött 

VZ41FGALL
Ryksugupoki

Verð áður: 14.995

 9.995

Verð áður: 13.995

Verð áður: 6.995

Verð áður: 5.995

40 stk.

600W

2l glerkanna

300W

40“

Verð áður: 109.995

50 stk.

eða 6.377 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 76.525 kr. - ÁHK 16,5%

ððeðeðaa 6666 373737377777 kkkrkr áááá ámámámánnunuðiðiðiði

 69.995

36%
afsláttur

40” LED SJÓNVARP
40PFT4009

GRANDA - FISKISLÓÐ 15
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. skraf, 6. þys, 8. árkvíslir, 9. gerast, 
11. tveir eins, 12. skjálfa, 14. stein-
tegund, 16. klafi, 17. aska, 18. við, 
20. bókstafur, 21. blaðra.

LÓÐRÉTT
1. löngun, 3. samþykki, 4. blóm, 
5. gums, 7. möttull, 10. skst., 
13. fljótfærni, 15. bakhluti, 
16. mælieining, 19. spil.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hjal, 6. ys, 8. ála, 9. ske, 
11. pp, 12. titra, 14. kvars, 16. ok, 
17. sót, 18. hjá, 20. sé, 21. masa. 
LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. já, 4. alparós, 
5. lap, 7. skikkja, 10. etv, 13. ras, 
15. stél, 16. ohm, 19. ás.

„Lífið er afar einfalt en við erum alltaf staðráðin 
í að flækja það.“

Konfúsíus.

Erfiðir tímar, Gutti, 
erfiðir tímar. Það 
er ástæðan fyrir 

flutningunum. 
Konan mín vill 

skilnað. 

I wonder 
why …

Bara af því að við höfum ekki 
farið í sólarlandaferð í 22 ár. 
Ég hef reynt að útskýra fyrir 

kerlingunni hvað kostar að fara 
með alla fjölskylduna saman til 
                                     sólarlanda.

Til að passa upp á útg jöldin 
hef ég þess vegna í mörg ár 
ferðast einn. Og hverjar eru 

þakkirnar? Jú, bara grátur og 
gnístran tanna.

En skítt 
með hana. 
Svo lengi 
sem ég á 
góða vini.

Ég vona að 
þú sért ekki 

að meina 
okkur.

Við 
viljum 
skilja 

við þig, 
asninn 
þinn.

Færðirðu 
skóna mína 
eitthvert?

Færði þá? 
Ég flutti þá í 

burtu.

Hvað ertu að 
gera, pabbi?

Ég ætla að mála 
eldhúshurðina.

Getum við 
hjálpað þér?

Vá, fimm 
hundruð kall 

fyrir að horfa á 
sjónvarpið.

Það er ekkert. 
Ég fékk tvö 

þúsund kall fyrir 
að fara út að 

leika.

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.

2 9 5 8 1 6 3 4 7
7 4 6 9 2 3 8 5 1
1 8 3 5 4 7 6 9 2
8 2 9 6 7 4 1 3 5
4 5 7 1 3 8 9 2 6
3 6 1 2 9 5 7 8 4
5 1 4 3 6 9 2 7 8
6 3 8 7 5 2 4 1 9
9 7 2 4 8 1 5 6 3

3 4 9 8 5 1 7 6 2
1 5 2 6 7 3 8 9 4
6 7 8 9 2 4 3 1 5
9 1 3 4 6 2 5 8 7
4 8 7 1 9 5 6 2 3
2 6 5 3 8 7 9 4 1
5 3 6 2 4 9 1 7 8
7 9 4 5 1 8 2 3 6
8 2 1 7 3 6 4 5 9

4 6 7 3 1 9 5 8 2
1 8 5 4 2 7 6 3 9
3 9 2 5 6 8 4 1 7
6 2 8 7 9 3 1 4 5
5 1 9 6 4 2 8 7 3
7 3 4 1 8 5 2 9 6
8 4 3 9 5 6 7 2 1
9 5 1 2 7 4 3 6 8
2 7 6 8 3 1 9 5 4

7 8 6 1 5 2 4 3 9
9 4 5 3 6 7 2 1 8
2 1 3 8 4 9 5 6 7
6 3 9 4 8 1 7 5 2
8 5 2 7 9 3 6 4 1
1 7 4 5 2 6 9 8 3
5 2 1 9 3 4 8 7 6
3 9 8 6 7 5 1 2 4
4 6 7 2 1 8 3 9 5

8 6 5 9 1 2 4 3 7
3 4 9 7 5 8 1 6 2
7 1 2 3 4 6 5 8 9
9 2 3 4 7 1 6 5 8
4 7 8 5 6 3 2 9 1
1 5 6 8 2 9 7 4 3
5 9 1 6 3 7 8 2 4
2 3 4 1 8 5 9 7 6
6 8 7 2 9 4 3 1 5

9 4 1 7 5 6 3 8 2
6 2 5 8 9 3 7 1 4
7 3 8 1 2 4 5 9 6
1 5 4 9 3 8 6 2 7
2 7 9 4 6 1 8 3 5
3 8 6 5 7 2 9 4 1
4 9 7 2 8 5 1 6 3
8 6 2 3 1 7 4 5 9
5 1 3 6 4 9 2 7 8

Baldur Teodor Petersson (1.624) 
hafði hvítt gegn Óskari Haralds-
syni (1.897) á N1 Reykjavíkurskák-
mótinu sl. vetur.
Hvítur á leik:

23. Rxb5! axb5? (23. … Hd7 er betra) 
24. Hxd5! Be7 (24. … exd5 25. Bxb5++ 
Kd8 26. He8#) 25. Bxb5+ og hvítur 
vann öruggan sigur 19 leikjum síðar.
www.skak.is Ólympíuskákmótið 
sett í dag.



Leggur grunn að góðum degi
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Ég tala alls ekki kínversku, en eftir að 
hafa þýtt bókina úr ensku er ég farin 
að skilja þó nokkuð af táknum,“ segir 
Hildigunnur Þráinsdóttir, þýðandi 
bókarinnar Chineasy, það er 
leikur að læra kínversku eftir 
ShaoLan sem er nýkomin út hjá 
Bjarti. Hildigunnur segist alltaf 
hafa verið heilluð af kínverskum 
táknum. „Fyrir mörgum árum átti 
ég kunningja sem kunni kínversku og 
hann gaf mér smá innsýn í það hvernig 
kínversku táknin virka og hvernig þau eru sett 
saman. Hvernig hægt er að hlaða utan á eitt 
tákn og gjörbreyta merkingu þess. Það fannst 
mér ótrúlega heillandi, enda svo ólíkt okkar 
kerfi.“

Höfundur Chineasy, ShaoLan, fæddist 
í Taípei í Taívan, dóttir skrautskrifara 
og leirkerasmiðs, en býr nú á Bretlandi 
og elur börn sín þar upp. Hana langaði 
til þess að tengja þessa tvo menningar-
heima, en áttaði sig á hversu erfitt væri 
að læra kínversku og fann enga aðferð sem 
henni fannst skemmtileg. „Þannig að hún fór í 
ferðalag í huganum í leit að aðferð til að gera táknin 
aðgengilegri fyrir krakkana,“ útskýrir Hildigunnur. 
„Það tók nokkur ár en útkoman varð þessi. Ef þú skoðar 
bókina sérðu að þetta snýst um miklu meira en að kenna tákn og úr þessu 
verður rosalega falleg bók. Teiknararnir og hönnuðirnir eiga mjög mikið 
í þessu verki. Þig þarf ekkert að langa til að læra kínversku til að hrífast 
af bókinni, það er bara svo óskaplega gaman að fletta henni og skoða.“

Spurð hvort fólk geti lært að tala kínversku af bókinni neitar Hildi-
gunnur því. „Það sem hún gerir er að opna manni leið inn í kínverskuna. 
Þessi táknheimur er svo yfirþyrmandi, yfir þúsund tákn, en með því að 
skoða Chineasy fær maður smá innsýn inn í það hvernig þetta er og lærir 
að skilja stuttar setningar. En þú verður ekkert altalandi á kínversku eftir 
lesturinn.“    fridrikab@frettabladid.is

Kínverski 
tákn heimurinn 
er heillandi
Chineasy – það er leikur að læra kínversku nefnist 
kennslubók í kínverskum táknum sem komin er út á 
íslensku. Þýðandi bókarinnar, Hildigunnur Þráins dótt-
ir, segir bókina heillandi verk, ekki bara fyrir 
fólk sem hafi  áhuga á að læra kínversku.

ÞÝÐANDINN  „Ef þú skoðar bókina sérðu að þetta snýst um miklu meira en að kenna 
tákn og úr þessu verður rosalega falleg bók,“ segir Hildigunnur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sýningarnar Flatland eftir Sirru 
Sigrúnu Sigurðardóttur og Verald-
ir og vegir eftir austurríska lista-
manninn Gunter Damisch verða 
opnaðar í Listasafni Reykjavíkur 
Hafnarhúsi í dag klukkan 16. 

Titill sýningarinnar, Flatland, 
vísar meðal annars til samnefndr-
ar bókar frá 1884 eftir Edwin 
Abbott, þar sem dregin er upp 
háðsádeila af lagskiptingu sam-
félagsins með tungumáli stærð- og 
rúmfræðinnar. Sirra Sigrún tekur 
þetta leiðarstef og tengir við hug-
leiðingar og vangaveltur um sam-
tímann.

Sýning austurríska listamanns-
ins Gunters Damisch ber heitið 
Veraldir og vegir og er yfirlitssýn-
ing á verkum hans frá níunda ára-
tugnum til dagsins í dag. Á sýning-
unni eru skúlptúr og grafísk verk 
sem listamaðurinn hefur gefið 
Listasafni Reykjavíkur ásamt 
úrvali annarra verka eftir hann.

Tvær sýningar 
í Hafnarhúsi

VERALDIR OG VEGIR   Cross way 
worlds eftir Gunter Damisch.

– RÖP, Mbl.

Glæsileg uppfærsla
– Jónas Sen, Fbl.

Fimmstjörnu-kvöld í Íslensku óperunni.
Hver stórsöngvarinn toppar annan í 
glæsilegri og þaulunninni sviðsetningu.
Kristinn rís bókstaflega í 
shakespearskar hæðir í nístandi og 
hrollvekjandi túlkun sinni …
– Jón Viðar Jónsson

Giuseppe Verdi

www.opera.is

1. nóvember kl. 20 - örfá sæti laus
8. nóvember kl. 20 - örfá sæti laus

15. nóvember kl. 20 - allra síðasta sýning

Miðasala í Hörpu og á harpa.is
Miðasölusími 528 5050

Aukasýning 15. nóvember kl. 20

ALLRA SÍÐASTA SÝNING

SCHOLA CANTORUM
Á ALLRA HEILAGRA MESSU

Sunnudag 2. nóvember kl. 17.00 í Hallgrímskirkju

Listvinafélag Hallgrímskirkju 32. starfsár

NUNC DIMITTIS
LOFSÖNGUR SÍMEONS

Miðasala við innganginn
www.scholacantorum.is / listvinafelag.is

Tónlist eftir Arvo Pärt, Pawel Lukaszewski, 
Hreiðar Ingi Þorsteinsson Sigurður Sævarsson, 

James MacMillan Eric Whitacre o.fl.

Björn Steinar Sólbergsson orgel
Stjórnandi: Hörður Áskelsson 
Miðaverð: ISK 3.500 / 2.500
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
2. NÓVEMBER 2014 

Tónleikar
17.00 Tónleikar Schola Cantor-
um í Hallgrímskirkju. Schola 
cantorum flytur hrífandi kór-
tónlist á allra heilagra messu. 
Á efnisskrá eru m.a. Lofsöngur 
Símeons (Nunc dimittis) eftir 
Arvo Pärt, Pawel Lukaszewski 
og Hreiðar Inga Þorsteinsson, 
Sigurður Sævarsson (frum-
flutningur, premiére): O crux , 
Arvo Pärt: Salve regina, James 
MacMillan: Christus Vincit, 
Eric Whitacre: Lux Aurumque 
o. fl. Björn Steinar Sólbergsson 
leikur á orgel í tveimur verk-
anna. Stjórnandi er Hörður 
Áskelsson Miðasala er við inn-
ganginn. listvinafelag.is 
17.00 Tónleikar í röðinni 

Ungir einsöngvarar verða haldnir 
sunnudaginn 2.nóvember klukkan 
17 í Langholtskirkju. Í ár eru það 
söngvararnnir Anna Guðrún Jónsdóttir, 
Árný Björk Björnsdóttir, Davíð Ólafsson, 
Gyrðir Viktorsson, Sigríður Ásta Olgeirs-
dóttir, Silja Elsabet Brynjarsdóttir, 
Solveig Óskarsdóttir sem koma fram 
ásamt píanóleikaranum Kristni Erni 
Kristinssyni. 

