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MP rukkar efnaminni
Viðskiptavinir MP banka sem ekki eiga eða skulda tvær milljónir eða meira þurfa að borga 750 krónur á
mánuði fyrir að vera í viðskiptum þar. Forstjórinn segir bankann staðsetja sig gagnvart markhópum.
VIÐSKIPTI MP banki ætlar að rukka þá viðskipta-

vini bankans sem ekki eiga eða skulda tvær
milljónir króna eða meira um 750 króna viðskiptagjald á mánuði frá 1. september. Þetta
kemur fram í bréfi sem MP banki sendi viðskiptavinum sínum á miðvikudag.
Sigurður Atli Jónsson, forstjóri MP banka,
segir gjaldið fyrst og fremst vera lagt á til að
standa straum af kostnaði vegna aukinna gjalda
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milljónir er sú upphæð sem viðskiptavinir MP banka verða að
eiga eða skulda hjá bankanum
til að sleppa við mánaðargjaldið.

og skatta. Þá sé einnig verið að draga mörkin um
umfang viðskiptavina. Nýtt kjörorð bankans er
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SAFNAR KYNLÍFSFANTASÍUM KVENNA Lögfræðingurinn Hildur Sverrisdóttir vinnur nú að bók þar sem íslenskar konur deila
kynferðislegum fantasíum með öðrum. Hildur segir mikilvægt að konur geti notið kynferðislegs efnis á eigin forsendum, en sjálf sé hún fremur feimin og
þyki ekki auðveldara að ræða um þessi mál en næstu konu. Sjá síðu 26.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

banki atvinnulífsins og þjónustan mun breytast
til að styðja við nýjar áherslur.
„Við þurfum að beina kröftum okkar að þeim
viðskiptavinum sem við teljum að við höfum
eitthvað fram að færa til. Ef við höfum ekki
það sem fólk er að sækjast eftir þá eru margir
á markaðnum sem eru að bjóða þessa þjónustu
líka. Það er ekki þannig að fólk þurfi að vera
bankalaust,” segir Sigurður.
- þsj / sjá síðu 8
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SPURNING DAGSINS

Sérstakur saksóknari var meðvitaður um fyrirætlanir fyrrum starfsmanna um að starfa sjálfstætt:

Átti ekki von á að grunur um brot kæmi upp
LÖGREGLUMÁL Sérstakur saksóknari

Kristján, voru þetta klaufalegar lagasmíðar?
„Ég hef nú lengi komið fram ásamt
hljómsveit undir nafninu Kristján
Hreinsson og hljómsveitin Hans.
Ætli ég sé þá ekki Hans klaufi?“
Kristján Hreinsson, Skerjafjarðarskáld,
samdi flest lögin á væntanlegri plötu
kántrísveitarinnar Klaufanna. Fyrsta lagið,
Lífið er ferlega flókið, er nýkomið í spilun.

Hliðaráhrif af lokun útibúa:

var meðvitaður um fyrirætlanir
þeirra Guðmundar Hauks Gunnarssonar og Jóns Óttars Ólafssonar
um að hefja störf sem sjálfstæðir
rannsakendur eftir að þeir létu af
störfum hjá embættinu. „Rannsakendur hér hafa vitaskuld ákveðna
þekkingu og reynslu sem hægt er að
taka með sér í aðra starfsemi. Við
áttum hins vegar alls ekki von á að
sú staða kæmi upp að þeir myndu
liggja undir grun um að hafa notfært sér gögn úr rannsóknum þeirra
hjá embættinu,“ segir Ólafur Þór
Hauksson, sérstakur saksóknari.

„Við áttum hins vegar alls ekki von á að sú staða kæmi
upp að þeir myndu liggja undir grun um að hafa notfært
sér gögn úr rannsóknum þeirra.“
ÓLAFUR ÞÓR HAUKSSON
SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI

Embætti sérstaks saksóknara
hefur kært þá Guðmund og Jón
til ríkissaksóknara fyrir brot á
þagnarskyldu í starfi. Þeim er gefið
að sök að hafa selt upplýsingar, sem
þeir urðu sér úti um í störfum fyrir
embættið, til þrotabús Milestone.
Tvímenningarnir unnu meðal

annars sautján blaðsíðna skýrslu
fyrir þrotabúið um gjaldþol Milestone veturinn 2007 til 2008. Það
flækir málið að þrotabúið hefur átt
heimtingu á að fá aðgang að stórum
hluta þeirra gagna um starfsemi
Milestone sem sérstakur saksóknari
hefur undir höndum.

Í yfirlýsingu frá Grími Sigurðssyni, skiptastjóra þrotabúsins, kom
þannig fram að hann teldi að þrotabúinu hefði verið heimilt að fá öll
þau gögn sem afhent voru á grundvelli rannsóknar tvímenninganna
fyrir þrotabúið.
Eftir því sem Fréttablaðið kemst
næst var skýrslan unnin, í það
minnsta að hluta, á sama tíma og
mennirnir störfuðu fyrir sérstakan
saksóknara. Þeir létu endanlega af
störfum fyrir embættið í febrúar á
þessu ári en störfuðu þó um tíma
sem verktakar eftir að hafa hætt
formlega um áramótin.
- mþl

Orðið við kröfu húsmæðra:

Skemur opið
hjá Póstinum
ÞJÓNUSTA Mikil vonbrigði eru á

orlofið
Nítján ára dúx á leið Borga
með semingi
í Listaháskólann
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð

þeim stöðum á landsbyggðinni þar
sem Landsbankinn hefur tilkynnt
um lokun útibúa. Ýmsir núverandi
og fyrrverandi sveitarstjórnarmenn vilja jafnvel að heimamenn
hætti í viðskiptum hjá bankanum
sem kveðst loka útibúunum í
sparnaðarskyni.
Íslandspóstur sagðist í gær
þurfa að gera ýmsar breytingar
á starfsemi sinni á þeim stöðum
þar sem fyrirtækin hafa sameiginlega afgreiðslu. Samkvæmt
bráðabirgðaáætlun Íslandspósts
er fyrst og fremst um styttingu á
opnunartíma að ræða.
- gar

Sjö frambjóðendur í spilinu:

Ástþór enn á
tæpasta vaði
STJÓRNMÁL Ástþór Magnússon
og Hannes Bjarnason skiluðu í
gær til innanríkisráðuneytisins
endanlegum undirskriftarlistum vegna framboðs til embættis forseta
Íslands. Listarnir voru vottaðir af kjörstjórn, þó með
fyrirvara hvað
Ástþór snertir
vegna meintra
falsana undirskrifta í NorðÁSTÞÓR
austurkjörMAGNÚSSON
dæmi. Fjöldi
nafna á lista Ástþórs í kjördæminu mun vera 171 sem er fimm
fleiri en tilskilið er. Hins vegar á
eftir að draga frá fölsuðu nöfnin
sem talin eru tuttugu til þrjátíu
talsins, svo sterkar líkur eru á
að Ástþór sé úr leik.
Í dag geta frambjóðendurnir
skoðað og gert athugsemdir við
listana í innanríkisráðuneytinu.
Ráðuneytið hefur frest fram á
fimmtudag til að yfirfara gögnin.
- gar

Auður Lóa Guðnadóttir dúxaði í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti, en útskriftarathöfnin var í gær. Auður Lóa tók stúdentspróf af listnámsbraut á þremur árum
og komst í vikunni inn í BA-nám í myndlistardeild Listaháskóla Íslands.
FÓLK „Ég hef verið að leggja hart að

mér og reyna að gera mitt besta,“
segir Auður Lóa Guðnadóttir, nítján
ára gamall dúx Fjölbrautarskólans
í Breiðholti, spurð hvort árangurinn hafi komið henni á óvart. Auður
Lóa fékk 9,05 í meðaleinkunn en
hún lauk stúdentsprófi af listnámsbraut skólans á þremur árum. Hún
hlaut að auki fjölda verðlauna fyrir
námsárangur í einstökum greinum
á útskriftarathöfninni, sem fór fram
í Háskólabíói í gærdag.
Auður Lóa segist ekki hafa verið
ákveðin í því frá upphafi að klára
námið á þremur árum. „Nei, ég var
búin að taka eitthvað smá í ensku
í fjarnámi áður og svo ákvað ég
eftir fyrsta árið að það væri jafnvel
bara skemmtilegra að taka þetta á
þremur árum því myndlistarbrautin
er í sjálfu sér bara þrjú ár.“
Fyrr í vikunni fékk Auður Lóa
bréf þess efnis að hún hefði komist
inn í myndlistardeild Listaháskóla
Íslands, og þar hefur hún nám í
haust. „Ég hélt eftir viðtalið að ég
myndi ekki komast inn, mér fannst
ég alveg klúðra því, en svo fékk
ég bréf fyrr í vikunni,“ segir hún.
Fjöldi nemenda hefur farið af listnámsbrautinni yfir í Listaháskólann
og Auður Lóa segist þekkja nokkra
aðra af brautinni sem hafi sótt um
nú. Allir komust inn. Hún segir
að námið veiti mjög góðan undirbúning.
Fréttablaðið náði tali af Auði Lóu
stuttu eftir að útskriftarathöfninni
lauk. Hún fagnaði með veislu seinni
partinn í gær. En hvað tekur svo við
fram að náminu í Listaháskólanum?
„Í sumar ætla ég að fara með fjölskyldunni til Parísar í þrjár vikur.
Annars verð ég að vinna í Fossvogskirkjugarði.“
thorunn@frettabladid.is

FULLKOMINN FERÐAFÉLAGI!

- gar

Kannanir frá Gallup og MMR:

Ólafur með forskot í könnun
KOSNINGAR Ólafur Ragnar

MEÐ FULLT FANG AF VIÐURKENNINGUM Auður Lóa var verðlaunuð fyrir margvíslegan

árangur við skólaslitin og útskriftina í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Grímsson mælist með 45 prósenta fylgi í nýrri skoðanakönnun Gallup. Þóra Arnórsdóttir mælist með 37 prósent.
Ólafur hefur því níu prósenta
forskot á Þóru.
Ari Trausti Guðmundsson
mælist með 9 prósenta fylgi en
aðrir frambjóðendur með mun
minna.
1350 manns voru spurðir í
könnuninni sem fór fram 18.
til 25. maí. Svarhlutfall var 59
prósent.
MMR birti einnig nýja könnun
í gær. Þar mælast Ólafur og
Þóra jöfn, með rúmlega 41 prósenta fylgi. Sú könnun var gerð
21. til 24. maí og svöruðu 856
einstaklingar henni.
- þeb

Forsetaefni Bræðralags múslima keppir við fulltrúa gömlu stjórnarinnar:

Andstæðar fylkingar mætast
EGYPTALAND, AP Mohammed Morsi,

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDYHUVOXQiQHWLQX

Hafnarfjarðar ætlar að greiða
Orlofsnefnd húsmæðra í bænum
rúmar 2,5 milljónir króna vegna
húsmæðraorlofs eins og nefndin
gerði kröfu um með vísan í lög.
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu borguðu bæjaryfir völd greiðslu ársins 2011
ekki fyrr en í janúar á þessu
ári en ekki í maí 2011 eins og
orlofsnefndin taldi rétt.
Bæjarráð ítrekaði hins vegar
bókun sína frá 26. ágúst 2010
um að lögin um orlof húsmæðra
séu úrelt og „ekki í samræmi
við gildandi lög um jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla,
nútíma jafnréttissjónarmið
og jafnréttisáætlun Hafnarfjarðar.“
Bæjarráð skoraði á Alþingi
og Samband íslenskra sveitarfélaga að beita sér fyrir því lögin
verði felld úr gildi.

forsetaefni Bræðralags múslima,
hafði í gær tryggt sér flest atkvæði
í fyrri umferð forsetakosninganna
í Egyptalandi. Hann verður því í
kjöri í seinni umferð forsetakosninganna, sem haldin verður helgina
16. og 17. júní.
Síðdegis í gær var búið að telja
mikinn meirihluta atkvæða, en þó
var ekki orðið endanlega ljóst hvort
Ahmed Shafik eða Hamdeen Sabahi
yrði í öðru sæti. Í seinni umferðinni
verður kosið á milli þeirra tveggja
frambjóðenda, sem flest atkvæði
fengu í fyrri umferðinni.
Shafik virtist þó ætla að hafa
vinninginn, en hann er fulltrúi
gömlu valdastéttarinnar. Hann var
síðasti forsætisráðherra Hosni Mubaraks forseta, tók við embættinu
nokkrum vikum áður en Mubarak
hrökklaðist frá völdum snemma á

MOHAMMED MORSI OG AHMED SHAFIK

síðasta ári og sat þangað til bráðabirgðastjórn hersins tók við.
Sabahi er hins vegar vinstri
maður, veraldlega sinnaður og þótti
lengi vel eiga litla möguleika á sigri.
Bræðralag múslima hefur boðað
það að íslömskum lögum verði
komið á í landinu. Þetta óttast hófsamari múslimir ekki síður en
verald lega sinnaðir Egyptar, og

svo kristni minnihlutinn í landinu.
Bræðralag múslima eru voldug
samtök íslamista, sem upphaflega
voru stofnuð í Egyptalandi árið 1928
en eru nú fjölþjóðleg samtök með
öfluga hreyfingu í flestum múslimaríkjum.
Þau hafa staðið fyrir hryðjuverkum og voru lengi vel bönnuð í
Egyptalandi, en nutu engu að síður
mikilla vinsælda, ekki síst vegna
linnulausrar baráttu þeirra fyrir
réttindum og velferð múslima.
Morsi nýtur því verulegs fylgis
meðal heittrúaðra múslima en á sér
að sama skapi marga andstæðinga.
Sömu sögu er að segja af Shafik,
sem vissulega hefur tekist að afla
sér furðu mikils fylgis en á sér ekki
síður harða andstæðinga, ekki síst
meðal þeirra sem börðust hvað
harðast gegn stjórn Mubaraks á
sínum tíma.
- gb
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Tax free gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága ver› Húsasmi›junnar“ enda er ﬂa› lægsta ver› sem vi› bjó›um á hverjum
tíma.Tax free tilbo› jafngildir 20,32% afslætti. A› sjálfsög›u stendur Húsasmi›jan skil á vir›isaukaskatti til ríkissjó›s.
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Bandaríkjadalur

128,92

129,54

Sterlingspund

202,14

203,12

Evra

162,11

163,01

Dönsk króna

21,813

21,941

Norsk króna

21,435

21,561

Sænsk króna

18,029

18,135

Japanskt jen

1,6201

1,6295

SDR

195,62

196,78

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,6096
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sex af tíu þykir embætti forseta Íslands mikilvægt samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2:

Konur telja forsetann mikilvægari en karlar
KÖNNUN Ríflega sex af hverjum tíu, 60,6 prósent, af þeim sem afstöðu tóku í skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 finnst
embætti forseta Íslands mjög eða frekar mikilvægt. Um 16,2 prósentum þykir embættið
mjög eða frekar lítilvægt og 23,2 prósent telja
það hvorki mikilvægt né léttvægt.
Talsverður munur er á afstöðu til embættis
forseta eftir kynjum. Um 66 prósent þeirra
kvenna sem tóku afstöðu til spurningarinnar
töldu embættið mjög eða frekar mikilvægt, en
55,5 prósent karla.
Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks telja frekar að embættið sé
mikilvægt en stuðningsmenn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna.

Alls telja 71,9 prósent framsóknarmanna og
67 prósent sjálfstæðismanna embættið mjög
eða frekar mikilvægt. Helmingur stuðningsmanna Samfylkingarinnar, 50 prósent, og 47,1
prósent stuðningsmanna Vinstri grænna telja
embættið mikilvægt.
Hringt var í 1.326 manns þar til náðist í
800 manns samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn 23. maí og fimmtudaginn 24. maí.
Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr
þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni
og hlutfallslega eftir búsetu og aldri.
Spurt var: Hversu mikilvægt eða lítilvægt
á skalanum 1 til 5 telur þú embætti forseta
Íslands? Alls tóku 96,4 prósent þeirra sem
náðist í afstöðu til spurningarinnar.
- bj

Mikilvægi embættis forseta Íslands
Mjög lítilvægt
6,9%

Mjög mikilvægt
31,7%

Frekar lítilvægt
9,3%

Hvorki mikilvægt
né lítilvægt
23,2%
Frekar mikilvægt
28,9%

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG
STÖÐVAR 2 DAGANA 23. OG 24. MAÍ 2012

Góðgerðarstarf líður fyrir
tekjuhrun í spilakössum
Tekjur Íslandsspila hafa lækkað um fimmtung frá hruni. Góðgerðarstarf Rauða krossins, Landsbjargar og
SÁÁ líður fyrir. Netspilun tekur sífellt stærri sneið af kökunni. Frjáls félagasamtök fá ekki aðgang að netinu.
ÞEKKT ANDLIT Fiskborð hefur ýmislegt
að geyma en aðeins fáar tegundir skila
sér þangað.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Urrara og vogmær landað:

Sextíu tegundir
hafa skilað sér
SJÁVARÚTVEGUR Urrari, vogmær
og túnfiskur er meðal þess sem
hefur skilað sér í land af íslenska
fiskiskipaflotanum, samkvæmt
samantekt Landssambands smábátamanna úr tölum Fiskistofu.
Það sem af er fiskveiðiári hafa
alls 61 fiskitegund veiðst hér við
land á móti 60 í fyrra. Blágóma
og digra-geirsíli hafa ekki enn
skilað sér í land eins og fyrri ár.
Jafnmikið hefur veiðst af urrara, vogmey og túnfiski, alls sex
tonn, og eitt tonn af smokkfiski
og fjögur tonn af digra-geirsíli.
- shá

REYKJAVÍKURBORG
Kaupa 12 eftirlitsmyndavélar
Borgarráð hefur heimilað framkvæmda- og eignasviði að kaupa
tólf eftirlitsmyndavélar til að nota í
miðborginni. Vélarnar kosta alls átta
milljónir króna.

LEIÐRÉTT
Ranglega var sagt í umfjöllun um skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar
2 að könnunin hefði verið gerð 23. og
24. mars eða apríl. Eins og réttilega
kom fram annars staðar í blaðinu var
könnunin gerð 23. og 24. maí.

SAMFÉLAGSMÁL Tekjur Íslandsspila

af spilakössum hafa dregist saman
ár frá ári eftir hrun. Samdrátturinn kemur verulega illa við eigendurna, sem eru Rauði kross Íslands
(RKÍ), Slysavarnafélagið Landsbjörg og SÁÁ, enda eru tekjurnar
stór hluti af rekstrarfé þeirra.
Magnús Snæbjörnsson, framkvæmdastjóri Íslandsspila, segir
að frá árinu 2008 hafi tekjur fyrirtækisins af söfnunarkössum
dregist saman jafnt og þétt. Heildartekjur í fyrra voru 1.330 milljónir og drógust saman um fjögur
prósent á milli ára. Tekjurnar árið
2008 voru hins vegar rúmar 1.600
milljónir og samdrátturinn eftir
hrun er því fimmtungur af tekjum
á tímabilinu. Rauði krossinn,
Landsbjörg og SÁÁ skipta um 60
til 70% þessarar fjárhæðar á milli
sín, eða um milljarði árið 2008. Um
18% samdráttur er því þungt högg
fyrir rekstur góðgerðarfélaganna.
„Ástæðan er auðvitað sú að fólk
hefur minna á milli handanna,
en þá er aðeins hálf sagan sögð,“
segir Magnús. „Umhverfi þessa
rekstrar hefur gjörbreyst. Netspilun verður sífellt algengari og
er áætlað að allt að 1,5 milljarðar
króna renni frá Íslandi í vasa
erlendra aðila. Netspilun er því
orðinn stór póstur í íslensku happdrættislífi sem okkur er meinað að
taka þátt í.“
„Við höfum margoft fundað með
innanríkisráðherra [Ögmundi Jónassyni] sem sér ekki okkar rök. Á
meðan fer ekki króna af þessum
tekjum til innlendra góðgerðarmála“, segir Magnús.
Í ársreikningum Rauða krossins

BJÖRGUN Starf Landsbjargar, RKÍ og SÁÁ þarf ekki að kynna. Mikill hluti tekna félaganna kemur frá rekstri söfnunarkassa.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ályktun Rauða kross Íslands á aðalfundi
Aðalfundur Rauða krossins á Íslandi 19. maí 2012 samþykkir eftirfarandi ályktun:

■ Rauði krossinn á Íslandi leggur áherslu á mikilvægi
söfnunarkassa sem megintekjulindar félagsins sem
gerir Rauða krossinum kleift að sinna verkefnum á
sviði mannúðar og félagslegs öryggis auk lögbundinna
verkefna á sviði neyðarvarna.
■ Tekjur af söfnunarkössum hafa verið megintekjulind
félagsins allt frá árinu 1972 og ljóst er að ef Rauði
krossinn yrði sviptur þessum tekjum án þess að nýjar
kemur fram að á milli áranna 2010
og 2011 lækkuðu tekjur af spilakössum um 11% að teknu tilliti til
verðlags. Munurinn var enn meiri
milli áranna 2010 og 2009 þegar
tekjurnar drógust saman um
17,5%. Tekjur RKÍ af spilakössum

tekjur kæmu til yrði að leggja meirihluta starfsemi
félagsins niður.
■ Innanríkisráðherra [Ögmundur Jónasson] hefur boðað
nýtt lagaumhverfi spilastarfsemi á Íslandi í lok árs
2012. Rauði krossinn á Íslandi óskar eindregið eftir því
við innanríkisráðherra að ný lög tryggi áframhaldandi
tekjulind félagsins og tryggi einnig jafnræði þeirra
aðila á Íslandi sem notið hafa góðs af spilastarfsemi.

árið 2008 voru 615 milljónir en
512 milljónir í fyrra sem var
þriðjungur af öllum tekjum. Hlutfallið af tekjum var nálægt því
helmingur árið 2008.
Guðmundur Örn Jóhannsson,
framkvæmdastjóri Landsbjargar,

segir að samdráttur í tekjum
björgunarsveitanna frá Íslandsspilum sé tæp 25% milli áranna
2008 og 2011. Hann er uggandi um
framhaldið. „Nú erum við komnir
á þann stað að við þurfum að skera
niður í rekstri.“ svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

STÚDENTAGJAFIRNAR FÁST
HJÁ JÓNI OG ÓSKARI

HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir
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veðurfréttamaður

Stúd
denta
astja
t rrnan 2012
úrr 14 kt gulli

kr. 16.500
Stúd
den
ntastja
t rrnan /Silfur

kr. 7.900
Stúd
dentarrósin 2012
úrr 14 kt gulli

120753

kr. 19.900

GRILLVEÐUR A-TIL
Er þetta Vopnafjörður eða Baku?
Hiti að 23 stigum
NA-til í dag og bjart
veður. Úrkoma og
strekkingur NV- og
V-til en styttir upp
í fyrramálið. Hæglætis veður og bjart
víðast hvar á morgun og á mánudag.
Þó líkur á þokulofti
við ströndina.

8

10 10

11

19
7

8

10

U

4

3

8

9

SÍA

8

7
10

12

7

6

11

11

U

www.jonogoskar.is / Sími 5524910 / Laugavegur / Smáralind / Kringlan

15

14 10

10
Á MORGUN
Víða fremur
hægur vindur

16

14

15

12

MÁNUDAGUR
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Alicante

28°

Basel

22°

Berlín

22°

Billund

24°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

22°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

24°

London

21°

Mallorca

25°

New York

28°

Orlando

32°

Ósló

24°

París

23°

San Francisco

17°

Stokkhólmur

17°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Splunkuný
leikrit

Bryan Ferry
Harpa, Eldborg
27. og 28. maí
frá 6.900 kr.

Á óvenjulegum
sýningarstöðum.
Öll sýnd í dag
laugardag / 1.500 kr.

Örfá sæti laus

Örfá sæti laus

Fjölbreytt dagskrá

Komdu á Listahátíđ
Verðlaunasýning frá Sviss

Pétur Gautur
Aðeins ein sýning
Þjóðleikhúsið
30. maí / 3.500 kr.

Einn fremsti ljóða- og
óratoríusöngvari heims
Christoph Prégardien
Ulrich Eisenlohr, píanó

Fegurstu ljóð Schubert og Schumann
Harpa, Norðurljós
sun. 27. maí kl. 15 / 4.500 kr.

Bastards fjölskyldusaga
Vesturport
Borgarleikhúsið
1. og 2. júní
4.400 kr.

Ástríðufulla röddin

Buika
Harpa, Eldborg
3. júní / 4.900 kr.

Örfá sæti laus

FÍTON / SÍA

Húslestrar
heima í stofum
rithöfunda.
Á íslensku og
þýsku frá 26. maí.
1.000 kr.

Örfá sæti laus
Miðasala á alla viðburði hátíðarinnar á www.listahatid.is

Miðasölusími: 561 2444 / Miðasölusími á viðburði í Hörpu: 528 5050

Stórtónleikar
Hljómskálans

Anna, Tinna
og tveir ﬂyglar

Tónlistarveisla fyrir
alla þjóðina
Harpa, Eldborg
2. júní
3.500 kr.–5.500 kr.

Messiaen á
hádegistónleikum
Harpa, Norðurljós
3. júní
2.900 kr.
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Óformlegir fundir hafa átt sér stað fá apríllokum vegna Hverahlíðarvirkjunar:

Viðræður um fjármögnun hefjast í næstu viku
IÐNAÐUR Formlegar viðræður um fjár mögnun

Hverahlíðarvirkjunar hefjast í næstu
viku. Að sögn Ingvars Stefánssonar,
fjármálastjóra Orkuveitunnar, hafa óformlegir fundir átt sér stað frá því stjórn Orkuveitunnar veitti í lok apríl umboð til að hefja
viðræðurnar.
Ramminn í mögulegu eignarhaldi virkjunarinnar hefur legið fyrir í nokkurn tíma, en
stefnt er að svokallaðri verkefnafjármögnun
með aðkomu lífeyrissjóða. Gert er ráð fyrir
að Orkuveitan leggi til félags um virkjunina
þá fjárfestingu sem þegar hefur verið lagt
í vegna hennar. Virkjunin er forsenda þess
að Orkuveitan fái staðið við orkusamninga
vegna álversins í Helguvík.

Hyggst þú spila golf í sumar?
JÁ

17,6%
82,4%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú til útlanda í sumar?
Segðu þína skoðun á Vísir.is.

„Uppleggið er þannig að engin áhætta
verði fólgin í verkefninu fyrir Orkuveituna
eða eigendur hennar,“ segir Ingvar. Ósamið
sé hins vegar um allar stærðir, svo sem
varðandi arðsemi og kostnað.
„Við gefum okkur ákveðinn tíma í samningslotu núna, svona fram á mitt sumar,“
segir hann, en gerir um leið ráð fyrir því
að heldur lengri tíma taki að koma á endanlegum samningi.
„Ég reikna með að þetta geti tekið að
minnsta kosti hálft ár,“ segir hann.
Áður hefur komið fram að stjórn Orkuveitunnar geri ráð fyrir því að fullgerð
virkjun gangi til baka til Orkuveitunnar í
lok samningstímans.
- óká

Í HVERAHLÍÐ Orkuveitan hefur þegar lagt í nokkurn

kostnað við tilraunaboranir á Hellisheiði.

Meirihluti vill kjósa
um Evrópusambandið
Tæplega sex af tíu vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda eigi aðildarviðræðum við ESB áfram samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2.
KÖNNUN Rúmur helmingur kjós-

enda vill að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla á næstunni til að
ákveða hvort halda eigi aðildarviðræðum við Evrópusambandið
(ESB) áfram. Þetta er niðurstaða
skoðanakönnunar Fréttablaðsins
og Stöðvar 2.
Alls sögðust 57,9 prósent þeirra
sem afstöðu tóku til spurningarinnar vilja málið í þjóðaratkvæði en 42,1 prósent vildu það
ekki. Tillaga um að halda slíka
atkvæðagreiðslu var felld á
Alþingi á fimmtudag.
Minnihluti stuðningsmanna
stjórnarflokkanna vill málið í
þjóðaratkvæði, um 20,4 prósent
stuðningsmanna Samfylkingarinnar og 46,7 prósent kjósenda
Vinstri grænna. Hins vegar vilja
um 67,2 prósent sjálfstæðismanna málið í þjóðaratkvæði
og 60,4 prósent stuðningsmanna
Framsóknarflokksins.
Konur eru almennt hlynntari
þjóðaratkvæðagreiðslu en karlar.
Um 63,4 prósent kvenna vilja
kjósa um framhald aðildarviðræðna en 52,7 prósent karla.
Hringt var í 1.326 manns þar
til náðist í 800 manns samkvæmt
lagskiptu úrtaki miðvikudaginn
23. maí og fimmtudaginn 24. maí.
Þátttakendur voru valdir með
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni,
og hlutfallslega eftir búsetu og
aldri.
Spurt var: Á að halda þjóðaratkvæðagreiðslu á næstunni til að
ákveða hvort halda eigi aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram? Alls tóku 92,8 prósent
þeirra sem náðist í afstöðu til
spurningarinnar.

SJÓFLUTNINGAR Farskip eru ein helsta

leið varnings til og frá landinu.

World Trade Forum:

Ísland í 16. sæti
í viðskiptum
VIÐSKIPTI Ísland er í sextánda sæti

á heimsvísu í nýrri skýrslu World
Trade Forum sem metur hve opin
ríki eru fyrir alþjóðaviðskiptum.
Fjögur efstu sætin á listanum
skipa Singapúr, Hong Kong,
Danmörk og Svíþjóð, en röð
efstu ríkja er óbreytt frá síðustu
skýrslu sem gerð var 2010. Ísland
fellur niður um fimm sæti.
Í sætunum fyrir neðan Ísland
eru Ástralía og Japan.
Helstu vandkvæði Íslands eru
talin stafa af landfræðilegri legu
sem gerir flutninga tímafreka
og dýra, en einnig verndartollar.
Meðal helstu kosta eru til dæmis
öryggi og góð fjarskipti.
- þj

REYKJAVÍKURBORG
Vill reglur um trampólín
Rósa Magnúsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokks í heilbrigðisnefnd Reykjavíkur,
vill að skipulagsráð borgarinnar skoði
hvort ástæða sé til að móta reglur
um staðsetningu leiktækja sem eru
umfangsmikil og fara yfir vissa hæð.
Þetta bókaði Rósa vegna fyrirspurnar
sinnar um öryggi við trampólín og
ónæði af þeim.

Aðildarumsókn í þjóðaratkvæði

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stærsti útvarpssjónaukinn:

Settur upp í
tveimur ríkjum
SUÐUR-AFRÍKA, AP Stærsti útvarpssjónauki heims verður settur upp
í Suður-Afríku og Ástralíu. Þessi
tvö ríki hrepptu hnossið eftir
keppni fjölmargra ríkja, sem öll
vildu fá að hýsa sjónaukann.
Útvarpssjónaukinn er settur
saman úr fjölmörgum diskum,
sem nema útvarpsbylgjur úr
geimnum og á að hjálpa vísindamönnum að átta sig betur á
alheiminum.
Bæði Ástralía og Suður-Afríka
höfðu gert sér vonir um að
sitja einar að sjónaukanum, en
fögnuðu engu að síður þessum
Salomonsdómi.
- gb

Breyting á erfðafesturétti:

Viktoría fái að
erfa málverk
SVÍÞJÓÐ Karl Gústaf Svíakonungur
hefur sótt um breytingu á hinum
svokallaða Galleria-erfðafesturétti
þannig að Viktoría krónprinsessa
geti erft listaverkasafn og fé
sem aðeins karlar í konungsfjölskyldunni hafa fengið í arf.
Listaverkasafnið samanstendur
af 60 verkum sem voru gjöf Napóleons Bonaparte Frakklandsforseta til Jósefínu af Leuchtenburg
sem síðar giftist Óskari krónprinsi
Svíþjóðar. Gjöfinni fylgdi einnig
lítið ítalskt hertogadæmi, Galleria,
sem Jósefína seldi, að því er kemur
fram á vef Dagens Nyheter.
- ibs

SKIPULAGSMÁL

Já
57,9%
Á að halda
þjóðaratkvæðagreiðslu á næstunni til
að ákveða hvort halda eigi
aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram?

Nei
42,1%

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 DAGANA 23. OG 24. MAÍ 2012

- bj

Algarve

Portúgal

Bygging múslima stækkar
Skipulagsráð hefur samþykkt breytta
skipulagslýsingu fyrir lóð undir
bænahús Félags múslima í Sogamýri
þannig að félagið geti reist allt að
800 fermetra mosku en ekki aðeins
400 fermetra eins og gert var ráð
fyrir. Í ljós kom að fyrri lýsingin
stangaðist á við þarfagreiningu vegna
byggingarinnar.

Flugsæti 29. maí - 5. júní

Verð frá 49.900 kr.

*

og 15.000 Vildarpunktar

fyrir flug fram og til baka með flugvallarsköttum.
* Verð án Vildarpunkta: 59.900 kr.

ÍSLENSKA/SIA.IS VIT 59908 05/12

Kynntu þér ferðamöguleikana og skráðu þig í netklúbbinn á VITA.is
Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni
um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum
þegar bókað er á vefnum. Auk þess eru veittir
2.500 Vildarpunktar fyrir allar keyptar ferðir í
leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú stöðugt
fleiri tækifæri til að njóta lífsins.

VITA er líﬁð
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is

Kjóll

Klútur

4.999,-

2.499,Bolur

5.999,-

Síður bolur

5.999,-

Leggings
verð frá

1.699,-

Hagkaup óskar Grétu
Salóme, Jónsa og
Eurovision hópnum
góðs gengis í Eurovison
keppninni í kvöld.

TILBOÐ
Kjóll

TILBOÐ
Kjóll

5.999,-

3.999,-

8.999,-

Buxur

3.499,-

Vinsælustu Eurovision
geisladiskarnir - með lögunum
úr keppnunum 2012!

LOKAÐ Á MORGUN HVÍTASUNNUDAG 27. MAÍ.
OPIÐ ANNAN Í HVÍTASUNNU 28. MAÍ. SJÁ NÁNAR Á WWW.HAGKAUP.IS.

5.999,fæst í Kringlu
og Smáralind

Kjóll

6.999,-
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VEISTU SVARIÐ?

Ánægjuleg tíðindi fyrir peningastefnunefndina í Seðlabankanum:

Uppgjör fyrsta ársfjórðungs:

Verðbólga lækkaði merkjanlega

Eimskip græddi
98 milljónir

EFNAHAGSMÁL Tólf mánaða verð-

1. Hvað heitir formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ)?
2. Hvað nýtur Ólafur Ragnar
Grímsson mikils fylgis til áframhaldandi setu sem forseti Íslands í
nýrri könnun Fréttablaðsins?
3. Hvað missa margir vinnuna í Landsbankanum um næstu mánaðamót
vegna hagræðingaraðgerða bankans?
SVÖR

bólga lækkaði úr 6,4 prósentum í
5,4 prósent í maímælingu Hagstofunnar. Var það talsvert meiri lækkun en búist hafði verið við en greiningardeildir bankanna höfðu spáð
verðbólgumælingu upp á 5,9 til 6
prósent. Lækkunin var einnig talsvert meiri en Seðlabankinn virðist
hafa gert ráð fyrir í nýjustu hagspá
sinni sem hljóðaði upp á 5,9 prósent
verðbólgu á öðrum ársfjórðungi.
Til að stemma stigu við versnandi
verðbólguhorfum hækkaði peningastefnunefnd Seðlabankans
stýrivexti um 0,5 prósentustig 16.

1. Adolf Guðmundsson. 2. Tæplega 54
prósenta. 3. Um fimmtíu manns.

ÁRÓSASAMNINGURINN
tæki til áhrifa í umhverfismálum

Málþing á vegum umhverfisráðuneytisins
í Þjóðminjasafninu, 30. maí 2012
Fjallað verður um upplýsingagjöf, þátttöku almennings og
samráð í umhverfismálum. Þá verður fjallað um hverju
Árósasamningurinn breytir fyrir stjórnvöld, almenning og
hagsmunasamtök, s.s. á sviði útivistar, umhverfisverndar og
atvinnulífs.
Nánari upplýsingar um dagskrá og fyrirlesara er að finna á
www.umhverfisraduneyti.is
Málþingið hefst kl. 13.00 og stendur til kl. 16.30.

POKAHORNIÐ

Aðgangur ókeypis – allir velkomnir

Save the Children á Íslandi

maí síðastliðinn. Þessi nýja mæling
Hagstofunnar felur því í sér góð
tíðindi fyrir Seðlabankann.
Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra
skuldabréfa á markaði lækkaði
nokkuð í gær sem bendir til þess
að markaðsaðilar séu nokkru bjartsýnni á verðbólguhorfur eftir mælinguna en þeir voru fyrir hana.
Styrking krónunnar á síðustu
vikum er einn af áhrifa þáttum
lækkunarinnar en verðlag innfluttra vara lækkaði um 0,7 prósent í maí. Þá var talsverð lækkun
á eldsneytisverði í mánuðinum.
- mþl

VIÐSKIPTI Eimskip hagnaðist um

HÓTEL REYKJAVIK CENTRUM Augljóst

er að ferðamannatímabilið er farið á
fullt en gistikostnaður hækkaði um 15
prósent milli mánaða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

98 milljónir króna eftir skatta á
fyrstu þremur mánuðum ársins
2012. Heildarvelta félagsins var
15,3 milljarðar króna sem var um
milljarði króna meira en á sama
tíma í fyrra. Rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir, fjármagnsliði og
skatta var 1,1 milljarður króna og
dróst saman um milljarð króna á
milli ára. Heildareignir Eimskips í
lok mars námu 48,1 milljarði króna
og eiginfjárhlutfallið var 62,1 prósent. Stefnt er að því að skrá Eimskip á markað síðar á árinu.
- þsj

Hentar ekki öllum að
vera viðskiptavinir MP
MP Banki mun leggja nýtt gjald á viðskiptavini sem annað hvort eiga eða
skulda minna en tvær milljónir. Forstjórinn segir bankann vera að staðsetja sig
gagnvart helstu markhópum. Það henti mögulega ekki öllum að vera hjá MP.
VIÐSKIPTI MP banki mun rukka þá

viðskiptavini sína sem eru ekki
með tvær milljónir króna eða
meira í formi innlána, séreignasparnaðar, eignastýringar eða
útlána hjá bankanum um nýtt 750
króna viðskiptagjald á mánuði frá
1. september næstkomandi. Þeir
viðskiptavinir sem eiga eða skulda
tvær milljónir króna eða meira
þurfa ekki að greiða umrætt gjald.
Þetta kemur fram í bréfi sem MP
banki sendi viðskiptavinum sínum
á miðvikudag.
Í bréfinu kemur fram að
bankinn hafi í apríl kynnt breyttar
áherslur. Í þeim felst meðal annars
að „bankinn muni einbeita sér að
bankaþjónustu sem eflir atvinnulífið og að nýtt kjörorð bankans
er banki atvinnulífsins. Þjónusta
bankans mun því taka breytingum
til að styðja við nýjar áherslur
bankans.“
Í tengslum við þessar breytingar
hefur MP banki nú ákveðið að
umfangsviðmið einstaklingsviðskipta verði skilgreint að lágmarki
tvær milljónir króna. Þeir einstaklingar sem eru í viðskiptum hjá
bankanum sem uppfylla ekki nýju
umfangsviðmiðin verða rukkaðir
um 750 krónur á mánuði frá 1. september næstkomandi.
Sigurður Atli Jónsson, forstjóri
MP banka, segir gjaldið fyrst og
fremst vera lagt á til að standa
straum af auknum gjöldum og
sköttum. Um leið er verið að draga
mörkin um umfang viðskiptavina.
„Þetta er hluti af stefnu bankans
og sýnir hvar við erum að reyna
að staðsetja okkur gagnvart okkar
helstu markhópum. Við erum að
verðleggja þessa þjónustu þannig
að það endurspegli það sem kostar
að veita hana.“
Hann segir MP banka ekki leggja
mikla áherslu á mjög almennan
og dreifðan neytendamarkað í
bankaviðskiptum. „Við þurfum að

Það hentar bara
kannski ekki akkúrat
að vera hér miðað við það
sem við erum að gera.
SIGURÐUR ATLI JÓNSSON
FORSTJÓRI MP BANKA

FORSTJÓRINN „Ef við höfum ekki það sem fólk er að sækjast eftir þá eru margir

á markaðnum sem eru að bjóða þessa þjónustu líka. Það er ekki þannig að fólk
þurfi að vera bankalaust. Það hentar bara kannski ekki akkúrat að vera hér miðað
við það sem við erum að gera,“ segir Sigurður Atli Jónsson, forstjóri MP banka.

Skúli er stærsti eigandi MP banka
Nýr eigendahópur kom að MP banka í apríl 2011 og keypti innlenda
starfsemi bankans og starfsemi hans í Litháen. Hópurinn, sem samanstendur af 49 hluthöfum, lagði MP banka til nýtt eigið fé upp á 5,5 milljarða
króna. Stærsti einstaki hluthafinn er Títan fjárfestingafélag, sem er í eigu
Skúla Mogensen, með 17,3 prósenta eignarhlut. Það er eini eigandinn sem
á meira en tíu prósenta hlut í bankanum. Á meðal annarra eiganda MP
banka eru Tavistock Group, fjárfestingafélag sem er m.a. í eigu Joe Lewis, og
Rowland-fjölskyldan, sem á m.a. Banque Havilland í Lúxemborg.

beina kröftum okkar að þeim viðskiptavinum sem við teljum að við
höfum eitthvað fram að færa til.
Ef við höfum ekki það sem fólk er
að sækjast eftir þá eru margir á
markaðnum sem eru að bjóða þessa
þjónustu líka. Það er ekki þannig að
fólk þurfi að vera bankalaust. Það
hentar bara kannski ekki akkúrat
að vera hér miðað við það sem við
erum að gera.“

Sigurður Atli segir viðskiptavini bankans hafa sýnt viðskiptagjaldinu mikinn skilning. Fáir
þeirra hafi ákveðið að flytja viðskipti sín annað og margir nýir
séu að færa sig til bankans. Hann
minnir á að viðskiptavinir sem
uppfylli ekki umfangsviðmiðin geti
aukið viðskipti sín við bankann og
þannig komist hjá gjaldheimtunni.
thordur@frettabladid.is

Alltaf lágt verð
BOSCH RAFMAGNSSLÁTTUVÉL
Rotak 37. 1500 watta Powerdrive mótor. 37 cm sláttubreidd.
10 hæðarstillingar. 40 l
safnskúffa. Áfastur “graskambur” sem auðveldar kantslátt.
Gripvænt handfang.
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Gagnsæ olíubundin
viðarvörn. Hentar á hvers
konar við, heflaðan sem
óheflaðan, einkum
utanhúss þar sem þess er
óskað að viðaráferð sjáist.
Smýgur einstaklega vel og
hentar því einnig vel sem
grunnur.
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GARÐRÓSIR

Í 19 cm potti.
Mikið úrval af
garðrósum.
Verð pr. stk.