17.00 Bach og Björn í Laufási. Tón-
leikar í Háteigskirkju sunnudaginn 
2. nóvember kl. 17.00. Tríó aftanblik 
flytur tónlist eftir Johann Sebastian 
Bach og sálma eftir Björn Halldórsson 
í Laufási. Úr smiðju Bachs verður flutt 
trúarleg tónlist. Þetta eru undurfögur 
sönglög og aríur sem allir kannast við 
eins og Jesu Joy of Mans’s Desiring/Slá 
þú hjartans hörpustrengi, Sheep May 
Safely Grace, Bach Air, Mein glaubiges 
Herze og fleiri verk sem snerta við-
kvæma strengi og færa okkur yl og von 
á köldum haustdögum. 
21.00 Það eru ekki margar hljómsveitir 
á Íslandi sem státa af eins hryllilegum 
laga- og hljómsveitanöfnum eins og 
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Gjörningar
16.00 Blúshátíð Akraness 2014 haldin 
á Gamla kaupfélaginu.Blúsgjörningur 
verður í Akranesvita laugard. 1. nóv. kl. 
16.00.

Tónleikar
15.00 Það verður líflegur laugardagur í 
Hinu Húsinu n.k. laugardag, 1. nóvem-

ber, þegar hljómsveitirnar Eistun, 
Major Pink og Sig munu hita sig 
upp fyrir Airwaves og spila í Betri 
stofunni á Fjórirfjórðu-tónleikum frá 
kl. 15.00.-17.00.  Í Galleríi Tukt verður 
opnuð samsýning ungmenna sem 
ferðuðust saman um suðurhluta Eþíópíu 
sumarið 2015 og er sýningin afsprengi 
hugmynda sem fæddust á því ferðalagi. 
20.00 Söngskemmtunin Töfrar Tom 
Jones verður frumsýnd í Austurbæ 
í kvöld. Allir helstu slagarar Tom 
Jones munu hljóma í flutningi 11 
manna hljómsveitar en það eru 
söngvararnir Matthías Matthías-
son, Friðrik Ómar og Jógvan 
Hansen sem ljá lögunum 

raddir sínar og skemmta fólki eins og 
þeim einum er lagið. 
23.00 Ingvar Grétarsson og félagar 
leika og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 

Frakkastíg 8 laugardaginn 1. nóvem-
ber kl. 23.00. Aðgangur er 

ókeypis! 
23.00 Í tilefni 
Halloween-hátíðar-
innar munu ofur-
hetjurnar í Á 

Móti Sól með 
Jedi-meistar-
ann Magna 
Ásgeirsson 
fremstan 
með geisla-

sverðið slá upp heljarinnar Hrekkjavö-
kudansleik þar sem lita- og leikgleðin 
verður í fyrirrúmi. Göróttir drykkir 
verða á mjög sérstöku tilboði og veg-
leg búningaverðlaun verða veitt, bæði 
í einstaklings- og paraflokki. Starfs-
hópur á vegum Spot og Tuborg er að 
vinna að tillögum um það hvernig 
hægt verður að útfæra sérstaka niður-
fellingu á barskuldum í lok kvöldsins. 
Nánar auglýst á Facebook.
23.00 Hljómsveitirnar Strigaskór nr. 
42 og Different Turns ætla að hita upp 
fyrir Airwaves-veisluna á Gauknum 1. 
nóvember! Frítt inn!!! Húsið opnað 
klukkan 20.00 og tónleikarnir hefjast 
upp úr 23.00!

Pakkar sem
passa þér 
og þínum!Áskrifendur 365 

fá allt að 50%
afslátt hjá fjölda

fyrirtækja 
og verslana.

Fjölskyldu-
pakkinn

3 stöðvar 6 stöðvar 9 stöðvar 14 stöðvar

Skemmti-
pakkinn

Sport-
pakkinn

Stóri
pakkinn

VoD

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Fréttir, vönduð íslensk 
dagskrárgerð, þættir
frumsýndir daglega og
spennandi bíómyndir
fyrir alla aldurshópa.

Fréttir, vönduð íslensk dagskrár-
gerð, þættir frumsýndir daglega
og spennandi bíómyndir fyrir
alla aldurshópa.

Erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds.

Fersk sjónvarpsstöð með 
erlent gæðaefni í bland 
við íslenska dagskrá.

Talsett barnaefni frá 
morgni til kvölds og 
Krakkabíó alla daga
 kl. 19.00.

 Allir ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Íþróttaumfjöllun og beinar 
útsendingar frá stærstu 
íþróttaviðburðum í heimi.

 Allir ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Meistaradeildin, NBA,
Domino’s-deildin,
undankeppni EM 2016,
FA-bikarinn, Enski deilda-
bikarinn, Evrópudeildin,
Formúla 1, MotoGP,
spænska deildin, þýski
handboltinn, UFC og
Gunnar Nelson, box o.fl.

Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

Allt um Chelsea á einni 
og sömu stöðinni. 

Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.

Pakkar 2.990 kr.

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport

r 2.990 kr.2.990 kr. 8.490 kr. 11.990 kr. 17.490 kr.

Internet og heimasími 0 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 2000 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 0 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 0 kr. 
(í stað 3.490 kr.)

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport

Áskrifendur 365 
fá allt að 50%

afslátt hjá fjölda
fyrirtækja

og verslana.

Fjölskyldu-
pakkinn

j y

3 stöðvar 6 stöðvar 9 stöðvar 14 stöðvar

Skemmti-
pakkinn

Sport-
pakkinn

p Stó
pak

óri
kkinnn

Internet og 
heimasími fylgir 
völdum pökkum

Fullt verð: 3.490 kr.

Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

Allt um Chelsea á einni 
og sömu stöðinni. 

Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.

Gerir þér kleift að horfa
á heilu þáttaraðirnar,
frá upphafi til enda.

Gerir þér kleift að horfa
á heilu þáttaraðirnar,
frá upphafi til enda.
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Todmobile. Á þýsku þýðir TODmobile 
Dauðabíllinn. Af ógnvekjandi lagatitlum 
má nefna: Pöddulagið, Hryllingslagið, 
Requiem (Messa hinna dauðu), Eldlagið 
(ég brenn inní mér), Ég heyri raddir 
(… að handan), Spiladós(stúlka föst 
í leikfangi að eilífu), Stopp (ég ræð 
ekki við líkama minn) og Stúlkan (sem 
faðmaði flugvélar).

Fræðsla
15.00 Listamennirnir Helgi Hjaltalín Eyj-
ólfsson og Pétur Örn Friðriksson verða 
með leiðsögn um sýninguna Markmið 
XV í Listasafni Kópavogs-Gerðarsafni. 
Verið hjartanlega velkomin. 

Fundir
14.00 Sunnudaginn 2. nóvember munu 
félögin Hola, félag spænskumælandi á 
Íslandi, og El Molcajete, félag Mexíkóa 
búsettra á Íslandi, halda upp á dag 
hinna dauðu á 1. hæð í aðalsafni 
kl. 14-16. Að venju verður sett upp 
altari hinna dauðu, boðið upp á pan 
de muerto, eða brauð hinna dauðu 
og skemmtiatriði fyrir börnin. Allir 
velkomnir. 

Sýningar
15.00 Gunter Damisch spjallar við 
gesti um sýninguna Veraldir og vegir í 
Hafnarhúsi. Sýningin Veraldir og vegir 
er yfirlit á verkum listamannsins frá 
níunda áratugnum til dagsins í dag. 
Á sýningunni eru verk sem listamað-
urinn hefur gefið Listasafni Reykjavíkur 
ásamt úrvali annarra verka eftir hann. 
Verk Damisch eru fjölbreytt, mynd-
heimurinn er lifandi og verkin flökta 
milli myndrænnar túlkunar og hins 
óhlutlæga. Öll verkin falla undir hug-
takið þrykk en aðferðir Damisch eru 
fjölbreyttar, allt frá hefðbundinni grafík 
til prentaðra trérista. Listamannsspjallið 
hefst kl. 15 og fer fram á ensku. 

Kvikmyndir
15.00 Kl. 15 verður sýnd í MÍR-salnum, 
Hverfisgötu 105, gömul sovésk kvik-
mynd (frá 1936), Við erum frá Krón-
stað (My iz Kronstadta). Leikstjóri er 
Jefim Dzigan, sem var í hópi kunnustu 
kvikmyndagerðarmanna Sovétríkjanna 
á fyrri hluta síðustu aldar. Myndin er 
látin gerast á árinu 1919, þegar hart var 
barist um tilvist ráðstjórnarinnar í Rúss-
landi. Aðgangur ókeypis. 

Dansleikir
20.00 Dansað verður Félagsheimili 
eldri borgara í Reykjavík í Stangarhyl 4 
á sunnudagskvöld frá kl. 20.00 til 23.00. 
Hljómsveitin Klassík leikur fyrir dansi. 
Félagar taki með sér gesti. Aðgangseyrir 
er kr. 1.800 en kr. 1.500 gegn framvísun 
félagsskírteinis. 

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is

Fræðsla
14.00 Laugardaginn 1. nóvember kl. 14 
verður ókeypis barnaleiðsögn í Þjóð-
minjasafninu. Að þessu sinni verður 
leiðsögn um Silfur Íslands, svokölluð 
hellaleiðsögn þar sem börn geta komið 
með vasa- eða höfuðljós með sér og 
skoðað silfurdýrgripi í myrkri í fylgd 
safnkennara (þau sem ekki eiga ljós fá 
lánuð á staðnum). Þetta verður í síðasta 
skipti sem boðið verður upp á slíka 
leiðsögn en sýningunni Silfur Íslands 
lýkur um áramótin. Allir velkomnir 
14.00 Laugardaginn 1. nóvember kl. 
14 verður ókeypis barnaleiðsögn í 
Þjóðminjasafninu. Að þessu sinni verður 
leiðsögn um Silfur Íslands, svokölluð 
hellaleiðsögn þar sem börn geta komið 
með vasa eða höfuðljós með sér og 
skoðað silfurdýrgripi í myrkri í fylgd 
safnkennara (þau sem ekki eiga ljós fá 

þau lánuð á staðnum). Þetta verður í síð-
asta skipti sem boðið verður upp á slíka 
leiðsögn en sýningunni Silfur Íslands 
lýkur um áramótin. Allir velkomnir 

Fundir
14.00 Aðalfundur Grikklandsvina-
félagsins Hellas verður haldinn í Korn-
hlöðunni nk. laugardag, 1. nóvember, 
kl. 14. Að loknum aðalfundarstörfum 
mun Guðmundur J. Guðmundsson 
sagnfræðingur flytja erindi í tilefni af 
Nei-degi Grikkja. Þar verður fjallað um 
sjálfstæðisbaráttu Grikkja. Fyrst og 
fremst er fjallað um aðdragandann að 
sjálfstæðisbaráttunni, upphafið að átök-
unum og þá hugmyndastrauma sem 
liggja þar til grundvallar. Getið verður 
um helstu einkenni stríðsins bæði á 
sjó og á landi, getið þar um aðkomu 
Panhellenista og afleiðingar átakanna.  

Sýningar
11.00 Síðasta sýningarhelgi. Opið lau. 
og sun. frá kl. 11-17. Á sýningunni 
Vélræn sýn er að finna valin verk 
hjónanna Steinu (Steinunn Briem 
Bjarnadóttir) og Woody Vasulka. Sum 
verkanna eru í safneign Listasafns 

Íslands og önnur í eigu hjónanna. Um 
er að ræða vídeó- og ljósmyndaverk er 
hafa ekki áður verið sýnd utan Banda-
ríkjanna, þar sem hjónin búa. 
12.00 Laugardaginn 1. nóvember 
verður sýningin Vara-litir opnuð í Hafn-
arborg. Þetta er sýning á málverkum 
eftir sjö samtímamyndlistarmenn sem 
allir eru fæddir eftir 1970 og vinna 
markvisst að málaralist í sköpun sinni. 
Á sýningunni eru ný verk eftir Gabríelu 
Friðriksdóttur, Guðmund Thoroddsen, 
Helga Þórsson, Huldu Vilhjálmsdóttur, 
Ragnar Þórisson, Þorvald Jónsson og 
Þórdísi Aðalsteinsdóttur. Sýningarstjóri 
er Birta Fróðadóttir.
14.00 Sjö listakonur, sem allar eru með-
limir í listakvennahópnum Arkir, sýna 
fjölbreytt bókverk unnin úr gömlum 
bókum undir yfirskriftinni Endurbókun 
í Gerðubergi. Sýningin verður opnuð 

laugardaginn 1. nóvember kl. 14–  allir 
velkomnir.
14.00 Laugardaginn 1. nóvember kl 
14.00 opnar Þorgils Gíslason tónlistar-
maður sýninguna Stratosphere í Popu-
lus tremula. Á sýningunni verða vídeó- 
og grafíkverk unnin út frá The Berlin 
School-tónlistarstefnunni sem varð til 
fyrri hluta 8. áratugarins. Sýningin er 
einnig opin sunnudaginn 2. nóvember 
kl. 14.00-17.00. Aðeins þessa einu helgi. 
16.00 Sýningarnar Flatland eftir Sirru 
Sigrúnu Sigurðardóttur (f. 1977) og 
Veraldir og vegir eftir austurríska lista-
manninn Gunter Damisch (f. 1958) 
verða opnaðar í Hafnarhúsinu laugar-
daginn 1. nóvember klukkan 16.

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is

Ingólfshvoli     |     816 Ölfus      |     fakasel.is     |     fakasel@fakasel.is     |     sími  483 5050

Hlökkum til að sjá þig.

 

YNDISLEGUR DAGUR FYRIR
ALLA FJÖLSKYLDUNA

Í FÁKASELI 
LAUGARDAGINN
1. NÓVEMBER
KL. 12–16

• Keppni í skeifukasti:  
Fákaselsmeistari í skeifukasti

• Andlitsmálning 

• Stígvélakast og ýmsar þrautir

 

 

• Íslensk framleiðsla 
til sölu á staðnum 

• Dásamlegur bröns í 
yndislegu umhverf i
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Trend 
Víðar buxur fyrir 

veturinn
Eitt af heitustu trendunum sem sáust á 
tískupöllunum fyrir veturinn voru buxur 

með víðum skálmum. Er þetta kærkomin 
tilbreyting frá þröngu gallabuxunum sem 

hafa verið svo vinsælar síðustu ár. 

HROLLVEKJA 
OG ORÐBRAGÐ 
Viðhafnarfrumsýning á hrollvekjunni Grafi r & bein 
í leikstjórn Antons Sigurðssonar var haldin í Smára-
bíói í fyrrakvöld. Góðir gestir mættu og sáu þessa 
fyrstu kvikmynd Antons í fullri lengd njóta sína á 
hvíta tjaldinu. Útgáfuhóf vegna bókarinnar Orð-
bragðs var einnig haldið í fyrrakvöld á Kexi Hosteli.

GAMAN Á 
FRUMSÝNINGU 
 Anton Sigurðs-
son, leikstjóri 
Grafa & beina, 
ásamt föður 
sínum, Sigurði 
Gunnarssyni, 
og Salóme 
Eiríksdóttur.

ÞRJÁR Á FRUMSÝNINGU  Elva María Birgisdóttir, Nína Dögg Filippusdóttir og Helga 
Ingólfsdóttir, sem leika allar í Grafir & bein.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AÐALBJÖRG OG ANDRI  Aðalbjörg 
Ísafold og Andri Freyr sáu hrollvekjuna í 
Smárabíói.

SÁU HROLLVEKJU  Leikstjórinn Guð-
mundur Arnar Guðmundsson og Þór 
Tjörvi Þórsson.

SAMAN Á KEXI  María Rut Reynis dóttir 
og tónlistarmaðurinn Guðmundur 
Kristinn Jónsson.

LÁSU UPP ÚR ORÐBRAGÐI  Brynja 
Þorgeirsdóttir og Bragi Valdimar lásu 
upp úr bók sinni.

Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Notaðir bílar
- Brimborg 

     Tilboð: 3.590.000 kr.
Ford Kuga Titanium S JJF07 
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 85.000 km. 
Ásett verð: 4.090.000 kr.

     Tilboð: 3.890.000 kr.
Ford C-MAX Titanium  DOX03
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 24.000 km. 
Ásett verð: 4.080.000 kr.

400.000 KR. 
 

   FERÐAFJÖR 

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 1. nóvember 2014 til og með 22. desember 2014 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2014 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

Kauptu notaðan bíl af Brimborg 
og þú átt möguleika á að vinna

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

NOTAÐIR BÍLAR
Vertu með!

Hvert myndir 
þú fara?

Í ábyrgð

     Tilboð: 1.650.000 kr.
Citroën C3 Seduction GLV25
Skráður maí 2013, 1,4TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 64.000 km. 
Ásett verð: 1.870.000 kr.

Í MIKLU ÚRVALI

Á ÚTGÁFUHÓFI VEGNA ORÐBRAGÐS

LÍFIÐ
1. nóvember 2014  LAUGARDAGUR

JASON 
WU

JASON 
WU

PHILIP 
LIM 3.1

CÉLINE



29.11.  Neskirkja – kl. 21:00

30.11.   Langholtskirkja – kl. 21.00

12.12.   Hljómahöllin – kl. 21.00

13.12.   Salurinn, Kóp. – kl. 21.00

14.12.   Salurinn, Kóp. – kl. 21.00

15.12.  Fríkirkjan, Rvk. – kl. 21.00

20.12.  Bæjarbíó, Hfj. – kl. 17.00

20.12.  Bæjarbíó, Hfj. – kl. 21.00

21.12.   Grafarvogskirkja – kl. 21.00

Tónleikar KK & Ellenar á aðventunni
Í ár halda þau uppteknum hætti og syngja jólalög, íslensk sem erlend,  
ásamt fimm manna hljómsveit undir stjórn jólabarnsins Jóns Ólafssonar.  
Miðasala hafin á midi.is.
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Þórður Ingi Jónsson
thorduringi@frettabladid.is

„Ég hef komið einhvern tímann til 
Íslands en ég man mjög óljóst eftir 
því,“ segir Slash, einn frægasti gít-
arleikari heims. „Það var víst ekki 
með Guns’n’Roses.“

Slash mætir til Íslands 6. desemb-
er þar sem hann mun leika í Laugar-
dalshöll ásamt söngvaranum Myles 
Kennedy og hljómsveitinni the Con-
spirators. „Það eina sem ég veit er 
að þetta verður mjög hávært, mjög 
orkumikið og hljómsveitin er frá-
bær þannig að þetta verður ansi 
mikið „in your face“.“

Slash er hvað þekktastur fyrir að 
vera gítarleikari Guns’n’Roses, sem 
voru eitt sinn kallaðir „hættuleg-
asta hljómsveit heims“. Hann  segir 
þetta hafa verið uppspuna fjölmiðla. 
„Ég hefði aldrei kallað hljómsveit-
ina þetta en það er spurning um 
túlkun. Þetta var meira og minna 
spunnið út frá augljósustu eigin-
leikum hljómsveitarinnar. Margar 
hljómsveitir reyna að gefa frá sér 
þessa ímynd. Guns var aldrei þann-
ig en ég þekki margar hljómsveit-
ir sem gera það til að vekja athygli. 
Það er ekki minn stíll.“

Hefur ekki talað við Rose í 18 ár
Guns’n’Roses hætti störfum á 
miðjum tíunda áratuginum þó að 
hljómsveitin hafi starfað eitthvað 
saman síðan. Vímuefnin og hinn 
óútreiknanlegi söngvari Axl Rose 
voru helstu ástæðurnar fyrir sam-
bandsslitunum. Slash segist sjálfur 
ekki hafa talað við Rose í 18 ár en 

sá lét ekki sjá sig þegar sveitin var 
innvígð í Frægðarhöll rokksins árið 
2012. 

Slash hefur spilað með Myles 
Kennedy og the Conspirators frá 
sama ári en þeir spila nýtt efni 
í bland við gamla Guns’n’Roses-
slagara. En fær hann ekkert leið 
á að spila Paradise City og Sweet 
Child’O’Mine? „Nei, ég hef ekki spil-
að það í svo langan tíma þannig að 
þegar ég byrjaði að gera það aftur 
fyrir nokkrum árum var það mjög 
skemmtilegt. Ég hef gaman af því 
og áhorfendurnir elska það, þannig 
þetta eru „win-win“ aðstæður.“

Iðnaðurinn ofan í klósettið
Aðspurður um hvort hann hafi ein-
hver hollráð fyrir unga rokkara, 
segir Slash: „Það er gaman að hafa 
áhuga á frægð og frama en þú verð-
ur að gera tónlist af réttum ástæð-
um. Ef þú hefur gaman af því að 
semja tónlist og spila hana, þá fyrst 
geturðu reynt að „meika það“. Þú 
verður bara að vita að það er gríð-
arlega mikil vinna og stundum lít-
ill afrakstur,“ segir hann. „Þetta 
er erfiður iðnaður en í dag er hann 
enn erfiðari. Kosturinn við það er 
að það neyðir fólk til að spila tón-
list af því að það elskar það en ekki 
af einhverjum öðrum ástæðum. Það 
er einn helsti kosturinn við það að 
plötuiðnaðurinn hefur farið ofan í 
klósettið.“

Framleiðir hryllingsmyndir
Þess má til gamans geta að Slash 
er mikill kvikmyndaáhugamaður. 
Árið 2010 stofnaði hann hryllings-

myndafyrirtækið Slasher Films og 
framleiddi sína fyrstu mynd í fyrra, 
Nothing Left to Fear. Núna vinnur 
hann í endurgerð á lítt þekktri költ-
mynd frá áttunda áratugnum, Cut-
Throats Nine. „Þú ert fyrsta mann-
eskjan sem ég tala við sem þekkir 
þessa mynd!“ segir Slash forviða.

Gítarleikarinn er edrú í dag en 
hann var ansi langt genginn í heró-
ínneyslu á sínum tíma. „Edrúlíf er 
frábært. Ég hef verið edrú í átta ár 
og hef aldrei afrekað jafn mikið, svo 
ég muni eftir,“ segir Slash. „Einu 
sinni setti ég alla orku mína í að 
djamma. Núna fer hún bara í tón-
listina í staðinn.“

Man mjög óljóst eft ir Íslandi
Slash, einn frægasti gítarleikari heims, treður upp með The Conspirators í Laugardalshöll í byrjun desember. Hann mun spila nýtt efni í 
bland við gamla slagara en hann segist alls ekki orðinn leiður á þeim.  Slash hefur verið edrú í átta ár og er hæstánæður með lífi ð. 

  Þetta er erfiður 
iðnaður en í dag er hann 
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EDRÚLÍF ER FRÁBÆRT  
Öll orka Slash fer nú í 
tónlist í staðinn fyrir 

saurlifnað. 
Undir lok níunda áratugarins 
tilkynnti Axl Rose, söngvari 
Guns’n’Roses á tónleikum að 
hljómsveitin myndi hætta störfum 
ef ákveðnir meðlimir myndu ekki 
hætta að „dansa við Hr. Brown-
stone“, vísun í lag þeirra um 
heróínneyslu. Seinasta skiptið sem 
Slash spilaði á tónleikum með 
Rose var í Buenos Aires í Argent-
ínu árið 1993. Rose hafði unnið 
í plötunni Chinese Democracy 
undir merkjum Guns’n’Roses frá 
árinu 1999 en platan kom loksins 
út árið 2008 og fékk misgóða 
dóma.

VESEN Á 
ROKKURUNUM

Aðstandendur Nordic Playlist 
vinna nú að því að setja á laggirn-
ar útvarpsbar sem verður hluti af 
„off-venue“-dagskránni á Iceland 
Airwaves-hátíðinni. 

Þáttagerðarfólk frá öllum Norð-
urlöndunum, Bretlandi og Þýska-
landi kemur til Ísland til að taka 
þátt í þriggja daga netútsendingu 
dagana 7. til 9. nóvember í sér-
hönnuðu rými við Laugaveg 91.

Samtals taka sautján þáttagerð-
armenn þátt í útsendingunni sem 
fer fram í gegnum vefsíðuna Nord-
ic Playlist, sem er tileinkuð nor-
rænni tónlist. Henni var hleypt af 
stokkunum 6. janúar og nýtur hún 
vaxandi vinsælda. 

Á meðal innlendra þáttagerðar-
manna eru Þuríður Blær, Mattías 
Már, Orri Freyr og Ólafur Páll. Á 
meðal erlendu gestanna er Huw 

Stephens, sem er einn þekktasti 
plötusnúður BBC, Per Sinding Lar-
sen frá sænska ríkisútvarpinu og 
Christine Dancke, sem nýtur mik-
illa vinsælda á norska ríkisútvarp-
inu. 