1.995.-

Smáhýsa- og leiktækjadagur í
laugardaginn 26.5 frá kl. 14-18
starfsmaður verður á staðnum og veitir ráðgjöf um undirbúning og uppsetningu smáhýsanna
og kynnir hinar ýmsu útfærslur. Hægt verður að skoða smáhýsin sem eru á lóðinni hjá okkur og
einnig verður hægt að skoða sýnishorn af útileiktækjunum sem við bjóðum upp á.
Verðin gilda frá fimmtudeginum 24. maí til og með laugardagsins 26. maí 2012. Gildir á meðan birgðir endast.

Það er markmið okkar að bjóða alltaf upp á lægsta verðið á markaðnum. Við gerum hagstæð innkaup án þess
draga úr kröfum okkar um gott siðferði, gæði og notagildi. Einnig erum við vakandi fyrir verðlagi samkeppnisaðila okkar og ef við komumst að því að okkar verð sé ekki nógu lágt, lækkum við það enn frekar. Ef þú - innan
30 daga frá kaupum - finnur sömu vöru á lægra verði annars staðar endurgreiðum við mismuninn + 12% af verði
samkeppnisaðilans. Þú þarft að framvísa kassakvittun auk staðfestingar frá öðrum söluaðila. Verðverndin gildir
ekki þegar um er að ræða vörur sem aðrir bjóða aðeins í takmörkuðu magni og í takmarkaðan tíma, þegar um
opnunartilboð er að ræða, eða vörur sem seldar eru í póstverslunum, á internetinu eða í vefverslunum.

GÆÐI

ÞÞJJÓNUSTA

GJAFVERÐ

BAUHAUS REYKJAVIK - Lambhagavegur 2-4 - 113 Reykjavik - www.bauhaus.is

VÖRUÚRVAL
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Risaratsjár Monge
forða geimárekstrum
Faxaﬂóahafnir sf.
Bjóða íbúum Reykjavíkur til gönguferðar um Gömlu höfnina í Reykjavík
undir leiðsögn Hjálmars Sveinssonar
formanns hafnarstjórnar laugardaginn
26. maí 2012.
Á undanförnu ári og fram á árið 2012 hefur stýrihópur á
vegum Reykjavíkurborgar unnið að rammaskipulagi Gömlu
hafnarinnar í Reykjavík í samvinnu við Graeme Massie
arkitekta í Skotlandi. NÚ þegar þeirri vinnu er að mestu lokið
vill hafnarstjórn gefa almenningi kost á að kynna sér
SKIPULAGIÐ OG RÆÐA ÞAÐ.
Lagt verður af stað í gönguna frá styttu Ingólfs Arnasonar
á Arnarhóli stundvíslega kl 11:00, gengið verður um
austurhöfnina og út á Grandagarð að Sjóminjasafninu Víkin
þar sem formaður mun
KYNNA ÞÆR HUGMYNDIR SEM UNNIÐ ER AÐ.

Eina sjónvarpsstöðin
Ei
jóó
töði í heiminum
h i i
sem helguð
h l uðð er sönnum
ö
sakamálum
k ál
ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER Á STÖÐ
Ö 2 FJÖLVARP
Ö
| FÁÐU
Á ÞÉR
É ÁSKRIFT
Á
Á STOD2.IS

Franska skipið Monge liggur við Reykjavíkurhöfn. Það er einstaklega vel tækjum búið og fylgist meðal annars með eldflaugatilraunum og aðskotahlutum í
geimnum. Getur numið hlut á stærð við 100 krónu mynt í 800 km hæð.
TÆKNI Franska herskipið Monge

liggur nú við bryggju í Reykjavík.
Þar verður skipið fram á miðvikudag á meðan birgðir eru endurnýjaðar.
Jaques Riviére, skipherra
Monge, segir að skipverjar séu
nú í fríi á Íslandi, en hafi verið
við rannsóknir á hafinu í kringum landið að undanförnu.
Monge er svokallað mælingaog prófunarskip en tæknilegur
útbúnaður skipsins er einstakur.
Á því eru til dæmis þrír gríðarstórir ratsjárdiskar, sá stærsti er
60 tonn að þyngd, firnaöflugur
sjónauki, sem hægt er að nota til
að skoða stjörnur, jafnvel að degi
til, og geisli sem notaður er til að
greina lofthita, loftraka og vind í
tuga kílómetra hæð.
„Yfirleitt er okkar helsta verkefni að fylgjast með eldflaugatilraunum, en við erum hér á hafinu
umhverfis Ísland til að fylgjast
með mögulegum aðskotahlutum
á braut um jörðu,“ sagði Riviére
skipherra spurður um verkefni
Monge.
Hann segir að búnaður Monge
sé notaður, í samvinnu við geimvísindastofnun Frakklands, til að
fylgjast með slíkum hlutum til að
forða því að þeir lendi á gervihnöttum og þvílíku.
„Við fáum beiðnir um að
fylgjast með ákveðnum hlut úti í
geimnum og ef okkar mat er að
hætta sé á að hann lendi til dæmis
á gervihnetti með tilheyrandi
skemmdum, er gervihnötturinn
færður úr leið hlutarins. Þetta
gerist svo til á hverjum degi hjá
okkur.“
Sjaldgæfara er svo að stærri
hlutir falli til jarðar úr geimnum,
en þó hafa tvö slík tilvik komið
upp síðustu mánuði. Geimvísindastofnanir heimsins nota meðal
annars mælingar frá Monge til
að reikna út feril og mögulegan
lendingastað þeirra.
Mælitækin eru gríðarlega
nákvæm og geta meðal annars
greint hlut á stærð við 100 krónu
pening í 800 kílómetra fjarlægð
frá Jörðu, og stærri hluti í allt að
5.000 kílómetra fjarlægð.
Fátt má út af bera við slíka

ÖFLUG TÆKI Jaques Riviére, skipherra Monge, á þilfarinu þar sem ratsjárdiskarnir

öflugu eru. Tækjabúnaðurinn á Monge er gríðaröflugur og aðeins eitt annað
sambærilegt skip er til í heiminum, en það er í eigu Kínverja.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Um Monge
■ Smíðað 1991 og tekið í notkun
árið eftir.
■ Nefnt eftir vísindamanninum
Gaspard Monge (1746-1818).
■ Fjórir ratsjárdiskar í Evrópu geta
fylgst með fallandi hlutum í
neðra lagi lofthjúpsins, einn er í
Þýskalandi, hinir þrír eru á þilfari
Monge.
■ Stærsti diskurinn, Normandie,
er 62 tonn á þyngd og 14
metrar í þvermál. Hægt er að
snúa honum í heilhring á 10
sekúndum.
■ Áhöfnin telur um 200 manns.
Nú eru þar 124 sjóliðar og 78
tæknimenn.
■ Skipið er afar orkufrekt og er
rafmagnsnotkun þess á við
20.000 manna bæ í Frakklandi.
nákvæmnisvinnu enda er Monge
sérútbúið að öllu leyti. Meira að
segja litur skipsins er hugsaður í
því tilliti, en hvítt dregur síður í
sig sólarljós en aðrir litir og því
þenst skrokkur skipsins síður
út sólarmegin, en það dregur úr
skekkju í mælingum.

KYNLEG FLEYTA VIÐ KAJANN Monge

er einstakt skip bæði hvað varðar
tæknilega getu og ekki síður útlit. Hefur
það enda vakið verðskuldaða athygli við
Skarfabakka.

Í STJÓRNSTÖÐINNI Tæknimenn um

borð í Monge eru með afar fullkomna
aðstöðu í líkingu við það sem gerist hjá
geimvísindastofnunum.

Eftir nokkurra daga afslöppun
hér á landi halda skipverjar heim
á leið með viðkomu í Færeyjum.
Heimahöfn Monge er í borginni
Brest, en skipið er jafnan á ferð
um Norður-Atlantshafið við mælingar þriðjung ársins.
thorgils@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Passat EcoFuel

Ratvís og
víðsýnn
Til viðbótar við ríkulegan staðalbúnað
í Volkswagen Passat Comfortline Plus
er nú fullkomið leiðsögukerfi með
Íslandskorti ásamt bakkmyndavél.
Passat Comfortline Plus
sjálfskiptur kostar aðeins

4.590.000 kr.

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Passat
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Af hverju þarf að fækka
starfsmönnum og útibúum bankakerfisins?

V

Bankablús

iðbúið var að rekið yrði upp margraddað ramakvein
þegar Landsbankinn tilkynnti um uppsagnir og lokun
útibúa í hagræðingarskyni. Samtals fækkar bankinn
starfsfólki um 50, sameinar deildir í höfuðstöðvunum
og lokar átta útibúum, þar af sjö á landsbyggðinni.
Bankinn er harðlega gagnrýndur – reyndar bara fyrir að loka
útibúum og segja upp fólki úti á landi. Gagnrýnendunum er slétt
sama um störfin á höfuðborgarsvæðinu.
Í hópi þeirra sem gagnrýna Landsbankann eru sveitarstjórnarmenn, alþingismenn og svo sjálfur
efnahags- og viðskiptaráðherrann,
SKOÐUN
sem hefur bankamál á sinni könnu.
Ólafur Þ.
Steingrímur J. Sigfússon lýsti í
Stephensen
samtali við Ríkisútvarpið í gær
olafur@frettabladid.is
skilningi á hagræðingu og endurskipulagningu á höfuðborgarsvæðinu, en lýsti „miklum vonbrigðum“ með lokanir í dreifðum
byggðum. Steingrímur sagðist vilja sjá frekari rök fyrir lokunum á
landsbyggðinni og í sama streng tók Björn Valur Gíslason, formaður
þingflokks VG. „Mér finnst að Landsbankinn eigi að hafa annað hlutverk en aðrir bankar, enda í eigu ríkisins,“ sagði hann við Vísi í gær.
Nú er það svo að rökin fyrir lokun útibúa fyrir austan og vestan
gætu þingmennirnir fundið ef þeir nenntu að lesa síðustu ársskýrslu
Bankasýslu ríkisins. Þar er rakið að fjöldi íbúa á hvert bankaútibú
á Íslandi var árið 2010 rétt tæplega 2.500. Í Noregi, sem er stórt og
strjálbýlt land eins og Ísland, er sambærileg tala rúmlega 4.000. Á
höfuðborgarsvæðinu eru 5.300 íbúar á hvert útibú, en tæplega 500
á Vestfjörðum og tæplega 700 á Austfjörðum. Bankasýslan segir
skiljanlegt að fleiri útibú séu hlutfallslega á landsbyggðinni vegna
strjálbýlis og vegalengda, en að erfitt sé að halda úti arðbæru útibúi
fyrir minna en 1.500 manns.
Fækkun bankaútibúa er alþjóðleg þróun, sem skýrist ekki sízt
af því að mikill meirihluti almennra bankaviðskipta hefur færzt á
Netið og bættar samgöngur stækka þjónustusvæði útibúa.
Í skýrslu Bankasýslunnar kemur sömuleiðis fram að hlutfall
starfsfólks í fjármálaþjónustu á Íslandi sé mjög hátt miðað við flest
Evrópulönd. Margar vísbendingar eru um að íslenzka bankakerfið
sé einfaldlega yfirmannað, með alltof mörg útibú og óhagkvæmt
eftir því. „Hár rekstrarkostnaður íslenska bankakerfisins kallar á
aukna hagræðingu,“ segir Bankasýslan umbúðalaust.
Það er út af fyrir sig skiljanlegt að sveitarstjórnarmenn skuli
bregðast illa við þegar útibúum er lokað og störf lögð niður. Þeir
horfa á þrönga hagsmuni síns byggðarlags. En það er skrýtið þegar
þeir sem eiga að gæta að almannahag, eins og þingmenn og ráðherrar, gagnrýna hagræðingu af þessu tagi.
Landsbankinn er vissulega í eigu skattgreiðenda að stærstum
hluta, en hann er ekki ríkisstofnun. Hann er í samkeppni við aðra
banka og verður undir í þeirri samkeppni ef rekstur hans er til
muna óhagkvæmari en þeirra. Björn Valur og Steingrímur ættu
að fagna því að bankinn taki til hjá sér og tryggi þannig eigendum
sínum betri arðsemi og væntanlega betra verð fyrir hlutinn í bankanum sem til stendur að selja. Kaupendur að þeim hlut yrðu reyndar
ekki margir ef bankinn tæki meðvitaða ákvörðun um að reka óarðbæra þjónustu. Stjórnmálamenn ættu líka að fagna því að íslenzka
bankakerfið verði á heildina litið betur rekið.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Steingrímur J. Sigfússon
ráðherra
og Andrea Ólafsdóttir
forsetaframbjóðandi
mæta á Sprengisand
á sunnudaginn.

Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Á Heimaey betur heima í ríkissjóði?

N

ý Hei maey í eig u
Ísfélagsins kom fyrir
skömmu til heimahafnar í Vestmannaeyjum.
Margir hrukku í kút þegar stjórnarformaðurinn sagði í viðtali að
sá skuggi hvíldi yfir góðum degi
að svo kynni að fara að selja yrði
skipið ef áform ríkisstjórnarinnar
um að bylta stjórnkerfi fiskveiða
næðu fram. Fréttamenn spurðu
hvort slík yfirlýsing væri ekki
pólitísk hótun.
Það varð stjórnarformanninum
til happs gagnvart kviku almenningsálitinu að fjölmiðlar greindu á
sama tíma frá rannsókn prófessors
Þórólfs Matthíassonar á þessu sam-

hengi hlutanna.
Hún var sögð
sýna að útgerðin
væri því sem
næst skuldlaus
hefði veiðileyfagjaldið, sem nú
er rætt, verið
sett á fyrir áratug.
ÞORSTEINN
Allir vita að
PÁLSSON
skuldir útgerðarinnar eiga fyrst og fremst rætur
í fjárfestingum: Nýjum skipum og
tækjum og viðbótaraflaheimildum
sem leitt hafa til betri nýtingar og
arðsemi eldri fjárfestinga. Niðurstaða rannsóknarinnar er mjög

sannfærandi. Hefði ríkissjóður
tekið þá fjármuni sem fóru í fjárfestingu í sjávarútvegi til ráðstöfunar fyrir þingmenn hefði
útgerðin ekki haft svigrúm til að
fjárfesta og skuldaði því ekkert.
Ríkisstjórnin, að meðtöldum
fjármálaráðherra, sem er þingmaður Vestmannaeyinga, er einfaldlega þeirrar skoðunar að þeir
fjármunir sem Ísfélagið tók að
láni til að byggja nýja skipið og
endurgreiða á með aflaverðmæti
þess séu betur komnir í höndum
þingmanna. Heimaey á sem sagt
að mati ríkisstjórnarinnar betur
heima í ríkissjóði en úti á sjó að
fiska.

Það sem um er deilt

Þ

etta er nákvæmlega það
sem um er deilt. Allir eru
sammála um að peningana
skuli nýta. Það á áfram að
gera út. Munurinn er sá að sumir
vilja að það gerist með ákvörðunum stjórnenda fyrirtækja á
frjálsum markaði en aðrir að þingmenn taki ákvarðanirnar eftir lögmálum stjórnmálanna.
Þeir fyrrnefndu leggja yfirleitt
mesta áherslu á að stjórnkerfi
fiskveiða skili þjóðarbúinu sem
mestum arði, þeir síðarnefndu
leggja meiri áherslu á að kerfið
leiði til réttlætis og telja þingmenn
betur til þess fallna að finna það
en markaðinn. Þeir fyrrnefndu
vilja halda nýju Heimaeynni til

veiða. Þeir síðarnefndu vilja taka
þá fjármuni sem fást með sölu
hennar til þess að bora jarðgöng.
Báðir aðilar geta með rökum
sagt að þeir hafi almannahagsmuni að leiðarljósi. Eigi að síður
er það svo að niðurstaðan verður
gjörólík eftir því hvor leiðin
verður farin. Umræðan á Alþingi
nú þjónar einmitt þeim tilgangi að
draga fram mismunandi afleiðingar þeirra tveggja leiða sem
tekist er á um. Því er upplýsingin
mikilvæg, ekki síst ef þjóðin sjálf á
síðan að taka endanlega ákvörðun
seinna í sumar.
Fram til þessa hefur umræðan
helst snúist um skattheimtu. Hinn
hluti málsins veit að grundvallar-

breytingu á stjórnkerfinu og hefur
lítið sem ekkert verið ræddur.
Kjarninn í þeirri byltingu er að
hverfa frá markaðsþróun greinarinnar með því að takmarka frjálst
framsal aflaheimilda. Þá er gert
ráð fyrir aukinni pólitískri stýringu með því að skipta veiðirétti
niður á svokallaða potta. Markmiðið er að fjölga fiskiskipum og
sjómönnum. Það er talið réttlátt.
Gallinn er hins vegar sá að
binda þarf meira fjármagn til
að veiða hvert tonn og afrakstur
þjóðarbúsins verður minni. Frá
hagsmunasjónarmiði heimilanna
er þessi hluti málsins þar af
leiðandi margfalt alvarlegri en
skattheimtan.

Hvers vegna ekki auðlindaskatt á orkuna?

Á

lit auðlindanefndar frá
því fyrir tíu árum gerði
ráð fyrir að eins yrði
farið með orku og fiskistofna í skattalegu tilliti. Hvers
vegna telur ríkisstjórnin þá ekki
nauðsynlegt að leggja auðlindaskatt á orkuna og ljúka því fyrir
mitt sumar svo að réttlætinu sé
fullnægt? Svarið við því er einfalt.
Auðlindaskattur á orku mun
birtast í raforkuverði til almennings strax á næsta gjalddaga.

Fyrirtækin og heimilin munu því
sjá á raforkureikningunum að þau
borga sjálf réttlætið sem skattheimtan færir þeim. Slíkt réttlæti
yrði aldrei vinsælt. Þess vegna er
það ekki á dagskrá.
Með því að fiskurinn er fluttur
út gerist þetta eftir þremur
mun flóknari leiðum í sjávarútveginum: 1) Með millifærslusjóðum. 2) Með því að auka aflaheimildir umfram vísindalega
ráðgjöf. 3) Með því að lækka

gengi krónunnar. Í öllum tilvikum borgar almenningur þó
brúsann. Þetta er hins vegar ekki
eins gegnsætt og rafmagnsreikningarnir og gæti því verið vinsælt þar til almenningur áttar sig
á veruleikanum.
Það er af þessum sökum ómálefnalegt að ljúka umræðunni á
Alþingi án þess að kalla eftir sérfræðiúttekt á áhrifum áformaðra
breytinga á hag heimilanna. Hvers
vegna hefur enginn gert það?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Heilagur andi í blíðu og stríðu Komdu út að leika
Trúmál
Anna Sigríður Pálsdóttir
Arnfríður Guðmundsdóttir
Baldur Kristjánsson
Hjalti Hugason
Pétur Pétursson
Sigrún Óskardóttir
Sólveig Anna Bóasdóttir
guðfræðingar

H

vítasunnan er hátíð heilags
anda. Kirkjan minnist þess
að þá rættist fyrirheit Krists um
„annan huggara“. Hann skildi
fólkið sem treysti honum ekki
eftir munaðarlaust. Að kristnum
skilningi er heilagur andi
sköpunarkrafturinn sem stendur
að baki lífinu, ljósinu og öllu því
jákvæða í heiminum. Heilagur
andi er líka tákn frelsisins;
andinn blæs þar sem hann vill
og verður ekki heftur.
Þegar náttúran losnar úr
viðjum vetrar og vorgróði
breiðist yfir sölnaða jörð er
andinn að verki að skilningi
þeirra sem trúa. Það sama á við
þegar vel heppnað listaverk lítur
dagsins ljós, nýtt og áður óheyrt
tónverk hljómar eða markverð
uppgötvun er gerð í vísindum eða
fræðum. Andinn starfar þar sem
unnið er af alúð og samviskusemi, hversu hverdagsleg sem
verkin kunna að virðast. Andinn
er að verki þar sem sættir takast
milli einstaklinga eða stríðandi
fylkinga hvort sem er á vígvelli,
á vinnustað eða inni á heimilum.
Skilningur trúarinnar afneitar
hvorki snilligáfu manneskjunnar
né virðingarverðri viðleitni
fólks til að skapa betri heim.