Anna Hildur Hildibrandsdótt-
ir, sem stýrir NOMEX og Nor-
dic Play list-verkefninu, segir 
þetta fyrstu tilraunina til að reka 
útvarpsbar. „Við höfum fengið frá-
bærar viðtökur við síðunni síðan 
hún var opnuð í janúar og það er 
ákveðin viðurkenning að hafa 
fengið allar ríkisútvarpsstöðvarn-
ar til liðs við útvarpsbarinn.“

Útvarpsbarinn verður opinn 
öllum almenningi. Hönnuðurinn 
Kristín María Sigþórsdóttir sér 
um að setja barinn saman og hann-
ar jafnframt mat og drykk í sam-
ræmi við uppákomuna.  - fb

Norrænn útvarpsbar 
opnaður á Airwaves
Sautján þáttagerðarmenn taka þátt í útsendingu á vef-
síðunni Nordic Playlist sem nýtur vaxandi vinsælda. 

ANNA HILDUR HILDIBRANDSDÓTTIR   Anna segir að vefsíðan Nordic Playlist hafi 
fengið frábærar viðtökur síðan hún var sett á laggirnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Hyundai i10
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Verð fr : 1.990.000 kr.
Eyðsla fr  4,7 l/100 km*
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takmarkaður akstur

N i b llinn er Hyundai

Hyundai – Kauptúni 1 – Beint á móti IKEA – Sími: 575 1200

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080 www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

Glæsilegur rangur Hyundai
 gæðak nnun J.D. Power
Eins og fram hefur komið  b lablaði Fr ttablaðsins rataði Hyundai n lega  fyrsta sæti gæðak nnunar J.D. Power. 
Einkum voru það reiðanleiki og l g bilanat ðni sem skiluðu Hyundai sigri  þremur stærðarflokkum. Þessi niðurstaða 
staðfestir að Hyundai b lar eru með þeim traustustu og endingarbestu  markaðnum.

Hyundai Santa Fe
Eyðsla fr  6,7 l/100 km*
Verð fr  kr. 7,150.000

10% tborgun fr  715.000 kr.

Hyundai i20
Eyðsla fr  3,8 l/100 km*
Verð fr  kr. 2.390.000

10% tborgun fr  239.000 kr.

Hyundai ix20
Eyðsla fr  4,5 l/100 km*
Verð fr  kr. 3.790.000

10% tborgun fr  379.000 kr.

Hyundai i30
Eyðsla fr  4,1 l/100 km*
Verð fr  kr. 2.990.000

10% tborgun fr  299.000 kr.

Hyundai ix35 
Eyðsla fr  5,3 l/100 km*
Verð fr  kr. 5.790.000

10% tborgun fr  579.000 kr.

Kynnið ykkur n ja l nam guleika 
hj  s lum nnum Hyundai.

10%
TBORGUN INN 
 N JAN HYUNDAI

OPIÐ  DAG
FR  KL. 12-16



Verð áður 398 kr.

Verð áður 298 kr.
Verð áður 298 kr.
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Ég myndi kannski ekki segja að ég 
væri orðinn fatlaður en alla vega svo 

laskaður er ég eftir að hafa orðið fyrir 
barðinu á ísmeygilegri byltingu jafnaðar-
manna að ef fram heldur sem horfir verð 
ég ekki fær um að sinna mér sjálfur. Og 
það sem verst er, er að byltingunni er alls 
ekki beint gegn öreigum eins og mér held-
ur varð ég bara óvart fyrir, rétt eins og 
svampur sem var að kíkja á þorsk þegar 
hann varð allt í einu að meðafla.

FYRSTU vísbendingu um þessi örlög fékk 
ég í bankanum einn daginn. Það er ágæt-
ur vettvangur fyrir slæmar fréttir. Þann 

dag tók á móti mér skjár sem spurði 
hvern ég vildi hitta. Ég ýtti á lítinn 

flöt sem á stóð „þjónustufulltrúi“ en 
ekkert gerðist. Það var ekki fyrr en 

gömul kona með þurra fingurgóma 
gerði hið sama að miði sagði mér 
að ég væri fimmti í röðinni.

SVO flutti ég í íbúð þar sem eldavél-
in var ekki með tökkum heldur þess-
ari óþolandi snertiflatatækni. Ég ætl-
aði að hita upp mat í hádeginu en varð 
að ýta fimm sinnum á snertiflöt nokk-

urn til þess að fá helluna til að hitna. Það 
var svo um kvöldmatarleytið að það tókst.

STEININN tók svo úr þegar farsími minn 
með elskulegu tökkunum varð ónýtur 
og símafyrirtækið lét mig hafa nýjan og 
takkalausan síma. Fljótlega var hringt í 
mig og skjárinn sagði mér að strjúka um 
sig miðjan svo ég gæti ansað. Ég gerði 
það og síminn hélt áfram að hringja. Þykk 
svita rönd var komin yfir skjáinn á titrandi 
og syngjandi símanum. Vinnuveitandinn 
sendi mér svo skilaboð og reyndi ég að 
svara, en það gekk ekki. Ég setti símann þá 
í vasann og arkaði af stað enda orðinn of 
seinn á námskeið nokkurt. Á leiðinni pípir 
síminn á fullu. Þegar ég tek hann svo upp 
kemst ég að því að ég hafði svarað vinnu-
veitandanum á tungumáli sem langaði að 
verða til og þar að auki fundið skýrslu um 
veðurfar á Álandseyjum á netinu.

HVERS eigum við að gjalda sem sveittir 
erum um lófana? Það eina sem við getum 
gert er að kætast yfir því að ráðabrugg 
jafnaðarmanna gengur samkvæmt áætl-
un því þeir sem loðnir eru um lófana fá 
engu framgengt við þessar aðstæður.

Öreigi dæmdur úr leik
BAKÞANKAR 
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Hljómsveitin U2 hefur gefið í skyn 
að á tónleikaferð hennar á næsta ári 
til að fylgja eftir plötunni Songs of 
Innocence muni hún spila á tvenn-
um tónleikum í hverri borg fyrir sig, 
innanhúss. Einum órafmögnuðum og 
einum „hávaðasömum og kraftmikl-
um“.

„Það eru uppi viðræður um tvenna 
mismunandi tónleika,“ sagði bassa-
leikari U2, Adam Clayton, við Roll-

ing Stone. „Eitt kvöldið yrði spilað 
hávaðasamt, kraftmikið rokk og ról 
en hitt kvöldið yrðu órafmagnaðar 
útgáfur af mörgum lögum og lögin 
yrðu flutt á persónulegan hátt. En 
við vitum samt ekki hvernig þetta 
mun hljóma og líta út,“ sagði hann. 

Á síðustu tónleikaferð U2, sem 
stóð frá 2009 til 2011, spilaði sveitin 
á 110 útitónleikum til að kynna plöt-
una No Line on the Horizon. 

Tvennir tónleikar í hverri borg
U2 boðar tónleikaferð með bæði órafmögnuðum og hefðbundnum tónleikum.

U2  Á leið í tónleikaferð um heiminn á 
næsta ári.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Miðasala á: 

GRAFIR OG BEIN KL. 5.45 - 8 - 10.15
FURY KL. 9
HEMMA KL. 3.30 
BORGRÍKI  KL. 8 - 10.10
GONE GIRL KL. 5.45 - 9 
BOYHOOD KL. 5.30 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 3.30 - 5.45
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL. 3.30

- EMPIRE

- TIME OUT

-T.V., BIOVEFURINN

GRAFIR OG BEIN KL. 5.30 - 8 - 10.15
GRAFIR OG BEIN LÚXUS KL. 3 -  5.30 - 8 - 10.15
FURY KL 5 - 8 - 10.15
BORGRÍKI KL 8 - 10.10 
GONE GIRL KL. 8  
THE MAZE RUNNER KL. 2.30 - 5.30  
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL. 1 - 3.15
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 3D  KL. 1.15 - 3.30 
SMÁHEIMAR 2D KL. 1.15 - 3.30

-H.S.,MBL

-V.J.V, SVARTHOFDI.IS -G.D.Ó, MBL

-H.S.,MBL

-V.JJ.V, SVARTHOFDI.IS -G.D.Ó, MBL

Allir borga barnaverð

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

LEIKSTJÓRI TALSETNINGAR RÓSA GUÐNÝ

T.V. - BÍÓVEFURINN.IS

NEW YORK OBSERVER

“HUGH GRANT DOING WHAT

„BESTA SVEPPAMYNDIN TIL ÞESSA“

HE DOES BEST”

D.E. MIRROR

H.J. FRÉTTATÍMINN
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LAUGARDAGUR 1. NÓVEMBER
12.45 Newcastle - Liverpool  Sport 2
15.00 Granada - Real Madrid  Sport
15.00 Arsenal - Burnley   Sport 2
15.00 Chelsea - QPR   Sport 4
15.00 Everton - Swansea Sport 5
15.00 Stoke - West Ham Sport 6
15.00 Hull - Southampton  Stöð 3
15.00 Leicester - WBA Gullstöðin
15.00 F1 Tímataka í Bandar. Sport 3
18:50 CIMB Classic  Golfstöðin
19.00 Barcelona - Celta  Sport
21.00 Real Sociedad - Malaga  Sport
03:30 BMW Masters  Golfstöðin

SUNNUDAGUR 2. NÓVEMBER
13.30 Man. City - Man. United  Sport 2
16.00 Aston Villa - Tottenham   Sport 2
19:10 CIMB Classic  Golfstöðin
19.30 F1 Bandaríkin Sport
03:30 BMW Masters  Golfstöðin

FÓTBOLTI Það verður nóg um 
að vera á sportstöðvunum um 
helgina enda níu leikir í beinni 
í ensku úrvalsdeildinni og þrír í 
beinni í spænsku úrvalsdeildinni. 

Þá er Formúla 1 í beinni frá 
Bandaríkjunum og golfmótin 
CIMB Classic og BMW Masters 
verða sýnd á Golfstöðinni. 

Mest verður um að vera klukk-
an þrjú í dag en þá verða sjö fót-
boltaleikir í beinni á sama tíma 
en leikir verða ekki bara á hinum 
hefðbundnu sportstöðvum heldur 
einnig á Stöð 3 og Gullstöðinni. 

Fjörið hefst með hádegis-
leik Newcastle og Liverpool og á 
morgun verður stórleikur helgar-
innar þegar Manchester-liðin, 
City og United mætast klukkan 
13.30.  - óój

Sjö í beinni á 
sama tíma

SKORAR ALFREÐ?  Mætir Malaga á 
heimavelli í kvöld.  MYND/GETTY
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HANDBOLTI „Það er fín staða á öllu 
liðinu fyrir utan að Alexander Pet-
ersson er eitthvað slappur. Hann 
verður vonandi búinn að jafna sig 
fyrir leik,“ segir Aron Kristjáns-
son landsliðsþjálfari en hann hélt 
utan ásamt liði sínu í gær. Fram 
undan er gríðarlega mikilvægur 
leikur gegn Svartfellingum í Bar 
á sunnudag.

Þetta er annar leikur þjóðanna 
í undankeppni EM. Ísland byrjaði 
undankeppnina vel með stórsigri á 
Ísrael á meðan Svartfellingar töp-
uðu með fjórum mörkum, 25-21, 
gegn Serbum í Belgrad.

Þetta eru þau þrjú lið í riðlinum 
sem munu klárlega bítast um far-
seðlana tvo á EM. Leikurinn ytra 
er því afar mikilvægur.

Ferðalag íslenska liðsins til Bar 
er afar sérstakt. Strákarnir flugu 
til Kaupmannahafnar eftir hádegi 
í gær og gistu þar í nótt. Í morg-
un var síðan lagt af stað til Svart-
fjallalands. Flogið var til Belgrad, 
þaðan farið til Podgorica og loks 
tekur við klukkutíma rútuferð til 
Bar.

„Við komum um miðjan dag-
inn og náum æfingu seinni part-
inn sem er fínt. Með þessu missir 
liðið ekki mikinn svefn og okkur 
finnst þetta vera fínt fyrirkomu-
lag,“ segir þjálfarinn.

Nýtt lið hjá heimamönnum
Svartfellingar eru óskrifað blað 
að mörgu leyti enda búið að stokka 
liðið aðeins upp. Yngja það.

„Það eru komnir yngri og 
stærri leikmenn inn í liðið. Það 
eru meiri skyttur. Hættulegir 
einstaklingar en nýtt lið í leik-
skipulagi. Þeir eru með mjög 
sterkan markvörð og spiluðu 5-1 
vörn gegn Serbum,“ segir Aron 
en hann er búinn að horfa á leik-
inn gegn Serbum og segir leik 
liðsins hafa breyst með nýjum 
mönnum.

Það er alltaf erfitt að fara til 
Belgrad og spila gegn Serbum. 
Svartfellingar stóðu þó í þeim 

lengi vel og það gefur nokkra vís-
bendingu um styrkleika liðsins.

„Það var hörkuleikur en dóm-
gæslan hallaði aðeins á Svartfell-
ingana. Svartfellingar bitu frá sér 
og sýndu að þeir geta ýmislegt.“

Aron gerði þrjár breytingar á 
hópnum milli leikja. Ásgeir Örn 
Hallgrímsson, Björgvin Hólm-
geirsson og Kári Kristján Krist-
jánsson koma inn í hópinn á 
kostnað Arnórs Þórs Gunnarsson-
ar, Ernis Hrafns Arnarsonar og 
Gunnars Steins Jónssonar.

Taktískar breytingar
„Þetta eru taktískar breytingar. 
Ásgeir gat komið í þennan leik 
þar sem konan hans er búin að 

eiga. Í leiknum gegn Ísrael var ég 
að reyna að vera með tvo menn í 
hverri stöðu svo ég gæti dreift 
álaginu. Svartfellingar eru sterk-
ari og hávaxnari þannig að við 
þurfum öðruvísi leikmenn. Kári 
er líkamlega sterkur og góður á 
línunni gegn stærri mönnum. Ég 
vildi því fá meiri þyngd á línuna 
hjá okkur,“ segir Aron en hann 
tekur hinn lítt reynda Björgvin 
einnig með í þetta erfiða verkefni.

„Við erum með Arnór og Snorra 
sem eru báðir sterkir miðjumenn 
og okkur fannst kannski vanta 
meiri skotógnun utan af velli ef við 
lendum í vandræðum. Við erum 
því með góðan jóker í Björgvini. 
Sigurbergur er svo líka í flottu 

formi. Það er mikilvægt að hafa 
svona stráka í hópnum. Það gefur 
okkur meiri vídd í sóknarleikinn 
þegar við erum án Arons Pálmars-
sonar.“

Líkamlega erfiður leikur
Landsliðsþjálfarinn veit sem er að 
leikurinn verður mjög erfiður og 
hann gerir ráð fyrir mótlæti.

„Þetta er leikur sem verður lík-
amlega erfiður. Það verða átök og 
þeir fastir fyrir og baráttuglaðir á 
heimavelli. Þessir Balkanþjóðir eru 
oftast mun sterkari á heimavelli en 
á útivelli. Við munum selja okkur 
dýrt og vitum að við verðum að eiga 
mjög góðan leik til þess að taka tvö 
stig í Bar.“ henry@frettabladid.is

Björgvin verður góður jóker
Strákarnir okkar eiga gríðarlega erfi ðan leik fyrir höndum í Bar í Svartfj allalandi á morgun. Leikurinn er afar 
mikilvægur enda mætir liðið andstæðingi sem verður í baráttunni um farseðil á EM. Liðið fór í sérstakt og 
langt ferðalag út. Þjálfarinn gerði þrjár breytingar á hópnum frá leiknum gegn Ísrael.

ÖFLUGUR  Róbert Gunnarsson mætti nýrakaður og vel klipptur til leiks gegn Ísrael. Hann átti virkilega flottan leik þar og heldur 
vonandi uppteknum hætti í Bar í Svartfjallalandi en þangað ætla strákarnir að sækja tvö stig. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslenska körfuboltalandsliðið tryggði sér sæti á sínu fyrsta 
stórmóti í haust og Ísland verður því ein af 24 þjóðum á 
Evrópumótinu á næsta ári. Auðvitað hlakkar allt íslenskt 

körfuboltaáhugafólk til sögulegrar stundar í lok næsta sumars 
en það er ekki mikið minni spenningur í okkur körfuboltaáhuga-
mönnum að sjá hvar og við hverja íslenska liðið spilar í septem-
ber 2015.

Í vikunni kom það í ljós að það verður dregið í riðla fyrir 
Evrópumót karla 2015 í Disneylandi í París þann 8. desember 
næstkomandi. Þetta er fyrsta Evrópukeppnin þar sem riðla-
keppnin fer fram í mörgum löndum og það er því allt opið 
þegar Hannes S. Jónsson og aðrir fulltrúar KKÍ mæta til Parísar í 
jólamánuðinum. 

Riðlakeppnin fer fram í Berlín (Þýskalandi), Montpellier 
(Frakklandi), Riga (Lettlandi) og Zagreb (Króatíu). Úrslitakeppnin 
fer síðan fram í Lille í Frakklandi. 

Það er ljóst að íslenska liðið verður með mjög sterkum liðum 
í riðli en fimm aðrar þjóðir verða í íslenska riðlinum og fjórar 
komast síðan áfram í sextán liða úrslitin.

Króatía, Frakkland, Litháen og Spánn verða væntanlega í 
fyrsta styrkleikaflokki og Ísland er örugglega í þeim síðasta. Það 

kemur þó ekki endanlega í ljós í hvaða flokkum þjóðirnar 
24 eru fyrr en nær dregur drættinum. Það er samt alveg 
hægt að hefja vangavelturnar strax svona aðeins til að 
létta á spenningnum.

Við gætum lent með Evrópumeisturum Frakka, Hlynur 
Bæringsson gæti þurft að slást við Gasol-bræður og 
það er jafnvel möguleiki á því að nágrannaþjóðirnar 
Litháen, Finnland, Lettland og Pólland endi í okkar 
riðli og íslenska stuðningsfólkið lendi í miðri innrás 
í Riga úr öllum áttum. 

Það er auðveldlega hægt að láta sig dreyma um 
flotta riðla þótt það sé fullt af mögulegum mar-
traðarriðlum í boði líka. Staðsetningin er síðan 
enn ein víddin í spenningnum sem mun magnast 
dag frá degi næstu 38 dagana.  

Íslenskt körfuboltafólk mun örugglega 
fjölmenna á EM og þó að það sé hægt að 
láta sig dreyma um sæta sigra og sæti í út-
sláttarkeppninni þá blasir raunsæið við. Ísland 
er langminnsta liðið í keppninni, bæði hvað 
varðar sögu og stærð leikmanna. Þetta snýst 

því líka mikið um upplifun við að stíga þetta risaskref fyrir 
íslenskan körfubolta.

Finnar fjölmenntu á HM á Spáni í ár og settu skemmtilegan 
svip á mótið þar sem körfuboltafjölskyldan var í sviðljósinu; 
pabbi, mamma, afi, amma og krakkarnir. Það væri magnað 

að upplifa eitthvað í líkingu við slíkt eftir tæpt ár. Finnar 
hefðu vissulega átt að vinna fleiri leiki en þökk sé fólkinu á 
pöllunum voru þeir samt sigurvegarar á sinn hátt. 

Ef við Íslendingar ætlum að fjölmenna þá 
þurfum við að fara að bóka miða, hótel og 

plana ferðina hvort sem hún verður til 
Króatíu, Frakklands, Lettlands eða Þýska-
lands. KKÍ þarf líka að fara að plana 
undirbúninginn fyrir mótið sem verður 

eitthvað stærra og meira en sambandið 
hefur nokkurn tímann lent í. Þessir 38 dagar 
mega því líða fljótt. Hvort körfuboltafólk hlakkar 

meira til 8. desember eða 24. desember er önnur 
og ókönnuð saga en það er samt vel við hæfi að næsti 

kafli íslenska körfu boltaævintýrsins fari fram í Dis-
neylandi í desember.

UTAN VALLAR ÓSKAR ÓFEIGUR JÓNSSON ooj@frettabladid.is

ÆVINTÝRIÐ OKKAR HELDUR ÁFRAM Í ÆVINTÝRALANDINU

FÓTBOLTI Manchester City tekur á 
móti Manchester United á sunnu-
daginn í stórleik helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni í fótbolta. City hefur 
átt erfitt uppdráttar undanfarnar viku 
og aðeins unnið tvo af síðustu sex 
leikjum sínum í öllum keppnum, en 
Manuel Pellegrini, knattspyrnustjóri 
liðsins, er viss um að borgarslagurinn 
muni laða fram það besta hjá sínum 
mönnum.

„Liðið veit nákvæmlega hvað það 
getur og ég er viss um að við munum 

spila okkar besta leik á sunnudag-
inn,“ sagði Sílemaðurinn á blaða-
mannafundi á föstudaginn.

Eft-
ir 2-0 tap fyrir Newcastle í deilda-
bikarnum á miðvikudaginn sagði 
Pellegrini að lið sitt skorti sjálfstraust.

„Ég var bara að tala um að við 
erum ekki að spila okkar besta leik. 
Við þurfum að spila hraðar en við 
höfum gert í síðustu leikjum gegn 
West Ham og Newcastle.“

Manchester United hefur gert 
jafntefli í síðustu tveimur leikjum 
eftir að hafa loks unnið tvo deildar-
leiki í röð undir stjórn Louis van Gaal. 
Tapi liðið á sunnudaginn verður það 
komið í erfiðari stöðu í baráttunni 
um Meistaradeildarsæti.

  - tom

Munum spila eins og við getum best

ERFITT  Manuel Pellegrini er í smá krísu 
með City-liðið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Valsmenn halda áfram að missa reynslumikla bakverði 
frá kvennafótboltaliði félagsins en Ólína Guðbjörg 
Viðarsdóttir skrifaði í gær undir samning við Fylki. 
Áður hafði landsliðsbakvörðurinn Hallbera Guðný 
Gísladóttir samið við Breiðablik og Valur er því búinn 
að missa báða stjörnubakverði sína. Valsliðið náði 
aðeins sjöunda sæti í deildinni í sumar og 
mátti alls ekki við að missa lykilmenn.  
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir er 
fengur fyrir Fylkisliðið sem gerði 
frábæra hluti í sumar sem nýliðar í 
Pepsi-deildinni. Fylkir verður fimmta 
félagið sem Ólína spilar með í efstu 
deild á Íslandi en auk Vals hefur hún 
leikið með KR, Breiðabliki og Grindavík 
sem er hennar uppeldisfélag.

Báðir stjörnubakverðirnir farnir frá Val



Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.  
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BYKO BREIDD

Vnr. 86620040-3737
KÓPAL Glitra innimálning, 
gljástig 10, allir litir, 4 l.

445kr.

Vnr. 55092135
Nóvemberkaktus.

1.595kr.

Vnr. 55092342

Flamingóblóm.

MÁLNING 
Á VERÐI FYRIR ÞIG

4 LÍTRAR

KLÚBB verð

Almennt verð 5.995 kr.
4.995kr.

Almennt verð 6.995 kr.
4.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 690 kr.
495kr.

KLÚBB verð

737
málning, 
tir, 4 l.

KLÚBB verð

Almennt verð 5.995 kr.
kr.

GETUM VIÐ 
AÐSTOÐAÐ 

ÞIG?

7 LÍTRAR

9 LÍTRAR

2,5 LÍTRAR

10 LÍTRAR

5.995kr. 6.995kr.

Vnr. 89030225
SADOLIN akrýlmálning, 
gljástig 20, 2,5 l.

Vnr. 89071170
SADOLIN innimálning,
gljástig 10, ljósir litir, 7 l.

6.995kr.

1.845kr.

195kr.

895kr.6.995kr.7.995kr.

Vnr. 80602809
GJØCOPROFF
loftmálning, 9 l.

Vnr. 83004129
Bakki og tvær 
rúllur, 10 cm.

Vnr. 86610040-3227
KÓPAL Glitra inni-
málning, gljástig 10, 
hvítir litir, 4 l.

Vnr. 85540083
BYKO innimálning,
gljástig 10, ljósir 
litir, 10 ltr.

Vnr. 80602509-12
GJØCOPROFF
innimálning, 9 l.

Vnr. 68210490
LUX plastdúkur, 
4x5 m.

Vnr. 84100150
FIFA rúlla 25 cm 
með skafti.

Vnr. 83614821
NORDSJÖ medium-
spartl, 0,5 l.

9 LÍTRAR

4 LÍTRAR

Klúbbtilboð gilda út helgina
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KÖRFUBOLTI „Ég er mjög sáttur, 
eins og við Haukarnir. Það má 
alveg venjast þessu,“ segir Ívar 
Ásgrímsson, þjálfari karla- og 
kvennaliðs Hauka í körfubolta, 
við Fréttablaðið um byrjunina 
á vetrinum hjá lærisveinum og 
lærimeyjum hans.