Frjór hugur, hög hönd, menntun,
þjálfun og ekki síst iðni skiptir
sköpum í listum, vísindum og
raunar hvaða verki sem er. Sáttavilji einstaklinga og hópa ræður
miklu um að friður og réttlæti
ríki á meðal okkar.
Trú á heilagan anda gerir ekki
lítið úr manneskjunni og viðleitni
hennar til þess að láta gott af sér
leiða. Þvert á móti er trúin tilraun til að sjá hlutina í stærra
samhengi, byggja brú milli hins
einstaka og þess almenna, sjá
heildarmunstur. Trú á heilagan
anda er tilraun til að skýra
leyndardóm sem skynja má í
öllu því jákvæða sem gerist í
heiminum.
Það er mikilvægt að minnast
þess að enginn getur eignað
sér heilagan anda. Hann er alls
staðar, starfar á óvæntan hátt á
óvæntum stöðum; andi óheftrar
sköpunar.
Við höfum upplifað fjölbreytileika íslenskrar veðráttu á þessu
vori, hlýindi hafa tekið við eftir
kuldakast. Getum við vonast
eftir sambærilegum breytingum
í þjóðmálaumræðunni sem hefur
mótast um of af karpi átakastjórnmála? Stjórn og stjórnarandstaða takast á, málþóf,
persónu níð og neikvæðni ráða
alltof oft för. Á síðustu vikum
og mánuðum hefur umræðan
um eitt brýnasta réttlætis- og
hagsmunamál þjóðarinnar verið
tekin í gíslingu peningaafla og
færð inn í auglýsingatíma ljósvakamiðla og á auglýsingasíður
dagblaða.
Mörgum þykir uppgjörið eftir
Hrunið og þær hamfarir af
mannavöldum sem gengu yfir
þjóð okkar ganga hægt. Enn

ræður afneitun ríkjum. Glöggt
dæmi um það mátti sjá eftir að
Landsdómur kvað upp dóm sinn
fyrr í vor. Hér eftir á líklega
enginn sem við sögu kom eftir
að gangast af einurð við ábyrgð
sinni. Leið réttarkerfisins virðist
ein fær, leið sem hefur þó miklar
takmarkanir þegar um jafn víðtæka samfélagskreppu er að
ræða og Hrunið skyldi eftir sig.
– Afleiðingar þess teygja sig inn
í kviku þjóðlífsins og líf okkar
flestra.
Hugmynd um sannleiksnefnd
hefur verið rædd þar sem
leiddir væru saman þolendur og
gerendur í Hruninu. Á vettvangi
slíkrar nefndar gæfist hverju
og einu sem hlut á að máli tækifæri til að skýra sinn málstað og
horfast í augu við annan skilning á því sem gerðist en sinn
eigin. Á þann hátt kæmumst við
öll til dýpri skilnings á því hvað
gerðist, hverjar afleiðingar verka
okkar eða verkleysis kunna að
hafa verið. Þá gæfist möguleiki á
játningu, iðrun, siðbót og sáttum.
– Slík leið kann enn að vera opin
en tíminn er naumur.
Íslenskt samfélag er vissulega
skapandi og spennandi umhverfi
að lifa í. Listir og menning
blómstra, eins og greinilegt er á
Listahátíð sem nú stendur yfir.
Menntun og fræðsla er öflug
á meðal okkar. Á þessu vori
sem endranær munu þúsundir
útskrifast á hinum ýmsu stigum
skólakerfisins. Um land allt
leitast fólk við að láta gott af sér
leiða.
Heilagur andi vors og hvítasunnu þarf að fá að leika um
þjóðlífið allt og mæla fram skapandi máttarorð sitt: Verði ljós!
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Umsóknarfrestur til 6. JÚNÍ

Dagur barnsins
Kolbrún
Baldursdóttir

formaður stjórnar
Barnaheilla – Save the
Children á Íslandi

V

ið fögnum Degi barnsins
í fimmta sinn á morgun
en samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar frá því í október árið
2007 er dagur barnsins haldinn
hátíðlegur síðasta sunnudag í
maí. Yfirskrift dagsins í ár er
„Gleði og samvera“.
Barnaheill – Save the Children
á Íslandi vinna nú að átaksverkefninu „Hreyfing og líkamlegt
heilbrigði“ sem ætlað er að efla
vitund um mikilvægi heilbrigðs
lífs fyrir börn; hvort heldur er
út frá líkamlegu og andlegu heilbrigði sem og í forvarnarlegu tilliti. Verkefnið byggir á ákvæðum
barnasáttmála um rétt barna til
heilsuverndar og banni við mismunun, einnig á ákvæðum sáttmálans um ábyrgð foreldra og
aðildarríkja.
Umræðan um líkamlegt heilbrigði barna þarf á öllum tímum
að vera lifandi og frjó. Við
þurfum að hafa vakandi auga

Að draga börn
fyrir dómstóla
slíkum ótta. Við eigum hins vegar
að vanda okkur miklu betur við
móttöku flóttamanna. Sýna þeim
Baldur
fulla virðingu og tillitssemi. Búa
Kristjánsson
vel um þá, veita þeim lögfræðisérfræðingur í ECRI
þjónustu, flýta afgreiðslutíma og
tilnefndur af íslenskum
stjórnvöldum
afgreiða mál þeirra eins jákvætt
og rétt er að bestu manna yfirsýn.
Þar eigum við að taka málin úr því
andrúmslofti sem lætur sig hafa
Teitur Atlason
það að draga börn fyrir dómstóla
íslenskukennari í
og dæma þau til fangelsisvistar.
Gautaborg
Nú er það rétt hjá Kristínu að
umræða er lítil og stjórnmálaflokkar hafa lítt sinnt þessum
ristín Völundardóttir, formálaflokki. Ekki vantar hráefnið
stjóri Útlendingastofnunar,
í stefnu. Fyrir utan mannréttindahvetur til umræðu um hælissáttmála þá hafa eftirlitsstofnanir
leitendur í Fréttablaðinu nýá borð við ECRI verið örlátar
verið. Telur hún umræður litlar
á ráðleggingar til Íslendinga
og umbygging um málaflokkinn
um hvernig taka skuli af fullri
reisn og virðingu á móti flóttasamkvæmt því lélegan. Hún spyr
mönnum án þess, nota bene, að
hvað við gerum ef holskeflu hælisleitenda ber á land hér líkt og
látið sé af fullum yfirráðum yfir
gerst hefur hjá öðrum norrænum
landamærum. Ráðamenn ættu að
ríkjum.
fara eftir þessum ráðleggingum,
Á síðustu áratugum hafa afskaphækka sig þannig í sessi meðal
lega fáir leitað hér hælis og mjög
þjóðanna og í eigin áliti.
fáir þeirra hafa fengið hæli hér
Til að byrja með gætum við
hætt að draga börn fyrir dómsem flóttamenn. Svo rammt hefur
stóla en látið félagskveðið að því síðarmálayfirvöld alfarið
nefnda að haft hefur
verið í flimtingum. Má
um þeirra mál. Í annan
segja að Íslendingar
stað eiga hvorki embættismenn eða blaðahafi hlíft sér við því að
Sorglegar
menn að tala um þessi
taka sinn skerf af þeim
bör n eða u ngli nga
milljónum flóttamanna aðstæður
eins og hross þegar
sem hafa flosnað upp
kemur að umræðu um
frá heimilum sínum í búa að baki
að greina aldur skilleit að betra lífi eða á hverjum einr í kja lauss fólks. Í
flótta undan morðóðum
þriðja lagi ættum við
y fi r völdu m hei m a - asta flóttaað velja flóttamönnum
lands síns. Við höfum
vistlegri stað, reyna
óspart nýtt okkur heim- manni sem
að sjá til þess að þeim
ild sem orðið hefur til í leitar hælis.
bjóðist vinna, börnum
samstarfi Evrópuþjóða
og sent flóttamenn til
þeirra skóli og að meðbaka til þess lands sem
ferð mála sé flýtt og
þau afgreidd með eins
þeir hafa komið fyrst
mikilli jákvæðni og hægt er að
til í Evrópu. Flestir flóttamanna
koma frá Asíu og Afríku og við
bestu manna yfirsýn.
höfum nýtt okkur það úr öllu hófi
Höfum það að leiðarljósi að
reyndar að frá þessum heimsenginn velur sér hlutskipti flóttaálfum er lítið um bein flug hingað.
manns. Sorglegar aðstæður búa
að baki hverjum einasta flóttaVið höfum samt bjargað mannorði okkar svolítið með því að taka
manni sem leitar hælis. Fólk hefur
við skipulögðum hópum flóttaflúið heimaland sitt af ótta um líf
sitt, flosnað upp frá fjölskyldu og
manna sem íslensk yfirvöld velja
sjálf með aðstoð Rauða krossins.
vinum. Þeir eiga það sameiginlegt
Fátt nema gott er um það framtak
að vera að leita að betra lífi. Þeir
að segja og okkur til sóma. Þó má
eru auðvitað mislagnir í því og
gagnrýna það að velja sér flóttafara misgáfulegar leiðir og á því
menn.
ber okkur að hafa skilning. Og
Íslendingar hafa yfirhöfuð á því
Við my ndu m sva ra ót ta
Kristínar Völundardóttur um
skilning. Við viljum gjarnan rétta
offramboð á flóttamönnum þannig
öðrum hjálparhönd. Það þarf að
að lega landsins gerir það að
endurspeglast í lögum, verklagi og
verkum að á slíku er lítil hætta og
viðmóti þeirra sem sjá um þessi
ástæðulaust að ala á einhverjum
mál fyrir okkur.
Flóttamenn

K

NÝTT
TÆKIFÆRI
TIL NÁMS
HÁSKÓLABRÚ
Á Háskólabrú Keilis er boðið upp á nám fyrir
einstaklinga sem hafa ekki lokið stúdentspróﬁ.
Að námi loknu uppfylla nemendur inntökuskilyrði
í háskóla hérlendis og erlendis. Háskólabrú er
skipulögð í samstarﬁ við Háskóla Íslands.
Kennsla við Háskólabrú fer fram í staðnámi á Ásbrú
í Reykjanesbæ og á Akureyri í samstarﬁ við SÍMEY.

KEILIR

ÁSBRÚ

578 4000

keilir.net

NÁMSFRAMBOÐ
FÉLAGSVÍSINDA- OG LAGADEILD
HUGVÍSINDADEILD
VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD
VERK- OG RAUNVÍSINDADEILD

með þróuninni hér á landi, hvað
varðar næringu og þyngd barna
á Íslandi. Það eru ekki einungis
heilsufarslegar afleiðingar fyrir
börnin sem um ræðir heldur
einnig sjálfsmynd þeirra sem er
í mótun.
Foreldrar eru í lykilhlutverki
í þessu sem og öðru er varðar
börn þeirra. Þeir eru ekki eingöngu helstu fyrirmyndir þeirra,
heldur bera þeir ábyrgð á innkaupum og mataræði fjölskyldunnar. Barn sem horfir á foreldra
sína lifa heilbrigðu lífi, huga að
hollu mataræði og stunda reglulega hreyfingu er líklegt til að
vilja feta í sömu fótspor.
Öll börn, óháð efnahag foreldra, eiga rétt á að stunda hreyfingu við hæfi, íþrótta- og frístundastarf. Flestir eru sammála
um að leikir, íþróttir og almenn
hreyfing hafa forvarnargildi.
Margar rannsóknir hafa t.a.m.
sýnt að börn sem stunda íþróttir
eru í minni hættu á að leiðast
út í vandamál tengd unglingsárunum. Það er á ábyrgð okkar
að skapa þeim viðeigandi vettvang til íþrótta- og tómstundaiðkana þar sem þau geta komið
saman, leikið sér og fengið hreyfingu við hæfi.
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Þögnin er himinhrópandi afstaða
Evrópusambandið er stærsta mál í sögu íslenska lýðveldisins, að mati Ólafs Ragnars Grímssonar. Hann telur að forsetinn eigi
ekki bara fara í gönguferðir og hugsa. Stígur Helgason hitti hann í vikunni og spurði meðal annars um skuldavanda heimilanna.

Þ

að hefur verið dálítið
óljóst hvað þú hyggst
sitja lengi. Þú talar
um að þú bjóðir þig
fram til fjögurra ára
en biður fólk líka að
sýna því skilning ef þær aðstæður
mundu skapast að þú mundir vilja
stíga til hliðar. Hvað áttu nákvæmlega við með þessu?
„Þessi áróður sem hefur gengið
hér, að ég ætlaði bara að vera í tvö
ár, er fyrst og fremst ættaður úr
herbúðum andstæðinga. Hann var
sá boðskapur sem Svavar [Halldórsson, eiginmaður Þóru Arnórsdóttur] reyndi að koma á framfæri í fréttum RÚV á sama tíma
og verið var að mæla stuðning við
Þóru og hún hafði veitt samþykki
sitt til þess. Ég hef aldrei lýst því
yfir að ég ætlaði bara að vera í
tvö ár. Ég er að bjóða mig fram til
fjögurra ára.
Ég varð við óskum rúmlega þrjátíu þúsund Íslendinga sem töldu að
á tímum mikillar óvissu á mörgum
sviðum væri nauðsynlegt að hafa
kjölfestu á Bessa stöðum; ekki
mætti varpa forseta embættinu
líka í þennan margbrotna pott
óvissu sem því miður ríkir enn
á mörgum sviðum. Þegar ég tilkynnti að ég ætlaði að verða við
þessum óskum lýsti ég því jafnframt yfir að ef tækist á næstu
árum að leiða öll þessi stóru mál
farsællega í höfn, nýja stjórnarskrá, sambúð okkar við Evrópu,
lausn á brýnum efnahagsmálum,
stjórnarfar væri orðið stöðugt og
fast í sessi, þá væri það mér ekki
fast í hendi að sitja áfram sem
forseti ef þjóðin vildi þá í krafti
algjörlega nýrra aðstæðna velja
sér forseta á grundvelli nýrrar
stjórnarskrár.
Það hafði ekkert með tvö ár að
gera. Það var einfaldlega virðing
fyrir vilja þjóðarinnar og í samræmi við meginröksemdir þeirra
sem hvöttu mig til þess að standa
vaktina með þjóðinni áfram.“
Mundir þú þá bara meta það
sjálfur hvort þessar aðstæður
hefðu skapast og stíga til hliðar,
eða þyrftu að koma til áskoranir
frá fólkinu í landinu?
„Það er auðvitað eftir öðru að
þetta skuli vera aðalmálið sem
Fréttablaðið hefur áhuga á að ræða
í þessu viðtali.“
Þetta er ekki aðalmálið, en við
byrjum á þessu.
„Ég er búinn að svara þessu,
þetta er alveg skýrt. Ég er að bjóða
mig fram til fjögurra ára og hef
lýst því alveg afdráttarlaust yfir
við fjölda tækifæra. Þetta tal um
tvö árin er liður í áróðri.“
Ég ætla samt að fá að spyrja
þig enn einu sinni. Ég er ekki að
tala um þessi tvö ár, ég veit að
þú talaðir aldrei um þau, en þú
talaðir um að þær aðstæður gætu
skapast að þú mundir víkja fyrr.
„Það vita allir að það er til
umræðu ný stjórnskipun í landinu,
það eru tillögur um nýja stjórnarskrá, það eru tillögur á Alþingi
um að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla í haust til undirbúnings þeirri stjórnarskrá. Allir
vita að Alþingi nýtur ekki mikils
trausts, innan við tíu prósent
treysta Alþingi. Mikil upplausn
er í flokkakerfinu í landinu, nýir
flokkar hafa komið til sögunnar
og óvissa ríkir innan sumra þeirra
sem fyrir eru á þingi. Það vita allir
um óvissuna í málefnum Evrópu;
það leikur allt á reiðiskjálfi og
sumir boða nýja kreppu.
Í ljósi þessarar margþættu
óvissu samþykkti ég að verða
við óskum að standa vaktina með
þjóðinni. Ef það skapast skilyrði,
sem enginn veit, einhvern tímann
á næstu fjórum árum, að það ríki
logn og lausn hafi fengist í öllum
þessum málum, þá sagði ég einfaldlega að til greina kæmi, ef
ríkur vilji væri á grundvelli nýs
stöðugleika, farsæls stjórnarfars,
nýrrar stjórnskipunar og festu í
sambúð Íslands við aðrar þjóðir,
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SÍÐASTA STOPPISTÖÐIN „Bessastaðir eru samkvæmt íslenskri stjórnskipun síðasta stoppistöðin sem þjóðin getur leitað til,“ segir forsetinn.

að skipa málum á annan veg. Það
er mjög ábyrg afstaða.“
Ertu þá að vísa til ríks vilja
almennings í landinu?
„Að sjálfsögðu. Ég hef alltaf fylgt
þeirri reglu að forsetaembættið er
fyrst og fremst þjónustustarf við
fólkið í landinu. Það byggir á því
að forsetinn hafi trúnað fólksins og
verði við óskum þess. Þess vegna
samþykkti ég kröfur tugþúsunda
Íslendinga um að láta fara fram
þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave, þótt ritstjórn Fréttablaðsins
væri annarrar skoðunar, stjórnvöld
í landinu væru annarrar skoðunar,
allar ríkisstjórnir í Evrópusambandinu væru annarrar skoðunar
sem og aðrir áhrifamiklir aðilar
teldu að ég hefði átt að samþykkja
Icesave-samninginn. Þar fylgdi ég
vilja þjóðarinnar og nú blasir við að
enginn vill halda því fram að það

„Ég ætla ekkert að fara að ræða
við þig um einstakar kannanir.
Ég er bara að benda á að það eru
aðrar kannanir sem sýna annað.
Í þeirri könnun kom í ljós að ég
hafði um 57 prósenta fylgi og Þóra
hafði 27 prósent. Könnun Félagsvísindastofnunar var netkönnun
þar sem aðeins rúmur helmingur
svaraði. Hún stóð yfir langt tímabil áður en ég hóf mína kosningabaráttu. Við skulum lúta dómi
fólksins í landinu. Það er þjóðin
sem ákveður þetta mál en hvorki
Fréttablaðið né skoðanakannanir.“
En þér finnst þetta ekki benda
til þess að meirihluti fólks sé
óánægður með þær breytingar
sem þú – óumdeilt – hefur verið að
gera á eðli forsetaembættisins og
ímynd þess?
„Þjóðaratkvæðagreiðslurnar
sýna annað. Fyrri þjóðarat-

ÚR FRAMBOÐSYFIRLÝSINGU ÓLAFS 4. MARS
„Það er þó einlæg ósk mín að þjóðin muni sýna því skilning þegar stöðugleiki hefur skapast í stjórnskipan landsins og stjórnarfari og staða okkar í
samfélagi þjóðanna hefur skýrst ákveði ég að hverfa til annarra verkefna
áður en kjörtímabilið er á enda og forsetakjör fari þá fram fyrr en ella.“

embættis á þeirri forsendu að það
eigi ekki að gera.
Málskotsrétturinn er þess eðlis
að stór örlög þjóðarinnar geta
ráðist af því hvort honum er beitt
eða ekki. Í öðru lagi sýnir saga lýðveldisins að þeir tímar geta komið
að stjórnmálaflokkarnir í landinu
ná ekki saman um myndun ríkisstjórnar. Í tíð Sveins Björnssonar,
Ásgeirs Ásgeirssonar og Kristjáns
Eldjárn gegndu forsetarnir veigamiklu hlutverki á upplausnartímum við myndun ríkisstjórna.