Karlalið Hauka trónir á toppi 
Dominos-deildarinnar með fullt 
hús eftir fjóra leiki og kornungt 
kvennaliðið hefur komið öllum 
á óvart, er búið að finna fjóra 
af fyrstu fimm leikjum sínum í 
Dominos-deild kvenna.

Karlalið Hauka var nýliði í 
deildinni í fyrra en sýndi að þar 
var eitthvað gott að gerast. Liðið 
hafnaði í fjórða sæti en var sent 
í sumarfrí af Njarðvík eftir 3-0 
tap í úrslitakeppninni. Úrslitin 
í öllum leikjunum réðust á loka-
mínútunum.

Alið suma upp sjálfur
Haukar hafa tekið upp þráðinn 
frá því í fyrra og bætt við. „Það 
sem er að skila okkur þessu er 
uppbygging innan félagsins,“ 
segir Ívar sem sjálfur er mik-
ill Haukamaður og var í eina 
Íslandsmeistaraliði karlanna árið 
1988.

„Við spilum eingöngu á uppöld-
um strákum fyrir utan erlenda 
leikmaninn. Sigurður Einarsson 
er Njarðvíkingur að upplagi en er 
búinn að vera hjá okkur í fimm-
tán ár þannig að ég kalla hann 
Haukamann. 

Velgengni Haukaliðsins gæti 
komið einhverjum á óvart þar 
sem því var spáð sjötta sæti fyrir 
tímabilið. Að einhverju leyti var 
það byggt á sumarkaupunum sem 
voru engin.

„Við missum þrjá leikmenn frá 
því í fyrra en fáum engan. Við 
ákváðum að nota ungu stráka sem 
við teljum vera mjög góða,“ segir 
Ívar, en þó ýmis lið reyni að spila 
á uppöldum íþróttamönnum geng-
ur ekkert alltaf að búa til sigurlið 
með svoleiðis formúlu.

„Það er auðvitað æðislegt að 
vera að vinna leiki og geta notað 
okkar eigin stráka. Suma þessa 
stráka eins og þá sem eru fædd-
ir 1996 og Kára Jónsson sem er 
fæddur 1997 hef ég alið upp sjálf-
ur. Svo tók ég við Emil Barja og 
fleiri ungum líka,“ segir Ívar.

Kaninn alveg frábær
Staða Hauka í Dominos-deild 
karla kemur þjálfaranum ekkert 
á óvart því liðið ætlaði að vera á 
meðal bestu liða deildarinnar á 
tímabilinu.

„Við settum það markmið að 
vera eitt af fjórum efstu liðun-
um þannig að þetta er ekkert 
annað en við bjuggumst við, en 
við eigum eftir að spila við góð 
lið. Það verður prófraun að spila 
tvisvar við Stjörnuna í deild og 
bikar í næstu viku,“ segir Ívar 
sem fékk til sín nýjan Banda-
ríkjamann, Alex Francis, sem 
hefur byrjað frábærlega.

„Ég sagði það fyrir tímabilið 
að ég væri spenntur fyrir þess-
um strák og við værum að fá 
mun öflugri leikmann en Terr-
ence Watson sem var með okkur 

í fyrra. Þetta er strákur sem er 
að koma beint úr skóla og hefur 
verið alveg frábær.“

Emil Barja, leikstjórnandi 
Hauka, hefur ekki skorað mikið 
það sem af er tímabili, en Ívari er 
nákvæmlega sama um það.

„Við erum stigahæsta liðið í 
deildinni þannig að mér er alveg 
sama þó Emil skori fjögur stig í 
leik. Hann spilaði sinn besta leik 
til þessa á móti Skallagrími og 
skilaði varnarhlutverkinu frá-
bærlega.“

Stelpurnar komið á óvart
Kvennalið Hauka er óvænt í 

toppbaráttunni í Dominos-deild 
kvenna eftir fimm umferðir, en 
þar er verið að spila á nánast nýju 
liði.

„Við misstum fimm leikmenn 
sem voru í 26 manna landsliðshópi 
Íslands í sumar og fengum ekkert 
á móti. Þessi staða hefur því komið 
okkur á óvart. Ég verð að segja 
það,“ segir Ívar.

„Ég held að flest lið hefðu lagt 
upp laupana hefðu þau verið í 
okkar stöðu í sumar, en stelpurn-
ar hafa staðið sig vel. Það bjóst 
enginn við þessu af okkur þannig 
að þetta gefur bara góð fyrirheit.“ 

 tomas@365.is

Æðislegt að geta spil-
að á okkar strákum
Ívar Ásgrímsson, þjálfari karla- og kvennaliðs Hauka, byrjar veturinn betur en 
nokkur annar þjálfari. Hann er búinn að vinna 8 leiki og tapa einum með tvö lið.

STIGAHÆSTUR AF ÍSLENSKU STRÁKUNUM  Kári Jónsson hefur skorað 16,0 stig að 
meðaltali í fyrstu fjórum leikjunum en hann er bara 17 ára.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STIG STRÁKANNA Í FYRSTU 4 LEIKJUNUM
Alex Francis  104 stig 23 ára

Kári Jónsson  64 stig 17 ára

Haukur Óskarsson 62 stig 23 ára

Kristinn Marinósson 45 stig 23 ára

Emil Barja  30 stig 23 ára

Hjálmar Stefánsson 27 stig 18 ára

Helgi Björn Einarsson 20 stig 25 ára

Sigurður Þór Einarsson 15 stig 32 ára

Kristján Leifur Sverrisson 5 stig 18 ára

Brynjar Ólafsson 4 stig 29 ára

Steinar Aronsson 4 stig 24 ára

 UPPALDIR LEIKMENN ERU RAUÐIR

STIG STELPNANNA Í FYRSTU 5 LEIKJUNUM
LeLe Hardy   129 stig 26 ára

Sylvía Rún Hálfdanardóttir 67 stig 16 ára

Dagbjört Samúelsdóttir  44 stig 21 ára

Auður Íris Ólafsdóttir  27 stig 22 ára

Guðrún Ósk Ámundadóttir 24 stig 27 ára

Sólrún Inga Gísladóttir  22 stig 18 ára

Inga Rún Svansdóttir  18 stig 16 ára

María Lind Sigurðardóttir  14 stig 25 ára

Þóra Kristín Jónsdóttir  4 stig 17 ára

Dýrfinna Arnardóttir  3 stig 16 ára

Rósa Björk Pétursdóttir  2 stig 17 ára

Inga Sif Sigfúsdóttir  2 stig 22 ára

TVÖ UNG 
LIÐ HJÁ 

HAUKUM Í 
VETUR

BESTA SIGURHLUTFALL ÞJÁLFARA MEÐ TVÖ LIÐ 

KÖRFUBOLTI Níu leikmenn hafa náð því að skora 
tíu þriggja stiga körfur í fyrstu fjórum umferðum 
Dominos-deildar karla og þeir eru allir Íslendingar. 

Fjölnismaðurinn Arnþór Freyr Guðmundsson 
hefur skorað flestar eða 14 í fjórum leikjum sem 
gera 3,5 að meðaltali í leik. Stjörnumaðurinn Dagur 
Kár Jónsson er síðan í öðru sætinu með þrjá þrista. 
Dustin Salisbery hjá Njarðvík og Joel Haywood hjá 
Grindavík eru einu Bandaríkjamennirnir sem kom-
ast inn á topp tuttugu listann en Grindvíkingar hafa 
þegar tekið þá ákvörðun að senda Haywood heim 
og sækja sér stærri mann. Eftir stendur Salisbery 
einn í hópi 19 íslenskra þriggja stiga skyttna en 
allan topplistann má finna inni á Vísi.  - óój

Íslensku strákarnir 
sjá enn um þristana

FJÓRTÁN ÞRISTAR 
 Arnþór Freyr Guð-
mundsson í Fjölni.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

ÍVAR ÁSGRÍMSSON, HAUKUM 89%
8 sigrar - 1 tap (Karlar: 4-0, Konur: 4-1)

FRIÐRIK INGI RÚNARSSON 71%
5 sigrar - 2 töp (Karlar: 2-2, Konur: 3-0*)

INGI ÞÓR STEINÞÓRSSON 67%
6 sigrar - 3 töp (Karlar: 2-2, Konur: 4-1)

ÁGÚST BJÖRGVINSSON 67%
6 sigrar - 3 töp (Karlar: 3-1*, Konur: 3-2)

SVERRIR ÞÓR SVERRISSON 56%
5 sigrar - 4 töp (Karlar: 2-2, Konur: 3-2)

*Liðið er í 1. deildinni



…úr eldhúsinu er svo lokkandi! Bayonne-skinkan úr 
Iceland er tilvalin til að taka smá forskot á sæluna 

og töfra fram máltíð að hætti mömmu.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

07.20 One Fine Day
09.10 Big  
10.55 Airheads
12.25 Bridges of Madison County
14.40 One Fine Day  
16.30 Big  
18.15 Airheads  
19.45 Bridges of Madison County
22.00 42  Dramatísk mynd frá 2013
00.05 Sherlock Holmes. A Game of 
Shadows
02.10 Anonymous
04.20 42  Dramatísk mynd frá 2013

08.20 Everton - Swansea  
10.00 Stoke - West Ham  
11.40 Newcastle - Liverpool  
13.20 Man. City - Man. Utd.  BEINT
15.50 Aston Villa - Tottenham  BEINT
18.00 Man. City - Man. Utd.
19.40 Aston Villa - Tottenham
21.20 Hull - Southampton
23.00 Arsenal - Burnley
00.40 Leicester - WBA  

10.40 CSKA Moscow - Man. City  
12.25 Þýsku mörkin  
12.50 Skallagrímur - Snæfell  
14.10 Sounds of the Finals 
15.00 Chicago - Cleveland
16.50 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
17.20 League Cup Highlights
17.50 Barcelona - Celta
19.30 Formúla 1 - Bandaríkin  BEINT
22.30 Granada - Real Madrid
00.10 Real Sociedad - Malaga

17.25 Strákarnir  
17.50 Friends  
18.15 Arrested Development 3  
18.40 Modern Family
19.00 Two and a Half Men  
19.25 Viltu vinna milljón?  
20.15 Suits
21.00 The Mentalist
21.40 The Tunnel
22.30 Sisters
23.15 Hunted
00.15 Viltu vinna milljón?  
01.05 Suits
01.50 The Mentalist
02.30 The Tunnel  
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00 Fyrirtækjaheimsókir 
15.30 Stormað 16.00 Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguferðir 
18.00 Björn Bjarnason 18.30 Tölvur og tækni 19.00 ABC 
barnahjálp 19.30 Frá Haga í maga 20.00 Hrafnaþing

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir  æ.
07.25 Könnuðurinn Dóra  
07.50 Latibær
08.00 Algjör Sveppi
08.15 Doddi litli og Eyrnastór
08.25 Elías  
08.35 Grallararnir  
08.55 Tommi og Jenni
09.15 Villingarnir  
09.40 Kalli kanína og félagar  
09.50 Lukku-Láki
10.15 Ben 10  
10.40 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
11.00 Ozzy and Drix  
11.20 iCarly
11.45 Töfrahetjurnar
12.00 Nágrannar  
13.20 Nágrannar
13.50 Stelpurnar  
14.15 The Big Bang Theory
14.40 Heilsugengið  
15.05 Um land allt  
15.35 Louis Theroux. Miami Mega Jail
16.40 60 mínútur
17.30 Eyjan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Sportpakkinn
19.10 Ástríður  
19.35 Sjálfstætt fólk  
20.10 Neyðarlínan  
20.40 Rizzoli and Isles  
21.25 Homeland
22.15 Shamelsess
23.05 60 mínútur
23.55 Eyjan
00.45 Bresti
01.15 Outlander
02.15 Legends
02.55 Boardwalk Empire  
03.55 The Devil Wears Prada
05.40 Neyðarlínan  

16.05 The Carrie Diaries
16.50 World Strictest Parents
17.50 Friends With Benefits
18.10 Guys With Kids  
18.35 Last Man Standing  
19.00 Man vs. Wild
19.45 Bob’s Burgers 
20.10 American Dad  
20.35 The Cleveland Show
21.00 Allen Gregory
21.25 The League  
21.50 Almost Human
22.35 Mind Games
23.20 Graceland
00.00 The Vampire Diaries
00.40 Man vs. Wild
01.25 Bob’s Burgers  
01.50 American Dad  
02.15 The Cleveland Show  
02.35 Allen Gregory  
03.00 The League
03.25 Almost Human  
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Morgunstundin okkar
09.30 Nýi skólinn keisarans 
09.53 Millý spyr
10.00 Chaplin
10.06 Undraveröld Gúnda
10.20 Fisk í dag
10.30 Óskalög þjóðarinnar 
11.25 Hraðfréttir
11.45 Nautnir norðursins
12.15 Djöflaeyjan
12.45 Trúin flytur fjöll
14.30 Svipmyndir frá Noregi
14.35 Hringfararnir–  Aron, Gaui og 
Bjöggi
15.10 Challenger: Lokaflug
16.40 Táknmálsfréttir
16.50 Forkeppni EM í handbolta 
karla (Ísland - Svartfjallaland)  Bein út-
sending frá leik Íslands og Svartfjalla-
lands í handbolta karla sem fram fer í 
Laugardalshöll. Leikurinn er annar leik-
ur íslenska karlalandsliðsins í forkeppni 
EM í handbolta sem fram fer í Póllandi 
2016.
18.30 Stundin okkar
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Óskalögin 1964 - 1973
20.15 Orðbragð
20.50 Downton Abbey
21.40 Innrás frá tunglinu
23.10 Afturgöngurnar
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.45 The Talk
11.25 The Talk
12.05 The Talk
12.45 Dr. Phil
13.25 Dr. Phil
14.05 Survivor 
14.50 Kitchen Nightmares 
15.35 Growing Up Fisher  
16.00 The Royal Family 
16.25 Welcome to Sweden 
16.50 Parenthood 
17.35 Remedy
18.20 Reckless 
19.05 Minute to Win It Ísland 
20.05 Gordon Ramsay Ultimate 
 Cookery Course 
20.30 Red Band Society 
21.15 Law & Order. SVU
22.00 Fargo 
22.50 Hannibal
23.35 Ray Donovan
00.25 The Tonight Show
01.05 Fargo
01.55 Hannibal
02.40 Pepsi MAX tónlist

08.00  PGA Tour 2014 11.00  Golfing 
World 2014 11.50  PGA Tour 2014 
- Highlights 12.45  PGA Tour 2014 
17.35  Inside The PGA Tour 2014 
18.00  PGA Tour 2014 21.00  Golfing 
World 2014 21.50  Champions Tour 
2014 22.45  European Tour 2014 
23.30  PGA Tour Latinoamerica

07.00 Ævintýri Tinna  07.25 Latibær  07.47 Hvellur 
keppnisbíll  08.00 Könnuðurinn Dóra  08.24 Mörgæsirnar 
 08.45 Doddi litli 08.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 09.00 Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 
09.45 Elías 09.55 UKI 10.00 Brunabílarnir 10.22 
Lína Langsokkur 10.43 Ævintýraferðin  10.56 Tommi 
og Jenni 11.00 Ævintýri Tinna  11.25 Latibær 11.47 
Hvellur keppnisbíll 12.00 Könnuðurinn Dóra 12.24 
Mörgæsirnar  12.45 Doddi litli 12.55 Rasmus Klumpur 
 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveinsson 
13.45 Elías 13.55 UKI  14.00 Brunabílarnir  14.22 Lína 
Langsokkur 14.43 Ævintýraferðin 14.56 Tommi og 
Jenni 15.00 Ævintýri Tinna  15.25 Latibær  15.47 Hvellur 
keppnisbíll 16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar 
 16.45 Doddi litli 16.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveinsson 
 17.45 Elías 17.55 UKI 18.00 Brunabílarnir  18.22 Lína 
Langsokkur 18.43 Ævintýraferðin  18.56 Tommi og Jenni 
19.00 Elías og Fjársjóðsleitin 20.15 Sögur fyrir svefninn

Stöð 2 kl. 20.10
Neyðarlínan
Önnur þáttaröðin með 
dagskrárgerðarkonunni 
Sigrúnu Ósk Kristjáns-
dóttur sem fylgir eft ir 
sögum fólks sem hringt 
hefur í Neyðarlínuna 
á ögurstundu.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Að venju er Sprengi-
sandur á dagskrá 

Bylgjunnar og að 
þessu sinni eru 
gestir Sigurjóns 
meðal annarra 
alþingismenn-

irnir fyrrverandi 
Svavar Gestsson og 

Vilhjálmur Egils-
son.

Sjálfstætt Fólk
STÖÐ 2 KL. 19.35 Vandaður íslenskur 
þáttur í umsjá Jóns Ársæls en hann 
heldur áfram að heimsækja áhugaverða 
Íslendinga sem hafa sögur að segja.

Ástríður
STÖÐ 2 KL. 19.10 Ætlar Davíð í 
alvöru að láta verða af því að fl ytja til 
Danmerkur? Skilur hann ástina eft ir eða 
munu þau á endanum ná saman?

Fótbolti
STÖÐ 2 SPORT KL. 13.20 Bein útsend-
ing frá leik Manchester City og Man-
chester United í ensku úrvalsdeildinni.

Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið 
Skrímslið litla systir mín 

Leikarar Sólveig Guðmundsdóttir og Sveinn Ólafur Gunnarsson 
Listrænir stjórnendur Charlotte Bøving og Helga Arnalds

"Lífið er yndisleg sýning". 
        -S.B.H. Morgunblaðið.

"Frumleg, skemmtileg og 
myndræn sýning fyrir fólk 
á öllum aldri.“ 
      S.J. Fréttablaðið.

Það er allt fallegt við þessa sýningu.
  G.S.E. Djöflaeyjan.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

17.00 Kling Klang 17.30 Eldhús meistaranna 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Kling Klang 19.30 
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 433 
21.30 Gönguferðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur og tækni 23.00 ABC barnahjálp 23.30 Frá 
Haga í maga 00.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum

07.40 The American President
09.30 The Mask of Zorro
11.45 Haunting of Molly Hartley  
13.10 Grown Ups 2
14.50 The American President  
16.40 The Mask of Zorro 
18.55 Haunting of Molly Hartley
20.20 Grown Ups 2
22.00 Insidious. Chapter 2  
23.45 Saw VI
01.15 Now You See Me  .
03.10 Insidious. Chapter 2

03.30  European Tour 2014
08.30  Champions Tour 2014 - High-
lights
09.25  European Tour 2014
14.25  PGA Tour 2014
18.25  Inside the PGA Tour 2014
18.50  PGA Tour 2014
22.50  Golfing World 2014

17.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  
18.05 Strákarnir
18.30 Friends
18.55 Modern Family  
19.20 Little Britain
19.50 Two and a Half Men  
20.15 Without a Trace  
21.00 The Mentalist  
21.40 Life’s Too Short
22.10 Fringe
22.55 Suits  
23.40 The Tunnel  
00.30 Without a Trace
01.10 The Mentalist  
01.50 Life’s Too Short
02.20 Fringe
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.10 Match Pack  
09.40 Norwich - Bolton  
11.20 Messan
12.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun
12.35 Newcastle - Liverpool  BEINT
14.50 Arsenal - Burnley  BEINT
17.00 Markasyrpa
17.20 Chelsea - QPR
19.00 Everton - Swansea
20.40 Hull - Southampton  
22.20 Leicester - WBA  
00.00 Stoke - West Ham  

08.30 Chicago - Cleveland
10.20 Liverpool - Swansea  
12.00 Man. City - Newcastle
13.50 League Cup Highlights
14.20 La Liga Report
14.50 Granada - Real Madrid  BEINT
17.00 Chicago - Cleveland  
18.50 Barcelona - Celta  BEINT
20.50 Real Sociedad - Malaga  BEINT
22.50 UFC Now 2014  
23.40 Formula 1 2014 - Tímataka
01.00 Granada - Real Madrid  

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
07.01 Strumparnir  
07.25 Villingarnir  
07.50 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
08.05 Skoppa og Skrítla
08.40 Ávaxtakarfan
09.00 Kai Lan  
09.25 Svampur Sveinsson
09.50 Lína langsokkur
10.20 Tommi og Jenni  
10.45 Kalli kanína og félagar  
11.10 Batman. The Brave and the bold  
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful  
13.50 Neyðarlínan
14.20 Logi
15.10 Sjálfstætt fólk 
15.50 Heimsókn  
16.15 Gulli byggir
16.40 ET Weekend  
17.25 Íslenski listinn  
17.55 Sjáðu
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Mið-Ísland  
19.35 Lottó  
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Stelpurnar  
20.30 Her  
22.35 Carrie
00.15 From Paris with Love  
01.45 In Time
03.30 Scent of a Woman
06.00 Fréttir

13.40 Welcome to the Family  
14.05 Wipeout
14.50 Premier League
17.00 Baby Daddy  
17.25 One Born Every Minute US  
18.10 American Dad  
18.35 The Cleveland Show
19.00 X-factor UK
20.40 X-factor UK  
21.25 Raising Hope  
21.50 Ground Floor  
22.55 Revolution 
23.40 Strike back
00.25 Eastbound and Down 4  
00.55 The League
01.15 Almost Human
02.00 X-factor UK  
03.40 X-factor UK
04.25 Raising Hope  
04.50 Ground Floor
05.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveinsson 
07.45 Elías  07.55 UKI  08.00 Brunabílarnir  08.22 
Lína Langsokkur 08.43 Ævintýraferðin 08.56 Tommi 
og Jenni  09.00 Ævintýri Tinna  09.25 Latibær 
 09.47 Hvellur keppnisbíll 10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar  10.45 Doddi litli  10.55 Rasmus 
Klumpur  11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur 
Sveinsson 11.45 Elías  11.55 UKI  12.00 Brunabílarnir 
 12.22 Lína Langsokkur  12.43 Ævintýraferðin 12.56 
Tommi og Jenni 13.00 Ævintýri Tinna  13.25 Latibær 
13.47 Hvellur keppnisbíll 14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar  14.45 Doddi litli og Eyrnastór 
14.55 Rasmus Klumpur  15.00 Áfram Diego, áfram! 
 15.24 Svampur Sveinsson  15.45 Elías 15.55 UKI 
 16.00 Brunabílarnir 16.22 Lína Langsokkur  16.43 
Ævintýraferðin 16.56 Tommi og Jenni 17.00 Ævintýri 
Tinna  17.25 Latibær  17.47 Hvellur keppnisbíll 18.00 
Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 18.45 Doddi litli 18.55 Rasmus Klumpur  19.00 
Alpha og Omega20.25 Sögur fyrir svefninn

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.35 The Talk
12.55 Dr. Phil
14.55 Red Band Society 
15.40 The Voice 
17.55 Extant
18.40 The Biggest Loser 
20.10 Secret Street Crew 
21.00 NYC 22
21.45 The Mob Doctor 
22.30 Vegas
23.15 Dexter
00.05 Unforgettable
00.50 Flashpoint 
01.35 The Tonight Show
02.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki
07.04 Kalli og Lóla
07.15 Tillý og vinir
07.26 Kioka
07.33 Pósturinn Páll
07.48 Ólivía
07.59 Músahús Mikka 
08.21 Hvolpasveitin
08.44 Úmísúmí
09.08 Kosmó
09.21 Loppulúði, hvar ertu? 
09.34 Kafteinn Karl
09.47 Hrúturinn Hreinn
09.54 Drekar. Knapar Birkieyjar
10.20 Fum og fát
10.25 Útsvar
11.25 Landinn
11.55 Vesturfarar 
12.40 Viðtalið
13.05 Kiljan
13.50 Kjarnakonur í Bandaríkjunum 
– Heiminum breytt
14.50 Ebóla - Leitin að lækningu
15.45 Fjársjóður framtíðar II
16.15 Vísindahorn Ævars
16.25 Ástin grípur unglinginn
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Violetta
18.05 Vasaljós
18.30 Hraðfréttir
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Óskalög þjóðarinnar
20.40 Í strákaliðinu
22.25 Einræðisherrann  Sprenghlægi-
leg mynd frá 2012 um einræðisherra 
sem berst hatrammlega gegn því að lýð-
ræði og mannréttindi nái fram að ganga 
í heimalandi hans. Aðalhlutverk. Sacha 
Baron Cohen, Anna Faris og John C. 
Reilly.
23.50 Húðin sem ég á heima í
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Fm 957 kl. 16.00
íslenski listinn
Ósk Gunnarsdóttir 
stjórnar Íslenska list-
anum sem færir þér 
20 vinsælustu 
lög landsins, 
lög líkleg til 
vinsælda, lög 
sem voru 
á toppnum 
fyrir 10 árum 
og fl eira 
skemmtilegt.