Það er ánægjulegt í aðdraganda þessara kosninga að nú
vilja allir þessa Lilju kveðið hafa. Allir frambjóðendur eru á
þeirri skoðun að það eigi að beita málskotsréttinum.
hafi verið röng ákvörðun að hafna
Icesave 1.
Þetta er skýrt dæmi um að
forsetinn stendur vaktina með
þjóðinni og er eina tryggingin sem
hún hefur fyrir því að hún geti
fengið málin í sínar hendur. Bessastaðir eru samkvæmt íslenskri
stjórnskipun síðasta stoppistöðin
sem þjóðin getur leitað til.“

Leiddi fram mestu einingu í
Evrópu
Þú vísar til þess að margir hafi
skorað á þig að gefa kost á þér
áfram. Að sama skapi hafa verið
gerðar kannanir sem sýna að það
er minnihluti þjóðarinnar sem vill
að þú sitjir áfram.
„Það fer allt eftir því hvaða kannanir þú skoðar. Það var könnun á
Bylgjunni fyrir viku síðan, sem
fjölmargir tóku þátt í…“
Þú veist það nú sjálfur sem fyrrverandi stjórnmálafræðiprófessor
að það gildir annað um slíkar
kannanir, sem er valkvætt að taka
þátt í.

kvæðagreiðslan um Icesave
sýndi að rúmlega níutíu prósent
þjóðarinnar felldi samninginn.
Stundum er talað um að forsetinn
eigi að stuðla að þjóðareiningu. Þó
að ákvörðun mín um Icesave væri
umdeild í upphafi sýndi niðurstaðan að hún leiddi fram mestu
þjóðareiningu sem sést hefur í
evrópsku ríki á síðari árum.
Í seinni Icesave -atkvæðagreiðslunni felldi stór meirihluti
þjóðarinnar samninginn. Í báðum
þessum tilvikum hefur það sýnt
sig, ekki með einhverjum skoðanakönnunum eða áliti fjölmiðlafólks,
heldur í raunverulegri atkvæðagreiðslu fólksins í landinu, að
meirihluti þjóðarinnar var ekki
aðeins sammála ákvörðun forsetans heldur fagnaði því að fá
þetta vald í sínar hendur.
Það er ánægjulegt í aðdraganda
þessara kosninga að nú vilja allir
þessa Lilju kveðið hafa. Allir frambjóðendur eru á þeirri skoðun að
það eigi að beita málskotsréttinum.
Enginn býður sig fram til þessa
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Í þriðja lagi hefur það sýnt sig á
síðustu árum, vegna hinnar alþjóðlegu fjölmiðlunar sem við búum
við, að forsetinn getur verið, og
þarf stundum að vera, öflugur
málsvari Íslands á alþjóðlegum
vettvangi í viðtölum við áhrifaríkustu fjölmiðla heims, hrekja
þar ýmis falsrök sem beint er gegn
Íslendingum og halda fram því
sem er rétt og satt varðandi hinn
íslenska málstað.
Í fjórða lagi hefur það komið í
ljós á undanförnum árum að forsetinn og forsetahjónin geta verið
öflugir þátttakendur í að styrkja
sókn einstaklinga, hópa, smáfyrirtækja og annarra fram á veg, til
dæmis með því að styrkja listir,
menningu, hönnun, íslenska matargerð, ferðaþjónustu – framganga Dorritar í þætti Mörthu
Stewart hafði til dæmis gríðarleg
áhrif – eða eins og ég hef gert á
minni forsetatíð með því að leggja
lið fjölmörgum fyrirtækjum, sem
í upphafi voru lítil og vanmáttug.
Það er langur listi, allt frá Latabæ,

Marel, Össuri, CCP, Actavis, LS
Retail, Marorku, Mentor og til fjölmargra annarra aðila.
Þessir fjórir þættir eru allir
stórmál í verkum og skyldum forsetans. Þess vegna er ég algjörlega ósammála því sem sumir
halda fram í aðdraganda þessara
kosninga, að forsetinn eigi fyrst og
fremst að vera til hlés. Þegar menn
eru farnir að leggja meiri áherslu
á myndefni en efnisþætti máls og
þá alvöru sem fylgir forsetakosningum þá missa þeir sjónar á því
að forsetaembættið er eitt af þeim
lykiltækjum sem Íslendingar eiga
á 21. öldinni til að gæta hagsmuna
sinna.“

Stærsta mál lýðveldissögunnar
Þú hefur einmitt sagt að það væri
óeðlilegt ef forsetinn lýsti ekki
skoðun sinni á jafnstóru máli
og Evrópusambandsmálinu. En
þetta er nú dálítið nýtt – forveri
þinn lýsti ekki skoðun sinni á EESmálinu til dæmis. Er þetta hluti af
breytingunum sem þú hefur verið
að gera á embættinu?
„Nei, þetta er ekki nýtt. Ásgeir
Ásgeirsson, til dæmis, talaði opinberlega í mikilvægum ræðum um
nauðsyn varnarsamstarfs Íslands
og Bandaríkjanna og beitti sér
gegn stefnu ríkisstjórnar Hermanns Jónassonar um brottför
bandaríska hersins. Þannig að
það eru margvísleg dæmi um að
forsetinn beiti sér í mikilvægum
málum. Aðildin að Evrópusambandinu er stærsta mál Íslendinga
frá lýðveldisstofnuninni á Þingvöllum 1944. Það snertir grundvallarþætti okkar stjórnskipunar
og fullveldisstöðu þjóðarinnar.
Það er ekkert mál sem hefur eins
afgerandi áhrif. Ég tel fullkomlega óeðlilegt að forsetinn, æðsta
tákn lýðveldisins og æðsti kjörni
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Sparaðu fyrir þínum fyrstu
íbúðarkaupum
Með reglubundnum sparnaði þar sem lagðar eru fyrir að lágmarki 10 þúsund krónur á mánuði
í tvö ár fá þeir sem taka íbúðalán hjá Arion banka:
 50% afslátt af lántökugjöldum
 Frítt greiðslumat
 Innflutningsgjöf, í formi gjafakorts

Kynntu þér málið á www.arionbanki.is/ibudarsparnadur og reiknaðu dæmið
út frá eigin forsendum.

arionbanki.is – 444 7000

Anna Guðný og Örn keyptu sína fyrstu
íbúð eftir að hafa lokið háskólanámi
í Danmörku. Þau tóku lán hjá Arion
banka og nutu ráðgjafar frá starfsfólki bankans.
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fulltrúi þess, leyni þjóð sína skoðunum sínum á stærsta máli lýðveldisins frá stofnun þess.
Annað dæmi er að í Icesavemálinu hikaði ég ekki við að gagnrýna ríkisstjórnir Evrópusambandsins fyrir framgöngu þeirra.
Var það rangt? Var rangt að forsetinn gagnrýndi stuðning Evrópusambandsins við kröfur Breta
og Hollendinga gagnvart Íslandi?
Átti forsetinn þá bara að skila
auðu? Ef forsetinn á að verja hagsmuni Íslands gagnvart þeim ríkjum
sem sækja að þjóðinni verður
hann að vera tilbúinn að tala tæpitungulaust. Ef forsetinn segir: Ég
ætla bara að þegja um það mál –
þá munu hinir erlendu fjölmiðlar

túlka þögnina sem samþykki. Þögn
forsetans getur líka verið himinhrópandi yfirlýsing um ákveðna
afstöðu.
Þú hefur sagt að þú mundir
vilja beita þér fyrir því að þjóðaratkvæðagreiðsla um Evrópusambandið yrði, eins og þú orðaðir
það, afdráttarlaus og endanleg og
vísaðir til þess að þingmenn væru
bara bundnir af sannfæringu sinni
og það væri með öðrum orðum
ekki víst að þingið mundi fylgja
vilja þjóðarinnar. Eru þetta ekki
dálítið langsóttar áhyggjur? Hefur
nokkur stjórnmálamaður lýst öðru
yfir en að hann mundi fylgja vilja
þjóðarinnar í þessu máli?
„Ég hef hlustað, eins og aðrir,
á hvað sagt hefur verið. Dæmin
sýna að afstaða manna til þjóðaratkvæðagreiðslu getur breyst.
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Forsætisráðherra sagði hvað eftir
annað í allan vetur að það yrði
þjóðaratkvæðagreiðsla um nýja
stjórnarskrá samhliða forsetakosningunum. Allir vita að það
verður ekki. Síðan hefur verið
mjög á reiki hvort sú þjóðaratkvæðagreiðsla sem Alþingi myndi
samþykkja varðandi Evrópusambandið væri ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eða hinn endanlegi dómur. Sumir hafa haldið því
fram að eðli málsins samkvæmt
yrði það að vera ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo yrði að
koma í ljós hvort Alþingi mundi
fylgja henni. Ég hef hins vegar
sagt að í þessu stórmáli á þjóðin
afdráttarlaust og skilyrðislaust
að hafa síðasta orðið, en ekki vera
bara í ráðgefandi hlutverki.
Við sjáum til dæmis að nú er
Alþingi að fjalla um að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla verði
í haust um stjórnarskrána og svo
eigi þingið að ákveða hvernig
stjórnarskráin á að vera. Þótt
stjórnarskráin sé grundvöllur
lýðveldisins ætlar þingið samt
sem áður bara að hafa ráðgefandi
þjóðaratkvæðagreiðslu.“

Aðrir forsetar skiptu sér meira af
stjórnmálum
Nú er nokkuð óumdeilt að þú hefur
breytt eðli forsetaembættisins og
ímynd þess. Ef þú nærð kjöri í eitt
kjörtímabil enn, sérðu fyrir þér
að það muni halda áfram – að þú
munir gera enn frekari breytingar
á því hvernig embættið starfar og
þróa það í nýjar áttir?
„Nei, það er mikilvægt að árétta
að ég hef alla mína forsetatíð
starfað í samræmi við íslenska
stjórnskipun.“
En þú ferð ólíkt að en þeir sem á
undan þér komu.
„Kjarni málsins er að ég hef
starfað algjörlega í samræmi við
íslenska stjórnskipun. Það er ekki
hægt að benda á eitt einasta tilvik þar sem ég hef farið út fyrir
ramma íslenskrar stjórnskipunar.
Ef menn þekkja verk og athafnir
fyrri forseta geta menn fundið
fjölmörg dæmi um að þeir, til
dæmis Sveinn Björnsson, Ásgeir
Ásgeirsson og Kristján Eldjárn,
höfðu mun meiri afskipti af gangvirki stjórnmálanna en ég hef

EKKI NÓG AÐ HUGSA „Auðvitað væri hægt að hafa forseta sem sæti hérna í bókhlöðunni á Bessastöðum, læsi þessar bækur sem hér eru í hillunum, færi í göngutúra um túnin og væri svo bara að hugsa allan tímann – og kæmi svo tvisvar, þrisvar
fram á ári og segði þjóðinni hvað hann hefði verið að hugsa,“ segir Ólafur Ragnar.

upp á hinum kantinum; með yfirlýsingum um að forsetanum beri
skylda til að fylgja utanríkisstefnu
ríkisstjórnarinnar og að hann eigi
ekki að tjá sig um stórmál eins og
Evrópusambandið eða stjórnarskrána.
Ég hef átt á Bessastöðum
við þetta borð fjölmarga fundi
á undan förnum mánuðum og
misserum með einstaklingum,
baráttusamtökum og fulltrúum

– fáeina daga á hverju ári. Þetta
starf er nánast eins og samfellt
maraþonhlaup, frá því snemma á
morgnana þangað til langt fram á
kvöld. Helgar og hátíðisdagar þar
með talin.
Ég held að það sé umhugsunarefni, þegar verið er að þenja út
ríkisstofnanir og gerðar eru
sífelldar kröfur um fleira starfsfólk á hinum og þessum sviðum
ríkisvaldsins, að horfa megi til

Ef forsetinn á að verja hagsmuni Íslands gagnvart þeim
ríkjum sem sækja að þjóðinni verður hann að vera tilbúinn að tala tæpitungulaust.
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haft. Það sem ég hef hins vegar
gert er fyrst og fremst tvennt. Ég
hef annars vegar veitt þjóðinni
þann rétt sem ákveðið var með
lýðveldisstofnun að hún hefði samkvæmt 26. greininni og hins vegar
svarað kalli tímans, breyttrar fjölmiðlunar og nýrrar stöðu Íslands
á alþjóðlegum vettvangi, með því
að verða málflytjandi og málsvari
Íslands, bæði í sókn og vörn.
Auðvitað væri hægt að hafa forseta sem sæti hérna í bókhlöðunni
á Bessastöðum, læsi þessar bækur
sem hér eru í hillunum, færi í
göngutúra um túnin og væri svo
bara að hugsa allan tímann – og
kæmi svo tvisvar, þrisvar fram
á ári og segði þjóðinni hvað hann
hefði verið að hugsa. Ég hef hins
vegar talið að það þjónaði ekki
hagsmunum Íslands á 21. öldinni
að reka þannig forsetaembætti.“

Sendir skilaboð í skuldamálum
Einn af þínum mótframbjóðendum
hefur sett skuldavanda heimilanna á oddinn í sinni baráttu og
telur að forsetinn geti hugsanlega
nýst í þeirri baráttu. Sérð þú fyrir
þér að svo geti verið?
„Það er mjög athyglisvert í málflutningi frambjóðenda í þessum
kosningum að allavega tveir
þeirra, það er að segja Andrea
og Ástþór – og ég held að þú sért
að tala um Andreu – eru enn róttækari í því hvernig eigi að beita
forsetaembættinu en ég hef talið
eðlilegt í samræmi við stjórnskipun landsins. Síðan má segja að
Herdís og Ari Trausti séu nálægt
mér en þó aðeins með aðrar
útgáfur. Þóra hefur hins vegar
með sínum ummælum stillt sér

hópa sem hafa verið að glíma við
vanda heimilanna og ýmsar afleiðingar af bankahruninu. Ég hef
talið eðlilegt að á þessum tímum
væru dyr forsetans opnar fyrir
andófsfólki, fyrir gagnrýnendum,
fyrir baráttusamtökum.
Hins vegar eru forsetaembættinu samkvæmt stjórnskipuninni
takmörk sett hvað það getur formlega beitt sér í þessum málum. Ég
hef ekki talið að forsetinn hefði
stöðu til þess að fara að leggja
fram frumvörp á Alþingi eins og
sumir hafa óskað eftir. En með því
að hafa dyrnar hér á Bessastöðum
opnar, halda fundi, greina frá því
á heimasíðu forsetaembættisins
og hlusta á röksemdir, má segja
að embættið sé að senda ákveðin
skilaboð.“

Þarf ekki að þenja út ríkisbáknið
Starfsmannafjöldi forsetaembættisins hefur staðið í stað í þrjátíu
ár, á sama tíma og hlutverk forsetans hefur breyst. Hefur þetta
haldist nægilega vel í hendur?
„Það er hægt að hafa á því
ýmsar skoðanir. Ég er mjög
stoltur af því að okkur hefur
tekist að sinna þessum gríðarlegu
verkefnum hjá forsetaembættinu
án þess að fjölga um einn einasta
starfsmann í minni forsetatíð.
Á sama tíma hafa kröfurnar á
embættið stóraukist. Það væri
ekki hægt að halda embættinu
til jafns við þjóðhöfðingjaembætti annarra landa með svona
fámennu starfsliði nema vegna
þess að starfsfólkið, forsetinn og
maki hans leggja á sig ótrúlega
vinnu alla daga ársins. Við Dorrit
höfum varla tekið frí í nokkur ár

þess að forsetaembættinu hefur
tekist að sinna öllum verkefnum
– og sumum finnst nú nóg um
umsvif forsetans – án þess að
fjölga um einn einasta starfsmann. Það ætti kannski að vekja
upp spurningar um hvort ekki
sé hægt að sinna þörfum ríkis
og sveitarfélaga á annan hátt en
með því að fjölga sífellt fólki og
leggja þar með meiri skattbyrðar
á almenning.“
Ertu ekki einmitt að segja að
þetta hafi verið nánast ómanneskjulegt álag á þig og starfsfólk
þitt? Viljum við hafa það þannig
alls staðar í stjórnkerfinu?
„Vandi forsetans er sá að það
er samfelldur straumur af óskum
um þátttöku hans í alls konar
verkefnum og viðburðum. Auðvitað væri hægt að segja bara
nei; nú ætla ég bara að vera í fríi,
taka því rólega með fjölskyldunni
og hafa það gott um helgina, en
þar með væri forsetinn um leið að
skerða hagsmuni Íslands.
Við verðum því miður að hafna
ýmsum erindum sem okkur berast
af því að tíminn er takmarkaður
en ég hef stundum sagt að það
er þó ánægjulegt að það er mjög
mikil eftirspurn eftir þátttöku
forseta Íslands. Það væri verri
staða ef það væri lítil eftirspurn!
Þetta var öðruvísi í tíð fyrri
forseta. Þá var veröldin önnur,
heimsmyndin önnur, verkefnin
önnur og fjölmiðlunin önnur.
Hvað veittu Sveinn Björnsson og
Ásgeir Ásgeirsson mörgum fjölmiðlum viðtal í sinni forsetatíð?
Fróðleg spurning og enn fróðlegra
að leita einhvern tímann svara við
henni.“

Jarðir til sölu
Lífsval ehf. býður eftirtaldar jarðir til sölu.

Flatey
Flatey á Hornaﬁrði með tveimur
íbúðarhúsum, fjósi, bústofni,
rekstrarbúnaði, heyforða og
mjólkurkvóta.

Einholt

Kyljuholt

Einholt á Hornaﬁrði með íbúðarhúsi, fjósi ásamt geldneyti fyrir
Flatey. Mikið ræktað land.

Kyljuholt á Hornaﬁrði með íbúðarhúsi, skemmum og vélageymslu.

Möðrufell

Ytra fell

Möðrufell í Eyjafjarðarsveit með
íbúðarhúsi, útihúsi, bústofni,
rekstrarbúnaði og heyforða.

Búrekstrarjörðin Ytra fell í Eyjafjarðarsveit er til sölu með íbúðarhúsi, ræktarlandi, fjósi og mjólkurkvóta. Umfangsmikið nautgripaeldi.

Skriðufell

Sleðbrjótur

Skriðufell í Fljótsdalshéraði með
íbúðarhúsi, útihúsi, vélaskemmu,
bústofni, rekstrarbúnaði, heyforða
og mjólkurkvóta.

Sleðbrjótur á Fljótsdalshéraði
með veiðirétti og mikilli skógrækt.

Jarðir í Langadal í Ísafjarðardjúpi til sölu í einu lagi
Brekka
Neðri Brekka
Kirkjuból
Tunga, 50% hlutur

Jarðir í Langadal í Ísafjarðardjúpi,
með laxveiðiréttindum og 46%
hlut í Langadalsá og 25% hlut í
Hvannadalsá. Möguleiki á sumarhúsabyggð.

Aðrar jarðir

Suðurland

Vestﬁrðir

Stóra Mástunga
Nýibær

Þjóðólfstunga
Skriðnafell

Norðurland

Borgarbyggð

Dalabyggð

Pálmholt

Sveinatunga
Múlastaðir

Skógskot

Nánari upplýsingar um jarðirnar veita eftirtaldar fasteignasölur:
Fasteignamiðstöðin
Magnús Leópoldsson, löggiltur fasteignasali
Sími 550 3000

Fasteignasala Lögmanna á Suðurlandi
Ólafur Björnsson, löggiltur fasteignasali
Sími 480 2900

markhonnun.is

FERSKUR & FYLLTUR

Kræsingar & kostakjör

32% AFSLÁTT

UR

2/:82
ÁÐUR 2.898 KR/KG

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ!
LAXABITI

GRILLBORGARAR

REYKTUR M/ ROÐI

4 STK M/ BRAUÐI
320 G

GRILLPYLSUR
TOSCANA

34% AF

6:5

486

SLÁTTUR

2/694
ÁÐUR 2.398
2 398 KR/KG

ÁÐUR 699 KR/PK

ÁÐUR 469 KR/PK.

KINDAINNRALÆRI
KRYD
KRYD
KR
YDDAÐ

KINDAFILE

LÁTTUR
S
F
A
%
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3

KRYDDAÐ

GRÍSAHNAKKI

3/:96

3/683

ÁÐUR 4.389 KR/KG

RAUÐVÍNSKRYDDAÐUR

2/7:3
ÁÐUR 2.198 KR/KG

ÁÐUR 3.298 KR/KG

BAKAÐ Á STAÐNUM*
BAKA

NÝBAKAÐ
TILBOÐ

218
ÁÁÐUR

JARÐARBER
250 G

TTUR

214 KR/STK
214

2::

50% AFSLÁ

ÁÐUR 398 KR/ASKJAN

UR
0% AFSLÁTT

5

*Gildir ekki um Nettó Salaveigi

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

ÁVÖXTUR
VIKUNNAR

PPECAN
ECA VÍNARBRAUÐ

ALÆRI

GRILL- KRYDDAÐ
K

2/3:1
ÁÐUR 1.698 KR/KG

KÍKIÐ VIÐ OG GERIÐ GÓÐ KAUP!
SYKURPÚÐAR

LAXAFLÖK

283 G

M/ROÐI

2/7:9
ÁÐUR 1.998 KR/KG

CAPRI SÚKKULAÐIBITAR

EMERGE

MEÐ EÐA ÁN KÓKOS
200 G

ORKUDRYKKUR 250 G

TTUR

FANTA FRUIT TWIST
6X330 ML

ÁÐUR 119 KR/STK

35:

2::

ÁÐUR 249 KR/PK

25% AFSLÁ

9:

2 FYRIR 1

TTUR

25% AFSLÁ

55:
ÁÐUR 598KR/PK

Tilboðin gilda 24. - 28. MAÍ
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

2/
2/PK
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Hleypir fantasíum kvenna út
Hildur Sverrisdóttir lögfræðingur vinnur nú að bók þar sem íslenskar konur deila sögum af kynferðislegum fantasíum sínum
með öðrum. Hún sagði Kjartani Guðmundssyni frá mikilvægi þess að konur geti notið kynferðislegs efnis á sínum forsendum.

K

onur ímynda sér alla
mögulega hluti, þykist
ég vita. Ég á von á öllu
og ég vil að fantasíurnar
séu sannar. Þess vegna
er ég að gera þetta,“
segir lögfræðingurinn og varaborgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir sem
hyggst í lok sumars gefa út bók þar
sem íslenskar konur deila sögum af
kynferðislegum fantasíum sínum með
öðrum. Með það að markmiði hefur
Hildur opnað heimasíðuna Fantasíur.
is, þar sem konur geta sent inn sýnishorn úr kynferðislegum hugarheimi
sínum án þess að mögulegt sé að rekja
sögurnar til sendenda. Tekið er á móti
slíkum sögum fram til 17. júní.
„Ég er í raun að biðja konur um
sögurnar þeirra, sem þær þekkja afar
vel og hafa ótal sinnum farið yfir í
huganum, til að aðrar konur geti notið
þeirra. Ætli megi ekki segja að við
séum, í krafti leyndarinnar, fjöldans
og samstöðunnar meðal kvenna, að
blikka hver aðra,“ segir Hildur.

Konur flóknari kynverur
Hver voru tildrögin að þessu verkefni?
„Ég hef verið að velta þessari hugmynd fyrir mér í nokkur ár. Þegar ég
var í laganámi gegndi ég stöðu framkvæmdastjóra V-dagsins, sem snerist
meðal annars um að berjast gegn kynferðisbrotum. Þá var sjónum beint að
mikilvægi þess að konur noti réttu
orðin yfir kynfæri sín og skammist
sín ekki fyrir að segja þau, því slíkt
valdi til dæmis erfiðleikum við að tilkynna um kynferðisbrot. Í framhaldinu
fór ég að velta því fyrir mér hvort í
raun væri hið sama upp á teningnum
varðandi kynferðis legar fantasíuhugsanir kvenna. Hvers vegna ættu
konur að skammast sín fyrir þær? Í
nokkur ár vann ég ásamt öðrum að því
að festa þau skilaboð í sessi að ábyrgð
í kynferðisbrotamálum sé a lfarið
gerendanna og ég held að sú vinna
hafi skilað sér út í samfélagið, sem er
gott, en hvaða skilaboð eru fólgin í því
að ofbeldisbrot séu fyrirferðarmest í
opinberri umræðu um konur og kynlíf? Ég vil taka fram að með þessu
er ég á engan hátt að draga úr mikilvægi umræðu um ofbeldi gegn konum,
en ég tel afleitt hversu margar konur
skammast sín fyrir svo eðlilegan hlut
sem kynferðislegar fantasíur. Hvers
vegna ríkir meira samþykki fyrir slíku
þegar karlmenn eiga í hlut? Konur eru
alveg jafn miklar kynverur og karlar
og að mörgu leyti mun flóknari kynverur. Þær eru vandfýsnari. Karlmenn
eru háðari sjónrænni þáttum, en konur
kunna að meta uppbyggingu og stemningu. Þess vegna held ég að svona bók,
með kynferðislegum fantasíum í smásagnaformi, henti konum mjög vel.“
Hugtakið klám er óljóst
Verður bókin þá klám fyrir konur?
„Ef ég svara sem lögfræðingur, þá
flokkast þessar sögur ekki undir klám
heldur kynþokkalist eða erótík. Á hinn
bóginn er áhugavert að velta fyrir sér
hugtakinu klám, hvað það þýðir og
hvar það stendur. Ég leyfi mér að efast
um að allir í samfélaginu séu meðvitaðir um hvað er klám og hvað er
ekki klám, því hugtakið er óljóst. Þetta
þykir mér áhugavert. Ég er ekki viðkvæm fyrir því að taka hlut sem hefur
verið samfélagslega stimplaður, eins
og sjálft orðið klám, og snúa honum
upp í eitthvað jákvætt. Til dæmis á forsendum kvenna. Gæðaklám, gert fyrir
konur og af virðingu fyrir konum.“
Býstu við að framtakið mæti gagnrýni einhvers staðar að?
„Ég geri fastlega ráð fyrir umræðu
um bókina, því efnið er þess eðlis. En
ég hefði ekki lagt út í þetta án þess að
hafa hugsað verkefnið út í öll horn. Ég
veit að þetta er skrítið og framandi og
ber virðingu fyrir því að þetta gæti
farið í taugarnar á fólki við fyrstu sýn.
Til dæmis finnst mörgum að kynlíf sé
nánast komið inn í eldhús til allra og
þykir nóg um. En ég trúi á þetta verkefni. Það skiptir máli að konur geti
notið kynferðislegs efnis á sínum forsendum og ekki neinna annarra. Svo
má auðvitað ekki gleyma því að þetta
er stórskemmtilegt og hresst. Ég held

FANTASÍUR Þrátt fyrir að Hildur safni nú sögum af kynferðislegum fantasíum íslenskra kvenna segist hún sjálf fremur feimin og eiga ekki auðveldara með að ræða slík
mál en hver annar. Sú staðreynd hafi öðrum þræði verið kveikjan að bókinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

að útkoman gæti komið skemmtilega á óvart og eflt okkur konurnar,
að minnsta kosti smávegis. Ég sé í
það minnsta ekki hvernig þetta getur
skaðað nokkurn.“

Bið bara um heiðarleika
Nú hefurðu unnið forvinnu, talað við
margar konur um þessi mál og kynnt
þér algengustu kynferðisfantasíur
kvenna samkvæmt mörgum rannsóknum. Á hvaða forsendum kemurðu
til með að velja sögur í bókina?
„Ég hef mínar hugmyndir um það,
en núna fyrst í stað hef ég ákveðið að
segja sem minnst um þær aðferðir
sem ég hyggst nota til að velja fantasíurnar því ég vil ekki gefa tóninn,
meðvitað eða ómeðvitað. Það eina sem
ég bið um er að konurnar sem senda
mér fantasíur verði einlægar, hispurslausar og deili sögunum sem hafa
verið verndaðar innan ímyndunarafls þeirra. Rannsóknir hafa sýnt
fram á ýmis algeng atriði í kynferðisfantasíum kvenna sem ég yrði hissa
ef ekki yrði minnst á í sögunum, eins
og löngunina til að vera með annarri
konu, kynlíf með mörgum, að hafa
áhorfendur og ýmislegt fleira, en ég
bið bara um að sögurnar séu sagðar
af heiðarleika. Hver og ein kona tekur
svo verkefninu eins og hún skilur það
og fær vonandi úr því það sem hentar
hverri og einni.“
Þú segist vonast eftir heiðarlegum
sögum. Hvernig geturðu tryggt að
fantasíurnar sem þú færð sendar séu í
raun og veru frá konum?
„Sögurnar verða valdar út frá forsendum kvenna. Ef einhverjir karlar
vilja endilega semja sögur sem svo
passa við þær forsendur er það bara
fallegt.“
Þegar rætt er um kynlífsfantasíur
kvenna er algengt að minnst sé á að
hjá mörgum innihaldi slíkar fantasíur
nauðgun eða nauðung af einhverju
tagi.
„Já, það er rétt að þessi umræða
kemur alltaf upp. Gjarnan er talað um
„nauðgunarfantasíuna“, en það er ekki

ERÓTÍK Í EFSTU SÆTUM

Ég er ekki
viðkvæm
fyrir því að
taka hlut
sem hefur
verið samfélagslega
stimplaður,
eins og sjálft
orðið klám,
og snúa
honum upp
í eitthvað
jákvætt.

Í þremur efstu sætunum á metsölulista
a
ka
Amazon um þessar mundir situr erótíska
trílógían Fifty Shades of Grey, Fifty
Shades Darker og Fifty Shades Freed
m
eftir breska rithöfundinn E.L. James, sem
inniheldur meðal annars grafískar og
mdjarfar lýsingar á áhugaverðu kynlífssambandi ungs fólks í Bandaríkjunum.
„James er bresk úthverfamamma
sem skrifaði þessar skáldsögur sem
hafa slegið svona rosalega í gegn. Ég
hef ekki lesið þær en skilst að þær
séu ekkert sérstaklega vel skrifaðar.
Það hlýtur að vera ástæða fyrir vinsældunum. Konum hlýtur hreinlega að
hugnast umfjöllunarefnið,“ segir Hildur..

rétta orðið því það sem gerist í þínum
eigin huga er á þínum forsendum, og
það er gerist á þínum forsendum er
ekki ofbeldi. Rannsóknir sýna fram á
að fæstir vilja í raun upplifa fantasíurnar sínar. Það gildir um bæði kynin
og allra helst um þessa fantasíu. En
þessi hugmynd, að ímynda sér að vera
tekin með valdi, er vissulega til staðar.
Hún er í raun mjög algeng og hefur
verið rannsökuð mjög mikið. Engin
kona vill verða fyrir nauðgun, en mér
þykir þessi umræða áhugaverð og
trúi því að það sé betra að mæta henni
heldur en þagga hana niður. Það er
mikilvægt að segja frá hlutunum eins
og þeir eru, því annars krauma þeir
undir yfirborðinu og bjóða upp á ýmis
konar hættulega mistúlkun.“

Ekki minni tepra en hver annar
Ef við veltum fyrir okkur steríótýpum
um lögfræðinga, er þá ekki harla ólíklegt að innan þeirra rúmist vinna við
bók um kynlífsfantasíur?

„Jú, kannski. En ég vil ekki vera
steríótýpa. Sjálfri finnst mér ekkert
auðvelt eða þægilegt að ræða þessi
mál. Ég er að mörgu leyti dálítið feimin
og hef alltaf verið. Hugsanlega var
það hluti af ástæðu þess að ég réðst í
þetta verkefni að ég fann að mér þóttu
þessi mál óþægilegt umræðuefni og
fór að velta því fyrir mér hvers vegna
í ósköpunum svo væri. Margir vinir
mínir urðu því mjög hissa þegar ég
sagði þeim að ég ætlaði að hella mér út í
þetta. En verkefnið snýst ekki um mig.“
En varla þarf að spyrja að því hvert
umræðuefnið verður þegar þú hittir
ókunnugt fólk á förnum vegi næstu
vikur og mánuði?
„Ég hafði nú ekki hugsað út í það,
en ef fólk vill spjalla við mig um kynlífsfantasíur er það bara hið besta mál.
Það er hægt að lenda í verri hlutum en
að spjalla um slíkt á barnum. Þó er ég
ekkert minni tepra en hver annar, sem
er kannski dálítið fyndið.“
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OPNUNARHÁTÍÐ LISTAHÁTÍÐAR Fjölmenni fylgdist með opnunarhátíð Listahátíðar Reykjavíkur í Hörpu en þar mátti meðal annars sjá dansverk þeirra Valgerðar Rúnarsdóttur, Katrínar Gunnarsdóttur, Sigríðar Soffíu Níelsdóttur og Melkorku Sigríðar sem flutt var við undirleik hljómsveitarinnar Retro Stefson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Listrænt í
Reykjavík
Listrænar uppákomur af ýmsum toga
hafa sett mark sitt á Reykjavík síðan
Listahátíð í Reykjavík var sett fyrir
rúmri viku síðan. Ljósmyndarar Fréttablaðsins hafa verið á ferðinni og fangað
þá fjölbreytilegu viðburði sem finna
má á dagskrá hátíðarinnar sem haldin
hefur verið í Reykjavík frá árinu 1970.
Listahátíð í Reykjavík stendur til 3. júní
næstkomandi.
GLYMSKRATTI Þjóðleikhúskjallarinn breytti um svip þegar sviðslistarverkið Glymskrattinn var sýnt þar í vikunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BLISS Upptaka frá tólf klukkustunda gjörningi Ragnars Kjartanssonar, þar sem hann flutti ásamt söngvurum lokaaríu úr Brúðkaupi Fígarós á Performa 11 myndlistartvíæringnum, var sýnd í upphafi viku á stóra sviði Þjóðleikhússins.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÓHEFÐBUNDIÐ Leikritið Viský Tangó eftir Jón Atla Jónasson var leik-

lesið í fornbókabúðinni Bókinni.

FRÉTTABLAÐIÐ /DANÍEL

J. Frank Michelsen úrsmíðameistari,
stofnandi Michelsen úrsmiða, á kontór
sínum á Sauðárkróki, ca. árið 1920.

Úrsmiðir síðan 1909
Í fjórar kynslóðir hafa Michelsen úrsmiðir þjónustað Íslendinga af þeirri sérþekkingu
og hæfni sem reynslan hefur kennt þeim og gengið hefur áfram innan fjölskyldunnar,
mann fram af manni, kynslóð eftir kynslóð. Í tilefni 100 ára afmælis Michelsen
úrsmiða árið 2009 voru Michelsen úr endurvakin eftir 70 ára hlé.

Reykjavík 64°N/22°W.
Vandað mekanískt sjálfvinduúrverk, 316L stálkassi með rispufríu safírgleri.
Svört, steingrá eða silfurlit skífa og 15 mismunandi handgerðar leðurólar í boði.
Úrin eru sérframleidd í númeruðu og takmörkuðu upplagi.

Laugavegi 15 - 101 Reykjavík - sími 511 1900 - www.michelsen.is
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Tákn sameiningar og valda
Í regnsuddanum á Þingvöllum 17. júní 1944 varð Sveinn Björnsson fyrsti forseti lýðveldisins. Í upphafi greinaflokks um forsetakosningar á Íslandi fjallar Guðni Th. Jóhannesson um kjör Sveins og embættistíð hans.

S

tærsti sigur sjálfstæðisbaráttunnar
vannst árið 1918. Ísland varð þá
frjálst og fullvalda ríki. Að vísu
sáu Danir enn um ýmis mál fyrir
hönd þess og konungurinn í Kaupmannahöfn var sem fyrr þjóðhöfðingi Íslendinga, valdamikill að forminu til en
ekki í raun. Þótt hin danskættaða stjórnarskrá landsins væri að nokkru endurskoðuð
árið 1920 stóð þessi mótsögn óhögguð. Var
þá veigamest það úrelta ákvæði að konungur
gæti synjað lögum Alþingis staðfestingar og
þar með væru þau úr sögunni.
Í samkomulagi Danmerkur og Íslands frá
1918 sagði að konungssamband ríkjanna
skyldi vara í aldarfjórðung en síðan mættu
leiðir skilja að fullu nema um annað semdist.
Vilji langflestra Íslendinga stóð ætíð til lýðveldis og þeir fóru að íhuga hvaða skyldur
næsti þjóðhöfðingi – forseti Íslands – þyrfti
að hafa á hendi. Vísast fannst flestum að
hann ætti ekki að vera valdamikill. Þannig
skrifaði Jónas Jónsson frá Hriflu, sá umdeildi
framámaður Framsóknarflokksins, að forsetinn ætti að vera valdalítið „sameiningartákn“ þjóðarinnar, ofar argaþrasi stjórnmálanna. Þetta sást sömuleiðis á því að þótt
sumir stjórnmálamenn væru sagðir ágætis
forsetaefni virtist mörgum lítast einna best
á Vilhjálm Stefánsson, landkönnuðinn fræga
sem var af íslenskum ættum en fæddur og
búsettur í Kanada. Þjóðhöfðingi af þessu tagi
yrði eins og konungur sem fólkið liti upp til
og bæri hróður landsins víða.

Ríkisstjóri og æðsta valdið
Síðan kom stríðið. Stuttu eftir að ófriður
brast á haustið 1939 ráðlagði Sveinn Björnsson, sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn,
Hermanni Jónassyni forsætisráðherra að
samið yrði frumvarp að nýrri stjórnarskrá.
Að þessu ráði var farið á laun, með þeim skilyrðum að því yrði aðeins breytt sem þurfa
þætti vegna þess að konungsvaldið færðist
til Íslands. Í flestum greinum stjórnarskrárinnar sem vörðuðu þjóðhöfðingjann þurfti
því aðeins að skipta gamla tignarheitinu út
fyrir hið nýja. Það gilti þó ekki um synjunarvaldið sem konungur var sagður hafa í orði
kveðnu. Þingræði hafði ríkt á Íslandi frá
stofnun heimastjórnar árið 1904 og ófært
þótti að forseti landsins hefði skilyrðislaust synjunarvald því hann gæti ákveðið
að beita því, ólíkt arfakóngi í Kaupmannahöfn sem hafði aldrei freistast til þess eftir
fullveldisheimtina 1918. En þyrfti ekki að
veita Alþingi eitthvert aðhald? Lögð var til
sú málamiðlun að forseti gæti lagt samþykkt
lagafrumvörp frá þinginu undir þjóðaratkvæði. Meginhöfundur þeirra stjórnarskrárdraga sem til urðu var Bjarni Benediktsson.
Um þessar mundir var hann stjórnlagaprófessor við Háskóla Íslands og fyrirmynd
synjunarákvæðisins sótti hann líklega til
Þýskalands. Þar hafði hann stundað nám og
á dögum Weimar-lýðveldisins hafði þýski
forsetinn þessa heimild.
Tónn hafði verið sleginn. Vorið 1940 var
Danmörk hernumin, Alþingi færði þjóðhöfðingjavaldið einhliða í landið og ári síðar var
staða ríkisstjóra stofnuð til bráðabirgða.
Alþingi kaus í embættið Svein Björnsson og fráleitt þótti að átök yrðu um það.
Ríkisstjórinn átti að vera sameiningartákn
og sjálfur lagði Sveinn áherslu á að þótt
honum væri nú falið „æðsta valdið“ væri
það þingbundið. Synjunarvaldi þjóðhöfðingjans myndi hann því ekki beita. Alþingi
setti lögin.
Á hinn bóginn var Sveinn Björnsson ekki
fjarlægur konungur heldur þaulreyndur
ráðamaður í innsta hring. Stjórnarkreppu
leysti hann þess vegna með því að neita
fyrst að fallast á lausnarbeiðni forsætisráðherra síðla árs 1941 og skipa svo utanþingsstjórn ári síðar þegar fokið var í öll skjól á
Alþingi. Hvorugt hefði konungi dottið í hug
að gera að eigin frumkvæði. Í umræðum
um nýja stjórnarskrá lét ríkisstjóri líka að
sér kveða. Þau skilyrði sem löggjafinn setti
voru áfram þau að því skyldi aðeins breytt
sem brýn þörf væri á vegna afnáms konungdóms en síðan yrði stjórnarskráin tekin til
gagngerrar endurskoðunar. Þrátt fyrir það
hlutu að verða skiptar skoðanir um stöðu
forseta. Meirihluti þingsins vildi í fyrstu
að Alþingi kysi hann hverju sinni en Sveinn
Björnsson taldi að hann ætti að vera þjóðkjörinn og voru flestir landsmenn sama
sinnis. Þar að auki vildi Sveinn taka fram
fyrir hendur þingsins og fresta stofnun lýðveldis fram yfir stríðslok. En þar var skoðun
hans á skjön við vilja meirihluta þjóðarinnar
og honum var fjarri að halda ósk sinni til
streitu. Sveinn Björnsson vissi valdmörk
sín.
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1. ÁGÚST 1945 Í innsetningarræðu sinni sagðist Sveinn Björnsson ætla að rækja störf sín „samkvæmt

viðurkenndum venjum nútímans í lýðfrjálsum ríkjum, þar sem þjóðhöfðingjavaldið er þingbundið”.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Æðsta valdið áfram bundið en …
Vorið 1944 samþykktu Íslendingar nær einróma stofnun lýðveldis og nýja stjórnarskrá.
Í henni var kveðið á um þjóðkjör forseta til
fjögurra ára að loknu eins árs kjörtímabili
eftir kosningu á Alþingi. Hinum nýja þjóðhöfðingja var jafnframt falið takmarkað
synjunarvald: Staðfesti hann ekki lög frá
þinginu með undirritun sinni tækju þau
engu að síður gildi en yrðu svo lögð í dóm
kjósenda til samþykktar eða synjunar. Forseti myndi þess vegna hafa að formi til

heimur klofnaði við kjör fyrsta forseta lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944: Aðeins
30 þeirra 50 þingmanna sem þar voru
studdu Svein Björnsson. Þessu réð einkum
óvild sjálfstæðismanna og sósíalista í garð
hans. Ólafur Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins, hafði leitað að öðru forsetaefni
en vissi reyndar um leið að fólk vildi ekki
átakakosningar um mesta tignarembætti
hins nýja lýðveldis. Því fór svo að sumarið
1945 var Sveinn þjóðkjörinn án atkvæðagreiðslu og var það flestum landsmönnum

Vorið 1940 var Danmörk hernumin, Alþingi færði
þjóðhöfðingjavaldið einhliða í landið og ári síðar var staða
ríkisstjóra stofnuð. Alþingi kaus í embættið Svein Björnsson.
raunveruleg völd við lagasetningu, enda
var hann í stjórnarskránni sagður handhafi löggjafarvaldsins ásamt Alþingi eins
og konungur fyrrum. Aftur á móti var það
rauði þráðurinn í máli þingmanna úr öllum
flokkum, auk annarra sem létu málið sig
varða, að samþykktum frumvörpum skyti
forseti aðeins til þjóðarinnar í algerum
undantekningartilfellum.
Málamiðlanir um málskotsrétt og önnur
ákvæði verður einnig að meta í því ljósi að
lýðveldisstjórnarskráin skyldi aðeins gilda
til bráðabirgða. Valdhafar og landsmenn
allir vildu að þjóðin talaði einum rómi þegar
lokaáfanganum í hinni löngu sögu sjálfstæðisbaráttunnar yrði náð. Augljóst var
að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar,
með öllum þeim álitamálum og illdeilum
sem þá hlytu að vakna, yrði að bíða fram
yfir lýðveldisstofnun.
Mikil var því gremja fólks þegar þing-

áreiðanlega að skapi. Forsetinn átti að vera
tákn sameiningar en ekki sundrungar.