Joaquin Phoenix 
Ég reyni ekki að labba um 
eins og kvikmyndastjarna, 
því ég lít ekki á mig sem 
slíka. Fólk tekur oft ast ekki 
eft ir mér heldur.
Leikarinn Joaquin Phoenix leikur 
aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni Her, sem sýnd 
verður á Stöð 2 í kvöld 
klukkan 20.30.

ÉG ER SVOLÍTIÐ fyrir klass-
ískt heilalaust sjónvarpsefni 

eins og Modern Family og allt bullið 
sem Netfl ix hefur verið að gera, 
Myndi segja að ég væri laufl éttur 
netfl ixari, horfi  ekkert of mikið. 
Food Network er hins vegar mín 
„go to“-stöð, fi nnst fáránlega 
gaman að horfa á mat og mat-
reiðsluþætti. Reza Mohammes 
á Food Network er maðurinn, 
rosa mjúkur og gaman að 
honum. Get ímyndað 
mér að hann fari í 
taugarnar á einhverj-
um samt. 

1 Masterchef: 
 Toppþáttur, ég 
var að klára nýju 

seríuna. Ég elska að 
horfa á mat og mat-
reiðsluþætti og svo er 
Gordon Ramsay bara 
maðurinn.

2 Masterchef 
Junior:  Er mikið 
að spá í að horfa 

á það, en fi nnst það 
samt eitthvað skrítið. 
Horfa á börn elda eitt-
hvað sjúklega fl ókið, 
en ég ætla mögulega 
að gefa því séns. 

3 Hraunið:  Fannst 
það mjög gott og 
fl ottir þættir. Vel 

leikið og spennandi og 
nokkuð fullnægjandi 
sjónvarpsefni. Björn 
Hlynur er svo fullkom-
in sjónvarpslögga.

FRIÐRIK DÓR JÓNSSON  TÓNLISTARMAÐUR.

Hnotu- 
brjóturinn 
St. Petersburg Festival 
Ballet ásamt Sinfóníu-  
hljómsveit Íslands   
Hrífandi jólaævintýri við  
tónlist eftir Tchaikovsky

Heillandi sýning fyrir alla fjölskylduna

Sýnt í Eldborg

www.harpa.is/hbr

Nánari upplýsingar í s: 528 5050, á midi.is og harpa.is

Helmingsafsláttur fyrir 12 ára og yngri

21. nóvember
kl. 19:30 Frumsýning

22. nóvember  
kl. 13:00 2. sýning
kl. 17:00 3. sýning

23. nóvember  
kl. 13:00 4. sýning
kl. 17:00 5. sýning

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 



-20%
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„Við erum í skýjunum yfir að fá 
leyfið fyrir næsta ár,“ segir Egill 
Thorarensen, einn af skipuleggj-
endum tónlistarhátíðarinnar 
Secret Solstice. 

Samningar hafa náðst á milli 
Secret Solstice, Reykjavíkur-
borgar og hverfisráða í Laugar-
dalnum um að hátíðin verði hald-
in á nýjan leik næsta sumar. „Við 
erum full tilhlökkunar og um 
leið og þetta datt í hús negldum 
við fyrstu listamennina,“ segir 
Egill.

Hátíðin var haldin í fyrsta sinn 
í sumar og gekk vel fyrir sig. 
Yfir 150 tónlistarmenn og hljóm-
sveitir komu fram. Þegar mest 
lét, á tónleikum aðalnúmersins 
Massive Attack, voru áhorfend-
ur á bilinu sjö til átta þúsund. 
Eitthvað var var um kvartanir 
frá nágrönnum vegna hávaða. 
„Laugardalurinn er mjög rótgró-
ið hverfi og það er ekki sjálfgef-

ið að fá leyfi til að ónáða þetta 
fólk sem þarna býr með smá 
hávaða,“ segir Egill. „Auðvitað 
þarf maður að vinna með hverf-
isráðum og borginni til þess að 
allt gangi upp en við erum búin 
að uppfylla öll skilyrðin sem 
okkur voru sett.“

Tónleikar voru samtímis 
haldnir á fimm sviðum í sumar. 
Aðspurður segir Egill að ekki 
hafi verið ákveðið hvernig fyr-
irkomulagið verður á næsta ári. 
„Við erum að skoða í samráði 
við hverfisráð og borgarstjórn 
hvernig er hægt að dreifa hávað-
anum þannig að hann hafi sem 
minnst áhrif á íbúa.“

Hann segir að dagskráin muni 
byrja seinna á næstu hátíð. „Ég 
held að það hafi verið ofmat að 
geta ginnt Íslendinga á tónleika 
klukkan tólf á hádegi á föstudegi. 
Við vitum miklu betur hvað við 
erum að geta þetta árið,“ segir 

Egill og bætir við að miðasala 
hefjist í næstu viku.

Á þriðja tug tónleikagesta var 
kærður fyrir vörslu fíkniefna á 
Secret Solstice í sumar en friður 
og kærleikur voru samt í fyrir-
rúmi. „Það stóð upp úr að þetta 
var ofbeldislaus hátíð og fólk 
skemmti sér vel. Við lofum að 
fólk getur gert enn meiri vænt-
ingar til næstu hátíðar.“

  freyr@frettabladid.is

Hávaðanum verður 
dreift  á næstu hátíð 
Reykjavíkurborg hefur veitt skipuleggjendum Secret Solstice leyfi  til að halda 
tónlistarhátíðina aft ur næsta sumar. Hávaðinn verður ekki alveg eins mikill. 

SECRET SOLSTICE   Hátíðin var haldin í fyrsta sinn í sumar í Laugardalnum og gekk hún vel fyrir sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 Það er 
ekki sjálf-

gefið að fá 
leyfi til að 

ónáða þetta 
fólk sem 

þarna býr 
með smá hávaða.

Egill Thorarensen.

TÍSKUDROTTNINGAR 
LYFTU SÉR UPP
Tímaritið Nýtt líf hélt stórglæsilegt 
partí á Barber Bar á Hótel Öldu á 
fimmtudagskvöld. Boðið var allt hið 
glæsilegasta, tekið var á móti gestum 
með dýrindis kokteilum og flottum 
gjafapoka og plötusnældan Anna Brá 
Bjarnadóttir spilaði hress-
andi tónlist. Meðal gesta 
voru Þórunn Ívarsdóttir 
tískubloggari, Manúela 
Ósk Harðardóttir, 
bloggari hjá Krómi 
og fatahönnunar-
nemi, og Tatíana 
Ósk Hallgríms-
dóttir fyrir-
sæta. 
 - asi

SELD TIL

BRETLANDS!

„Óvænt endalok í bestu bók 
Ragnars Jónassonar“

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU

 
1. sæti

Eymundsson Innbundin skáldverk

„Ég er metnaðar-
gjörn og fullkomn-
unarsinni. Sem 
þýðir að ég hef 
eytt lífi mínu í að 
vera fúl út í sjálfa 
mig fyrir að vera 
ekki nógu góð eða 
fyrir að klúðra ein-
hverju.“ 
LEIKKONAN JENNIFER 
LOPEZ Í SJÁLFS-
ÆVISÖGU SINNI TRUE 
LOVE. 

Söngkonan Anna Hlín Sekulic-
Lewis, sem lenti í öðru sæti í Idol 
Stjörnuleit 2009, hefur slegið í 
gegn á útvarpsstöð í Granada á 
Spáni. Lag hennar Everybody’s 
Saying hefur náð mikilli spilun 
þar í borg.

„Það voru Íslendingar þarna 
úti sem heyrðu lagið þar og létu 
mig vita. Mér fannst það mjög 
sérstakt, en á sama tíma var það 
draumi líkast,“ segir Anna. Hana 
grunar reyndar að fjölskylda 
mannsins hennar, sem er frá Gra-

nada, hafi komið 
laginu í spilun.

Lagið er í 
reggístí l ,  en 
Anna segist ekki 
vilja einkenna 
sig með þeim 
stíl frekar en 
öðrum. „Ég veit 
eiginlega ekki 
hvernig ég á að 

flokka mig, ég er bara tónlistar-
kona sem gerir það sem kallar á 
mig hverju sinni.“

Hún býr í Noregi ásamt manni 
sínum og rekur þar sinn eigin 
tónleikastað. „Ég er líka á fullu 
að vinna í nýju efni og ætla að 
reyna að koma því í spilun hérna 
úti og svo er jólalag á leiðinni.“ 
 Aðspurð hvort hún hafi fengið 
einhverja undarlega athygli eða 
vinabeiðnir á Facebook frá Gra-
nada segir hún svo ekki vera. 
„Íslendingarnir eru aðallega að 
heyra í mér vegna lagsins og 
segja mér hvað þeir séu stoltir 
yfir að heyra það þarna úti.“  - asi

Idol-söngkona vinsæl í Granada
Íslenska söngkonan Anna Hlín býr hefur slegið í gegn á spænskri útvarpsstöð. 

ANNA HLÍN 
SEKULIC-LEWIS

HANDRITIÐ NÆR TILBÚIÐ 
Skrifum á handriti Áramótaskaupsins 
fer senn að ljúka og munu tökur hefj-
ast á næstu vikum. Leikstjórinn er Silja 
Hauksdóttir en ásamt henni skrifa 
handritið Gagga Jónsdóttir, sem einnig 
framleiðir skaupið, Edda Björgvinsdótt-

ir, Anna Svava Knútsdóttir, 
Katla Margrét Þor-

geirsdóttir og María 
Reyndal. Samkvæmt 
leikstjóranum hefur 
mikil gleði og glens 
fylgt skrifunum en 
þessar gamansömu 

konur hafa 
verið að skrifa 
handritið frá 
því í sumar. 
 - ebg

FROSTI OG 
FÉLAGAR FLYTJA
Viðskiptaráð Íslands mun á næst-
unni flytja úr Húsi verslunarinnar í 
Kringlunni og yfir í Borgartún. Frosti 
Ólafsson, framkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs, og samstarfsmenn hans 

munu því færa sig nær öðru 
fólki úr atvinnulífinu. Þau 
munu þá starfa undir 
sama þaki og Þorsteinn 
Víglundsson og Ásdís 
Kristjánsdóttir hjá Sam-
tökum atvinnulífsins og 

Kolbeinn Árnason og  
Karen Kjartans-
dóttir hjá LÍÚ, 
svo dæmi séu 
nefnd.
 - jhh
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Formaður Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi og formaður 
bæjarráðs í Fjarðabyggð

ALDUR 37 ára
MAKI Kristín Lilja Eyglóardóttir
BÖRN Hekla, Thor og Vöggur
Jens Garðar er formaður nýrra Samtaka 
fyrir tækja í sjávarútvegi. Jens var kjörinn 
formaður þessara nýju samtaka á stofn-
fundi þeirra í vikunni. Þar leiða Landssam-
band íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og Sam-
tök fiskvinnslustöðva saman hesta sína. 
Jens er einnig formaður bæjarráðs í Fjarða-
byggð og framkvæmdastjóri Fiskimiða.

Jens Garðar 
Helgason

 „Jens er mikill gleðipinni og skemmti-
legur. Í góðra vina hópi og  stærri 
hópum sér hann sig ávallt knúinn til 
að standa upp og segja 
gamansögur. Svo er 
hann líka höfðingi heim 
að sækja. Maður hefur 
kíkt í heimsókn til hans á 
Eskifjörð og endað með 
að gista í þrjár nætur.“ 
Sigurður Viðarsson, for-
stjóri TM og vinur

 „Jenni er frábær húmoristi, klár, 
skemmtilegur og traustur vinur. Hann 
er einstaklega duglegur að snúa hinum 
ýmsum hlutum sér í hag. Annan eins 
fatadellumann þekki ég ekki. Ábyrgur, 

mikill fjölskyldumaður, 
höfðingi heim að sækja 
og sælkeri.“ 
Berglind Steina 
Ingvarsdóttir, eigandi 
ferðaþjónustunnar 
Mjóeyri og vinkona

 „Hann er skemmtilegasti maður í 
heimi, sögumaður og mikill stemn-
ingsmaður. Hann er alltaf svo jákvæð-
ur og tilbúinn til þess að sprella og 
hafa gaman. Hann er líka mjög traust-
ur vinur. Hann er einnig bráð-
vel gefinn og hefur miklar 
skoðanir á öllum heimsins 
málum.“
Svavar Þór Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri 
Sæmarks-Sjávarafurða 
og vinur

Nettilboð 
3.980,-kr

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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