Völd og valdaleysi
Sjálfur vildi Sveinn Björnsson sinna embætti sínu eins og fólkið vænti. Í innsetningarræðu sinni 1. ágúst 1945 gerði hann meira
að segja ekkert úr þeirri breytingu að í stað
hins algera synjunarvalds sem hann hafði
haft að forminu til í ríkisstjóratíð sinni
heimilaði lýðveldisstjórnarskráin honum
að synja lögum staðfestingar þannig að
þau færu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sveinn
ítrekaði einfaldlega þau orð sem hann hafði
viðhaft 1941, að hann hygðist rækja störf
sín „samkvæmt viðurkenndum venjum
nútímans í lýðfrjálsum ríkjum, þar sem
þjóðhöfðingjavaldið er þingbundið“. Þótt
ákvæði um lagasynjun ætti ekki beinlínis
við staðfesti hann þetta sjónarmið svo í
verki haustið 1946 þegar hann hafnaði með

öllu þeim óskum að hann beitti sér fyrir
þjóðaratkvæðagreiðslu um Keflavíkursamninginn svonefnda sem heimilaði
Bandaríkjamönnum umsvif á flugvellinum
á Miðnesheiði. Meirihluti Alþingis samþykkti þingsályktunartillögu um samninginn og þar við sat. Eins sinnti hann í
engu kröfum um þjóðaratkvæði þegar ríkisstjórn Íslands samdi um aðild landsins að
Atlantshafsbandalaginu 1949. Í huga hans
var málskotsrétturinn í 26. grein stjórnarskrárinnar neyðarúrræði og alls ekki virkur
þáttur í stjórnskipuninni.
Eflaust skipti líka máli hér að Sveinn
Björnsson studdi vestræna varnarsamvinnu. Utanríkismál lét hann sig miklu varða
enda aðalráðgjafi íslenskra valdhafa í þeim
efnum frá því fyrir stríð. Þegar Sveinn hélt
í opinbera heimsókn til Roosevelts Bandaríkjaforseta síðsumars 1944 bjuggu forystumenn allra flokka á þingi samt þannig um
hnútana að hún varð aðeins kurteisisför. Forseti fylgdist með en mótaði ekki utanríkisstefnu landsins. Það gerðu ríkisstjórnir og
meirihluti á Alþingi hverju sinni.
Sveinn Björnsson reyndist þó fráleitt
áhrifalaus á vettvangi stjórnmálanna. Í
stjórnarmyndunarviðræðum 1947 lét hann
afl stjórnmálaflokka á Alþingi ekki ráða
því í hvaða röð flokksformenn fengu umboð
hans til stjórnarmyndunar en það gat þá og
síðar skipt sköpum um lyktir. Árið 1950 var
hann kominn á fremsta hlunn með myndun
utanþingsstjórnar í annað sinn. Í þessum
efnum fólst hið raunverulega pólitíska vald
forsetans. Forsenda þess að því væri beitt
var þó alltaf sú að stjórnmálaleiðtogunum
gengi ekki að koma saman stjórn af eigin
rammleik. Þau skilyrði til myndunar utanþingsstjórnar hafa heyrt til undantekninga.
Fyrstu árin á forsetastóli hélt Sveinn
Björnsson tíða fundi í ríkisráði þar sem
ráðherrar báru upp fyrir honum lög og
„mikilvægar stjórnarráðstafanir“. Síðar
fækkaði þessum formlegu fundum mjög.
Sú var orðin raunin árið 1949 þegar Sveinn
var endurkjörinn án atkvæðagreiðslu með
sömu rökum og fyrri daginn; þjóðhöfðinginn
væri sameiningartákn, þrætum ofar. Í innsetningarræðu sinni í þetta skipti notaði forseti þó tækifærið og beindi spjótum sínum
að stjórnmálamönnum fyrir seinagang við
endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þótt hálft
fimmta ár væri liðið frá stofnun lýðveldis
rofaði ekki enn „fyrir þeirri nýju stjórnarskrá sem vér þurftum að fá sem fyrst og
almennur áhugi var um hjá þjóðinni og
stjórnmálaleiðtogunum að sett yrði sem
fyrst“. Bráðabirgðastjórnarskráin var „bætt
flík“, sagði Sveinn, upprunalega sniðin fyrir
annað land. Sjálfur sá hann manna best hve
óheppilegt það var að ýmis ákvæði um stöðu
forseta, arfur liðinnar tíðar, samræmdust
ekki fyrstu grein stjórnarskrárinnar um
þingbundna stjórn lýðveldisins.

Beinagrindin í skápnum?
Eitt var það hlutverk sem Sveinn Björnsson
rækti minna en vænta mátti. Gjarnan var
haft á orði að hann væri verðugur fulltrúi
Íslands á alþjóðavettvangi, að vissu leyti á
sama hátt og menn höfðu áður haft augastað á Vilhjálmi Stefánssyni. Samt fór svo
að eftir Bandaríkjaför sína og fund með
Roosevelt sótti Sveinn ekki fleiri þjóðhöfðingja heim.
Hvað réð heimasetunni? Vorið 1949 var
tilkynnt að í vændum væru opinberar heimsóknir til Danmerkur, Noregs og Sví þjóðar.
Veikindi forseta ollu því að þeim var frestað
og svo var hætt við ferðalögin þótt hann
hefði náð betri heilsu. Kannski olli ferill
Björns, sonar Sveins, í liðssveitum SS á
stríðsárunum einhverju um að forseti var
í raun tregur til að halda í opinberar heimsóknir til frændþjóðanna á Norðurlöndum.
„Sagan sem ekki mátti segja,“ eins og Björn
lýsti síðar reynslu sinni á stríðsárunum,
hefði þá getað komist í hámæli.
Á Íslandi héldu blöðin nær alveg það samkomulag að þegja um ættarskömmina í þágu
ríkisins og ekki vantaði að forsetahjónin
Sveinn og Georgía, hin danska eiginkona
hans, nytu lýðhylli. Þegar Sveinn Björnsson féll frá í ársbyrjun 1952 söknuðu Íslendingar síns sameiningartákns. Þeir stjórnmálaleiðtogar voru líka til sem hugsuðu sér
nú gott til glóðarinnar að fá „puntudúkku“
á Bessastaði svo notað sé niðrandi orðalag
okkar daga. Aðrir höfðu hugann einkum við
að setjast í hið tigna embætti, gangast undir
mörk þess um völd og valdaleysi en móta
það um leið eftir eigin höfði eins og fyrsti
forsetinn hafði gert. Hrikaleg átök voru
fram undan, harðvítugasta forsetakjör lýðveldissögunnar.
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Berni
VESTUR-ÞÝSKALAND
1988

Lukkudýr EM í Vestur-Þýskalandi árið 1988 var kanína,
klædd í fánaliti gestgjafanna og skartaði forláta
ennisbandi sem hefði sæmt sér vel á söngvara í germanskri næntís hár-metal hljómsveit. Berni sparkaði
með hnénu, sem þykir vart til eftirbreytni víðast hvar
í fótboltaheiminum og hefur væntanlega fengið orð í
eyra frá landsliðsmanninum Olaf Thon þegar þeir sátu
fyrir saman á þessari ljósmynd.

Rabbit
SVÍÞJÓÐ
1992

Önnur kanína, Rabbit, var
lukkudýr EM í Svíþjóð 1992.
Hvernig skyldi frændum okkar
hafa dottið þetta nafn í hug?

Slavek og Slavko
PÓLLAND OG
ÚKRAÍNA 2012

Tvíburarnir Slavek og Slavko, lukkudýr EM í Póllandi og Úkraínu sem hefst eftir tæpar tvær vikur, minna
óþægilega mikið á Jedward-tvíburana sem stíga á svið fyrir hönd Írlands í Eurovision í kvöld. František
Laurinec, einn af æðstu stjórnendum keppninnar, segir að tvíburarnir séu „ungir og kraftmiklir, rétt
eins og Pólland og Úkraína“. Spennandi verður að sjá hvort æskuþróttur þjóðanna sjáist þegar inn á
völlinn er komið.

Djöflaljón og
Jedward-klón
EM í knattspyrnu hefst föstudaginn 8. júní, eftir tæpar tvær vikur, í Póllandi og Úkraínu og bíða að vonum margir spenntir. Frá 1980 hefur tíðkast
að kynna til leiks sérstök lukkudýr fyrir hverja keppni og Kjartan Guðmundsson kynnti sér sögu þeirra.

FRAKKLAND
1998

Péno
Haninn, þjóðartákn Frakka, var lukkudýr
hinnar eftirminnilegu EM sem haldin var í
landinu sumarið 1984. Frumleikinn var enn
við lýði þegar Frakkar voru gestgjafar HM
fjórtán árum síðar, árið 1998, og haninn
nýttur á ný sem lukkudýr.

Kinas
PORTÚGAL
2004

Stórfyrirtækið Warner Bros. hannaði lukkudýr EM í
Portúgal 2004, drenghnokkann Kinas sem bjó yfir yfirnáttúrulegum eiginleikum. Téðir eiginleikar gátu ekki forðað
löndum Kinas í landsliðinu frá niðurlægjandi tapi gegn
Grikkjum í úrslitaleiknum, en hann fékk þó að sitja fyrir á
mynd með goðsögnunum Jürgen Klinsmann og Eusébio.

Flix og Trix
AUSTURRÍKI
OG SVISS 2008

Almenningur í Austurríki og Sviss, þar sem keppnin var
haldin árið 2008, fékk að kjósa um nöfnin Zagi og Zigi, Flitz
og Bitz eða Flix og Trix á tvíburana sem stórfyrirtækið Warner
Bros. hannaði eins og fjórum árum fyrr. Þau síðastnefndu
urðu fyrir valinu og lentu Flix og Trix í ýmsum ævintýrum.
Þeir gáfu meðal annars út tvö EM-lög (Like a Superstar og
Feel the Rush) með Shaggy. Einhverjir veltu fyrir sér hversu
augljós tengslin eru milli evrópskar knattspyrnu og reggírappara frá Jamaica, en lögin nutu vinsælda.

ENGLAND
1996

ÍTALÍA
1980

Pinocchio
Fyrsta EM-lukkudýrið var sjálfur Gosi, ein
frægasta skáldsagnapersóna Ítala, en keppnin
var haldin þar í landi árið 1980. Kviknakið
en nokkuð látlaust lukkudýr sem tilheyrir
einfaldari tíma.

Goaliath
Lukkudýr EM í Englandi 1996 var í raun
endurnýting á lukkudýri HM í sama landi
þrjátíu árum fyrr, ljóninu World Cup Willie.
Í merki enska landsliðsins eru þrjú ljón,
en ekkert þeirra í jafn skelfilega þröngum
stuttbuxum og vesalings Goaliath.

HOLLAND OG
BELGÍA 2000

Benelucky
Þegar EM fór fram í Hollandi og Belgíu sumarið 2000 varð lukkudýrið
Benelucky, í litum þjóðfána landanna tveggja, afar vinsælt hjá börnum.
Mörgum þótti þó skrítið að ljón skyldi verða fyrir valinu, þar sem sú
dýrategund er ekki algeng í Niðurlöndunum. Þá var ljónið einnig í nokkurs
konar skrattalíki, með hala og horn, sem þótti ekki síður furðulegt. Allt átti
þetta sér þó „eðlilegar“ skýringar: Í merki hollenska landsliðsins er mynd
af ljóni og belgíska landsliðið er oft nefnt „Rauðu djöflarnir“.
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Svona kemur

þú ábendingum

til Villa:

síðu Símans
· Á Facebook
· Á siminn.is
and@siminn.is
ósti á meiraisl
· Með tölvup
n.is

Nánar á símin
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Mánaðarverð
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1.390 kr.
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1.990 kr.

siminn.is I @siminn á Twitter

Nánar um
áskriftarleiðir
á siminn.is

ENNEMM / SÍA / NM52202

Við erum með réttu
GSM leiðina fyrir þig

Vertu viss um að vera á stærsta 3G neti landsins svo þú getir notið alls þess
sem snjallsíminn þinn hefur upp á að bjóða. Komdu til okkar eða hafðu samband
og við aðstoðum þig við að finna hagstæðustu áskriftarleiðina.
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Gúgglar sig á hverjum degi
Hljómsveitin Tilbury spratt fram á sjónarsviðið með lagið Tenderloin, sem tónlistarspekúlantar hafa keppst við að lofa. Heilinn á
bak við Tilbury er Þormóður Dagsson sem hefur komið víða við í íslenskum tónlistarheimi á undanförnum árum, en aldrei áður
samið tónlistina sjálfur og sungið. Hann sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur að hann kynni sífellt betur við sig í forgrunni.

A

ð kvöldi hvers dags
stendur Þormóð ur Dagsson sjálfan
sig að því að endurhlaða Youtube og
Facebook og gúggla
hljómsveitina sína, Tilbury, til að
skoða hvert þræðir veraldarvefsins
hafa spunnist þann daginn. Allt frá
því smáskífa með laginu Tenderloin
kom út hefur Tilbury notið ótrúlegra vinsælda, þrátt fyrir að vera
fram að því með öllu óþekkt band.
Nú er platan Exorcise komin út og
enn kætast gagnrýnendur. „Það er
magnað að glænýtt band eins og
okkar komist strax í svo mikla spilun. Dreifing á tónlist er orðin ótrúlega hröð og maður getur fylgst
svo vel með öllum viðbrögðum
sjálfur. Að gera status á Facebook
og setja eitthvað á Youtube hefur
fullt að segja,“ segir Þormóður sem
er bæði hissa og stóránægður með
viðbrögðin. „Ég hef verið í hljómsveitastarfi í áratug en aldrei upplifað neitt þessu líkt.“

Í eyrum hvers og eins
Þormóður hefur leikið með ýmsum
hljómsveitum í gegnum tíðina,
til að mynda Jeff Who?, Skakkamanage og Hudson Wayne. Þetta er
hins vegar í fyrsta sinn sem hann
er sjálfur driffjöðrin að baki samstarfinu. Hann semur flest lög og
alla texta á plötunni, auk þess að
syngja. „Þetta er í fyrsta sinn sem
ég hef farið af stað með mitt hugarfóstur og tekið það alla leið. En
áhrif frá öðrum böndum læðast inn
í þetta og svo koma strákarnir auðvitað með sinn hljóm líka.“
Hann segist sjálfur eiga erfitt
með að skilgreina hljómsveitina,
engin ein stefna eða hljómsveit
sé fyrirmynd hennar og meðlimir
hennar komi úr öllum áttum. „Einhver sagði rafrænt þjóðlagapopp
en ég veit það ekki … ég held þetta
fari bara eftir eyrum hvers og eins.
Þetta er synthadrifið popp en á
sama tíma er hefðbundinn bragur
yfir þessu. Við höfum víðan bakgrunn sem tónlistarmenn og ég
held að það skili sér á plötuna.“
Var orðinn leiður á bransanum
Segja má að Tilbury hafi orðið til
vegna þeirrar ákvörðunar Þormóðs
að draga sig út úr íslenskum tónlistarbransa. Fyrir nokkrum árum
hætti hann að spila og fór að læra
umhverfis- og auðlindafræði við
Háskóla Íslands. „Ég var búinn að
vera í þessu í áratug og var orðinn leiður á þessu. Þetta er mikið
basl sem borgar lítið, eins og allir
þekkja sem eru í þessu. Á meðan ég
var að læra sá ég hins vegar að það
var ekki eins auðvelt og ég hélt að

VIÐ SLIPPINN HEIMA Þormóður býr enn á æskuslóðum sínum við slippinn í Reykjavík, í gömlu verksmiðjuhúsi sem seinna var breytt í fjölbýlishús. Hann hefur lengi beðið
þess að Reykjavík verði almennileg hafnarborg og finnst það fyrst að rætast núna, þegar svæðið í kringum gamla slippinn er að taka á sig mynd.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

slíta mig frá tónlistinni. Ég fór að
glamra á píanó og gítar, meðfram
lærdómnum, og þá urðu til lög sem
mig langaði að gera eitthvað með.“
Hann leitaði til Árna Hlöðverssonar í FM Belfast og saman tóku
þeir upp þrjá rafræna grunna. Á
tónlistarhátíðinni Innipúkanum
árið 2009 bauðst Þormóði svo að
spila með þá grunna og fékk þá Örn
Eldjárn frænda sinn í lið með sér.
Þetta varð vísirinn að Tilbury, sem
samanstendur auk þeirra tveggja
af þeim Kristni Evertssyni, Óskari Guðmundssyni og Magnúsi
Tryggvasyni Elíasen. Hljómsveitin byrjaði að vinna í plötunni haustið 2010 og lauk upptökum ári síðar.
„Við tókum þetta í skorpum, lágum
lengi yfir þessu, lögðum þetta svo
frá okkur og tókum það svo upp
aftur seinna. Ég er ánægður með að
við unnum þetta svona og er mjög
sáttur við afraksturinn.“

Með fróðleik í fararnesti

LÍFRÍKI VÍFILSSTAÐAVATNS OG NÁGRENNIS
Á morgun 27. maí, kl. 14:00
Ferðafélag Íslands og Háskóli Íslands halda áfram samstarﬁ sínu um
gönguferðir og á morgun, sunnudag, munu Hrefna Sigurjónsdóttir,
prófessor við Kennaradeild Háskóla Íslands, og Sigurður Snorrason,
prófessor við Líf- og umhverﬁsvísindadeild, leiða gönguferð við Víﬁlsstaðavatn.
Ferðin er sérstaklega sniðin að börnum,
ungmennum og fjölskyldum þar sem skoðaður verður gróður, lífríki vatnsins og fuglar
sem verða á vegi okkar. Hægt verður að skipta
hópnum í tvennt svo að þeir sem vilja ganga
fái til þess tækifæri og yngri kynslóðin ﬁnnur
sér ýmis verkefni til dundurs á meðan.
Lagt verður af stað frá
bílastæðinu við Víﬁlsstaðavatn kl. 14 og er
gert ráð fyrir að
ferðin taki um
það bil tvær
klukkustundir.

Þátttaka er ókeypis – allir velkomnir

Kannski kemur skáldsaga
Sem fyrr segir semur Þormóður
flest lög og alla textana á plötunni.
Textagerð liggur vel fyrir honum,
enda hefur hún verið atvinna hans
og áhugamál um nokkurt skeið. „Ég
hef alltaf verið að fikta við texta-

arins Eldjárn og um leið í íslenskan þjóðsagnaarf. „Bróðir minn var
með greinar í Grapevine lengi vel
þar sem hann var að draga upp
svona íslensk þjóðsagnaskrípi, sem
hafa ótrúlega lítið litið dagsins ljós.
Þarna er fullt af áhugaverðum kvik-

Mig langar einhvern tímann að
skrifa skáldsögu, en mér finnst ég
þurfa ákveðinn þroska til þess.
gerð og skáldskap, en ekkert sem ég
hef farið lengra með. En þegar við
vorum komnir með músíkina vantaði texta og það var spark í rassinn
fyrir mig,“ útskýrir hann og bætir
við að hann hafi lengi haft áhuga á
hvers kyns skrifum. „Ég hef í og
með verið að fikta við smásagnagerð. Mig langar einhvern tímann
að skrifa skáldsögu, en mér finnst
ég þurfa ákveðinn þroska til þess.
Kannski kemur hún þegar ég hef frá
einhverju almennilegu að segja.“
Í dag vinnur Þormóður sem þýðandi hjá þýðingastofunni Skjali. Um
tíma ritstýrði hann Málinu, sem
kom út með Morgunblaðinu. Hann
sá líka um bílablað Morgunblaðsins í tvö ár, á þeim miklu uppgangstímum þegar kaup á nýjum bílum
voru á fjölmargra færi. „Þetta voru
góðir tímar, ég var alltaf á nýjustu
bílunum og fór stundum til útlanda
að prufukeyra bíla. Þetta var sérstakur heimur og gaman að kynnast honum, þó hann hafi átt lítið
skylt við þá blaðamennsku sem ég
hef kynnst,“ rifjar hann upp.

Dúettinn Flugveikur og Morðóður
Það er Hugleikur Dagsson, eldri
bróðir Þormóðs, sem hannar plötukápu Exorcise. Þormóður segir
hana hafa vakið mikla og verðskuldaða athygli, enda liggi heilmikil hugmyndavinna að baki henni,
rétt eins og nafni hljómsveitarinnar. Tilbury er vísun í samnefnda
sjónvarpsmynd og smásögu Þór-

indum sem er ótrúlega einkennilegt
að hafi nokkurn tímann orðið til.
Tilberi er skrýtið fyrirbæri. Þetta
er einhvers konar kvikindi sem
konur áttu að hafa galdrað fram og
sent yfir á næstu bæi. Þar lagðist
það á búfénaðinn, saug úr honum
mjólkina og kom svo aftur heim og
ældi smjöri og rjóma hjá tilberamóðurinni. Það er einhver groddi
við þetta sem er heillandi. Þessi
saga, Tilbury, er mjög rík, þar sem
Þórarinn blandar þessu þjóðsagnafyrirbæri við það sem er að gerast
á Íslandi þegar það er að umbyltast.
Við vildum grípa þessa stemningu,
að einhverju leyti.“

Fantasíuþyrst systkini
Hugleikur og Þormóður voru saman
í hljómsveitinni Útburðir þegar þeir
voru yngri. Þeir mynda líka dúettinn Flugveikur og Morðóður sem
kemur fram í brúðkaupum og við
önnur sérstök tilefni. „Við flytjum
revíur, ég spila á píanó og hann
syngur,“ segir Þormóður og glottir. Það má ímynda sér að þeir séu
ágætir bræður. „Við vorum leikfélagar þegar við vorum litlir, en
það eru þrjú ár á milli okkar svo
við tvístruðumst aðeins á unglingsárum eins og gengur. En við höfum
svo haldið áfram að leika eftir að
við urðum fullorðnir. Við erum fínir
bræður, náum vel saman og höfum
tvinnað okkar áhugamál saman,
hann með sína myndlist og ég í tónlistarstarfinu.“

Þeir bræður eiga líka þrjár eldri
hálfsystur, sem þeir ólust ekki upp
með. Þær pössuðu bræðurna þó og
sinntu sínum systraskyldum, með
því að fara með þá í bíó og annað
skemmtilegt. Ein systranna er
bókmenntafræðingurinn Úlfhildur Dagsdóttir sem þekkt er fyrir
aðdáun sína og þekkingu á vísindaskáldsögum og hrollvekjum. „Þessi
fantasíuþorsti er í okkur öllum en
hefur þróast á ólíkan hátt. Pabbi
er trúarbragðafræðingur og var
alltaf að lesa fyrir okkur úr goðafræðinni og þeim sagnaheimi. Svo
er mamma, Ingibjörg Hjartardóttir,
líka rithöfundur.“

Vissi ekki að hann gæti sungið
Áður en Þormóður fór að syngja
með Tilbury var hann óvanur því að
vera í forgrunni hljómsveita sinna,
heldur hélt sig til baka á trommunum. Hann hafði litla reynslu af söng,
að undanskildum tíðum ferðum á
Live Pub karókístaðinn. Freistandi
er að spyrja hvernig hann kann við
sig svona í forgrunni og hvar hann
hefur falið sína hljómþýðu rödd!
„Ég var voðalega smeykur á fyrstu
tónleikunum. Maður er svo berskjaldaður þegar maður syngur.
Ég er frekar lágmæltur að eðlisfari
svo ég vissi ekki alveg hvernig þetta
myndi koma út,“ segir Þormóður.
Hann segist aldrei hafa haft nokkra
hugmynd um að hann gæti sungið,
ekki fyrr en Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir [tónlistar- og myndlistarkona]
heyrði upptöku sem sameiginlegur
vinur þeirra átti í fórum sínum, þar
sem Þormóður söng. „Lóa var dugleg að hrósa mér fyrir sönginn og
sagði mér einhvern tímann að ég
ætti að taka upp meiri söng. Það var
mjög verðmæt viðurkenning fyrir
mig, því ég hafði aldrei sungið opinberlega eða fengið einhver viðbrögð
við mínum söng.“
Honum líður stöðugt betur á sviðinu og þakkar það góðum spilafélögum. „Það er svo gott að hafa gott
band með sér. Þeir eru svo góðir
spilarar að ég þarf engar áhyggjur
að hafa af þeim. Ég get einbeitt mér
að því að klikka ekki sjálfur.“

FERÐIR

Kynningarblað
Áhættustjórnun á miðhálendi Íslands,
jarðskjálfti á Ítalíu,
interrail,
sólarlandaferðir,
menningarferðir,
söguferðir og fleira.
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Fjölmargir spennandi gististaðir eru í boði í sólinni í sumar.

Indland er mikil upplifun sem gleymist seint.

Tenerife á Kanaríeyjum er vinsæll staður hjá Íslendingum allt árið.

Prag er af mörgum talin fegursta borg Evrópu.

MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Sól og ævintýri fram undan
með Úrvali Útsýn
Úrval Útsýn býður upp á fjölda skemmtilegra og spennandi ferða í sumar og haust. Hvort sem
ferðalangar vilja sól, verslun, skemmtigarða, menningu eða golf ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

F

jöldi skemmtilegra og spennandi ferða er í boði hjá ferðaskrifstofunni Úrvali Útsýn
á næstunni. Hefðbundnar sólarlandaferðir eru vinsælar hjá Íslendingum í sumar en ýmsir aðrir
spennandi valkostir eru einnig í
boði segir Margrét Helgadóttir,
framleiðslustjóri hjá Úrvali Útsýn.
„Við bjóðum upp á frábæra gistimöguleika á fallegum sólarströndum, spennandi ævintýraferð til
Indlands og skemmtilegar borgarferðir til Evrópu þar sem hægt er
að njóta menningar, góðra veitingastaða og alls þess sem evrópskar
stórborgir hafa upp á að bjóða. Ekki
má gleyma golfferðum okkar sem
lengja golftímabilið hjá íslenskum
kylfingum.“

Sumar og sól
Fjölmargir sólríkir og spennandi
áfangastaðir eru í boði í sumar.
Úrval Útsýn býður aftur ferðir til
sólareyjunnar Mallorca á Spáni
eftir nokkurra ára hlé. Margrét
segir áfangastaðinn hafa fengið góðar viðtökur enda eiga marg-

ir góðar minningar þaðan. Annar
vinsæll sólarstaður er strandbærinn Almería á Spáni sem sló rækilega í gegn á síðasta ári. „Við bjóðum upp á marga frábæra gistimöguleika þar fyrir fjölskyldur. Staðurinn
býður upp á ekta spænska menningu enda koma Spánverjar þangað
sjálfir í sumarfrí. Fyrir vikið er verðlag þar afar hagstætt.“ Þaðan er stutt
í fjölda frábærra verslana, vatnsrennibrautagarð, sædýrasafn og
margt fleira spennandi. Tenerife á
Kanaríeyjum er sívinsæll viðkomustaður Íslendinga allt árið enda
eyjan rómuð fyrir náttúrufegurð og
veðursæld að sögn Margrétar. Úrval
Útsýn býður einnig ferðir til strandbæjarins Albir á Spáni sem býður
upp á líflegt andrúmsloft. Þaðan
er stutt í Altea, borg listamannsins,
og glæsilegir fjölskyldu- og vatnsskemmtigarðar eru nálægt.

Stórkostleg upplifun á Indlandi
Indland er heimur út af fyrir sig.
Stórbrotin saga, falleg náttúra og
merkileg menning gera ferðalag um
Indland að mikilli upplifun sem

gleymist seint.
Boðið er upp
á sautján daga
ferð til Indlands
í október. Ferðin hefst í höfuðborg landsins, Delhi, og
Margrét Helgadóttir, þaðan er haldframleiðslustjóri hjá ið af stað í ferð
Úrvali Útsýn
um gullna þríMYND/STEFÁN KARLSSON
hyrninginn, til
Jaipur, Agra, Khajuraho og Varanasi. Ferðinni lýkur í suður Indlandi þar sem dvalið er á hinni guðdómlegu strönd Goa. Fararstjóri er
Soffía Halldórsdóttir auk þess sem
innlendur fararstjóri er með í för
allan tímann. Slíkt fyrirkomulag á
stóran þátt í að gera Indlandsferð
ógleymanlega segir Margrét. „Við
bjóðumst einnig til að skipuleggja
Indlandsferðir fyrir smærri hópa,
til dæmis útskriftarhópa, sem vilja
fara á öðrum tímum.“

Borgarferðir í haust
Fjölbreytileiki borgarferða hefur
auk ist mik ið undanfarin ár.

Úrval Útsýn býður upp á spennandi borgarferðir í haust til Prag,
Berlínar, Dublin og Brighton.
Prag er af mörgum talin fegursta
borg Evrópu enda full af fallegum byggingum og sérstæðu umhverfi. Borgin hefur yfir að ráða
fjölda af freistandi veitingastöðum og líf legum krám. Höfuðborg Þýskalands, Berlín, hefur
mikla sérstöðu í sögunni enda
fáar borgir jafn markaðar af sögu
tuttugustu aldar og hún. Gamli
miðbærinn er helsta aðdráttaraf l Berlínar en borgin býður
upp á flest allt á sviði menningar, skemmtanalífs og
verslunar. Aðrir
vinsælir áfangastaðir eru Brighton og Dublin.
Litla London, eins
og Brighton er of t
kölluð, þykir bjóða upp á
flest það sem höfuðborgin
býður upp á nema á lægra
verði. Dublin er með líflegri
borgum Evrópu og er Íslendingum að góðu kunn enda hafa

þeir sótt hana heim í mörg ár til
skemmtunar og verslunar.

Golf í sólinni
Haustið er tími fyrir golfferðir og
Úrval Útsýn býður upp á fjölda
spennandi og skemmtilegra golfferða í haust. „Við bjóðum upp á
frábærar golfferðir til Alicante á
Spáni. Þar bjóðum við upp á tvö
hótel sem standa bæði við golfvöllinn. Það er mjög stuttur akstur frá
flugvellinum og glæsilegar íbúðir í boði.“ Íslenskir fararstjórar eru
með í för í öllum golfferðum. „Við
bjóðum einnig upp á
golfferð til Írlands
í haust. Völlurinn
er í fimmtán kílómetra fjarlægð frá
Dublin þar sem boðið er
upp á ótakmarkað golf í fjóra
daga.“ Að sögn Margrétar eru
það helst hjón og vinahópar
sem sækja í golfferðir.
Hægt er að lesa nánar um allar
ferðir Úrvals Útsýnar á heimasíðu
þeirra, urvalutsyn.is.
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Mjög lítið hefur breyst varðandi öryggi og eftirlit með ferðamönnum á undanförnum áratugum.

MYND/GVA
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Björgunarsveitir hafa fimm sinnum í vetur þurft að bjarga leiðöngrum erlendra ferðaMYND/EGILL AÐALSTEINSSON
manna ofan af Vatnajökli.

Í hættuför á hálendi án þess að
þurfa að spyrja kóng eða prest
Nánast ekkert eftirlit er haft með ferðamönnum á miðhálendi landsins. Sigurjón Hjartarson segir í lokaverkefni sínu í
verkefnastjórnun að það þurfi meðal annars að breyta lögum og reglum. Ef stórslys verður muni ferðamannaiðnaðurinn líða fyrir
það í langan tíma. Í vetur voru björgunarleiðangrar fimm sinnum sendir á Vatnajökul til að bjarga erlendum ferðamönnum.

L

okaverkefni Sigurjóns Hjartarsonar í MPM námi í verkefnastjórnun við Háskólann
í Reykjavík heitir Áhættustjórnun
á miðhálendi Íslands. „Verkefnið
fjallar um, í stórum dráttum,
ferðamenn á hálendinu og hvernig þeim reiðir þar af. Ég hef sjálfur verið í Flugbjörgunarsveitinni
í tvo áratugi og frá því ég byrjaði
hafa þessi mál mjög lítið breyst.
Ég einblíni svolítið á þann þátt í
ritgerðinni,“ segir Sigurjón.

Hver sem er á Vatnajökul
Hann segir að hver sem er sem
áhuga hafi geti farið í hættuför
yfir Vatnajökul án þess að spyrja
kóng eða prest. „Það er ekkert
eftirlit haft með þessum aðilum.
Til dæmis gæti rúta, full af ferðamönnum, komið úr Norrænu,
keyrt upp á hálendið og ferðast

þar um í tvær vikur, keyrt svo til
baka í Norrænu og enginn veit að
hún og allir þessir ferðamenn hafi
verið hér. Hvað gerist svo ef eitthvað myndi koma fyrir, farþegar yrðu fyrir slysi eða það byrjaði að gjósa einhvers staðar? Þá
myndi enginn vita af þessu fólki
og enginn færi að leita. Ef það
yrði stórslys, sem verður væntanlega á endanum ef ekkert er aðhafst, hefði það geigvænlegar afleiðingar. Það myndi kosta það
að túrisminn myndi væntanlega
minnka til nokkurra ára og efnahagslegt tjón yrði þar af leiðandi
mjög mikið. Dæmin erlendis frá
tala sínu máli.“

vanbúna erlenda ferðamenn að
fara eftirlitslausir upp á hálendið. „Þegar björgunarsveitir eru
kallaðar út kostar það þjóðarbúið milljónir. Þegar þyrla er kölluð út er talan fljótt komin upp í
margar milljónir. Það er ósanngjarnt að erlendur ferðamaður
geti kostað íslenska þjóð svona
miklar upphæðir. Það ætti að
rukka þessa aðila, eða tryggingafélögin þeirra því þeir eru margir búnir að tryggja sig vel, fyrir að
bjarga þeim. Það þarf að byrja á
því að breyta lögum en það eru
ekki stórvægilegar breytingar sem
þyrfti að gera,“ segir hann.

Ýmislegt hægt að gera
Þarf að breyta lögum
Sigurjón telur að það þurfi að
breyta lögum og reglum og að
það eigi ekki að vera hægt fyrir

Niðurstöður lokaverkefnis Sigurjóns voru á þá leið að ýmislegt er
hægt að gera til að bæta úr þessum málum. „Það ætti að gera það

að skyldu að hafa hálendisleiðsögumenn með tilskilin leyfi í
hverri rútu. Gera þarf átak í innheimtu trygginga fyrir leit og
björgun að erlendum ferðamönnum. Samvinnu vantar á milli
ráðuneyta fyrir þessa innheimtu
og þyrfti að samhæfa hana. Í
dag er eingöngu innheimt fyrir
sjúkrahúsvist en sjaldnast fyrir
leit og björgun eða flutning sjúklinga af slysstað, hvort sem það er
í bíl eða þyrlu. Það þarf að koma á
einhvers konar stýringu á helstu
ferðamannastaðina. Til dæmis
mætti setja einstefnu á „Laugaveginn“ og takmarka fjölda þeirra
sem færu þar í gegn. Einnig mætti
íhuga hvort koma ætti á einhvers
konar tilkynningakerfi svipuðu
því sem sjómenn nota. Svo þyrfti
að breyta lögunum og byrja á að
koma lögum og reglu yfir hættu-

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is 512-5411 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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legustu staðina, svo sem Vatnajökul,“ segir Sigurjón.

Vatnajökull varhugaverður
Björgunarsveitir voru sendir af stað
til að bjarga fimm leiðöngrum á
Vatnajökli í vetur. Sigurjón telur
að enginn erlendur leiðangur hafi
farið á jökulinn síðastliðinn vetur
og skilað sér niður sjálfur. „Þetta
fólk segist hafa reynslu af jöklaferðum en Vatnajökull er sérstakur. Hitasveiflurnar eru meiri þar en
annars staðar. Það getur verið rigning eina stundina en mikið frost þá
næstu. Þessu eru útlendingar ekki
vanir, venjan er að það sé bara frost
en ekki bleyta. Þetta á eflaust bara
eftir að versna, ferðamannatíminn er farinn að teygjast og fleiri
fara um miðhálendið og lítilli sem
engri löggæslu er haldið þar úti,“
segir Sigurjón.
lilja.bjork@365.is

frá aðeins kr.

167.700
með allt innifalið

Bodrum
í Tyrklandi

ISIS Resort ****+

H

eimsferðir bjóða ferðir til Tyrklands í allt sumar og
fram á haust. Núna erum við með sérstakt tilboð
á Hotel ISIS Resort ****+ í Bodrum í Tyrklandi.

frá aðeins kr.

167.700

Frá kr.
allt innifalið í 10 nætur
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í
fjölskylduherbergi. Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi
kr. 199.900 á mann. Sértilboð 12. júní í 10 nætur.

97.800
í tvær vikur

Mallorca
Hotel TRH Jardin Del Mar

H

eimsferðir bjóða ferðir til Mallorca í allt sumar.
Núna erum við með sérstakt tilboð á Hotel TRH
Jardin Del Mar í Santa Ponsa.

Frá kr.

97.800 í 2 vikur

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð
með einu svefnherbergi. Verð m.v. 2 fullorðna í íbúð
kr. 124.900 á mann. 12. júní í 2 vikur. Aukagjald fyrir hálft fæði
kr. 30.400 fyrir fullorðinn og kr. 7.600 fyrir barn.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða og fáðu
send öll tilboð.

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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Spjölluðu úti á götu eftir stóra skjálftann
Erna Svala Ragnarsdóttir býr með fjölskyldu sinni í Padova á Ítalíu. Hún segir að sér líði vel þar í landi, enda alltaf dreymt um að búa
á Ítalíu. Um síðustu helgi varð mikill jarðskjálfti nálægt borginni sem Erna Svala og fjölskylda hennar fundu vel fyrir.

P

adova er falleg borg sem er staðsett
norðarlega á Ítalíu, um 40 km vestan við Feneyjar. Þar búa um 214 þúsund íbúar. Margar fornminjar má sjá í borginni. Erna Svala var fús til að svara nokkrum spurningum um líf sitt á Ítalíu.
Hvað ert þú að gera á Ítalíu? Njóta lífsins.
Mig dreymdi alltaf um að búa á Ítalíu og við
létum drauminn rætast.
Hvernig er að búa á Ítalíu? Frekar notalegt en örugglega allt öðruvísi en fólk heldur. Það er eitt að heimsækja land í sumarfríi
og annað að búa þar.
Er u Ítalir almennilegir í daglegum samskiptum? Já,
þeir eru mjög hjálplegir og notalegir
en enskukunnátta
þeirra er frekar takmörkuð sem setur
pressu á mann að
læra ítölskuna.
Hvað hefur komið
Erna Svala Ragnarsdóttir
þér á óvart? Hvað
býr í Padova á Ítalíu og
Ítalir eru ótæknilíkar mjög vel þar.
væddir og á vissan
hátt gamaldags. Einnig hvað þeir þurfa að
tala mikið um allt og ekkert. Til dæmis eftir
að stóri jarðskjálftinn reið yfir aðfaranótt
sunnudagsins síðasta ruku allir nágrannar
okkar út a stétt og ræddu málin í þaula í að
minnsta kosti hálftíma.
Hvaða staðir eru mest spennandi í kringum þig? Flestir mundu eflaust segja Feneyjar en mér finnst litlu bæirnir i kring áhugaverðastir.
Eru skemmtilegar göngu- eða hjólaleiðir í
nágrenni við þig? Maður veit nú varla hvort
á að mæla með því að vera mikið á reiðhjóli
eins og Ítalir aka bílum, mótorhjólum og
vespum. Reyndar er auðvelt að finna litla
stíga og vegi með fram öllum þeim aragrúa
síkja og áveituskurða sem liggja út og suður
í og kringum Padova og alveg niður að sjó.
Hvað gönguleiðir varðar þá má mæla
með svæðinu við hæðirnar vestur af Padova
(Eugaene) og einnig í vínræktarhéruðum í
kringum Gardavatnið, norður af Verona.
Eru góðir veitingastaðir í kringum þig? Það
eru svo margar góðar Trattoriur og Osteriur hérna í kring að listinn er langur. Einn
af uppáhaldsveitingastöðunum okkar heitir Osteria Al Guerriero og er í Arqua Petrarca. Svo er annar hérna í Padova sem heitir Kofler, fyrrverandi vöruhús en í dag mjög
flottur staður sem skiptist niður í bar, kaffihús og veitingahús þar sem hægt er að sitja
úti í garði á sumrin.
Er gott að versla í borginni? Ítalía er þekkt
fyrir fallega hönnun, bæði hvað varðar hús-

Padova er falleg borg með mörgum merkilegum minjum,

gögn og fatnað. Mér finnst skemmtilegast að
versla mat, fara á markaðinn og kaupa alls
kyns ferskt grænmeti og ávexti, kryddjurtir og blóm. Síðan kem ég við hjá slátraranum á leiðinni heim og kaupi kjöt og osta. En
auðvitað kem ég af og til við í nokkrum skóbúðum.
Hefur þú ferðast um landið? Við höfum
ferðast heilmikið hérna. Padova er mjög miðsvæðis sem þýðir að það tekur bara tæpa tvo
tíma að aka að Gardavatni, rúma klukkustund til Verona, tæpa þrjá tíma niður til
Flórens og Sienna og fjóra tíma til Rómar.
Feneyjar eru stutt frá og sömuleiðis Albana
Terma sem er þekktur sumarleyfisstaður
með spa-hótelum og alls kyns lúxus. Það er
eitthvað nýtt að skoða um hverja helgi.
Hvernig eyðir þú frítímanum? Við notum
frítímann vel með því að skoða nærliggjandi
svæði. Við förum á alls kyns söfn, tónleika
og fleira. Fórum t.d. á stórt jarðarberja-festival fyrir stuttu og komum heim með stóran kassa af glænýjum jarðarberjum, yndis-

SÉRFERÐ UM
INDLAND
17. OKT - 3. NÓV 2012
Fararstjóri er Soffía Halldórsdóttir
Innifalið: Flug til og frá Indlandi og innanlandsflug skv.
dagskrá. Gisting með morgunverði á 4 stjörnu hótelum
á norður Indlandi. Gisting með morgunverði á 5 stjörnu
hóteli á Goa. Hádegis og kvöldverðir í 10 daga ferð um
norður Indland. Kvöldverður á lokakvöldi. Allur akstur á
Indlandi. Skoðunarferðir skv. dagskrá. Íslensk fararstjórn.
Innlendur fararstjóri í öllum ferðum.

Padova er gamall háskólabær.

Stutt er frá Padova til Veróna, Feneyja, Flórens og fleiri
spennandi staða á Ítalíu.

legt. Um síðustu helgi skoðuðum við lítinn,
skemmtilegan dýragarð þar sem við upplifðum að stórt tígrísdýr skellti hrömmunum á
stóra glerrúðu beint fyrir framan okkur og
öskraði ógurlega. Það skemmtilega var að við
náðum þessu á vídeó.

Stundum erum við bara heima, bjóðum
vinum í mat eða röltum um Padova sem er
mjög fallegur gamall háskólabær og Prato
della Valle er eitt stærsta torg í Evrópu, umkringt 78 styttum af frægum ítölum, þó ekki
Berlusconi.
elin@365.is

Ferðin hefst í höfuðborginni Delhi en
þaðan verður haldið af stað í hefðbundna
menningarferð um gullna þríhyrningin,
til Jaipur, Agra, Khajuraho og Varanasi.
Í lok ferðar er haldið til suður Indlands
þar sem dvalið verður í 5 daga við hina
guðdómlegu strönd Goa.

Verð á
mann frá:

569.900 kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli.

ÚRVAL ÚTSÝN | LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK | SÍMI 585 4000 | FAX 585 4065 | INFO@UU.IS | WWW.URVALUTSYN.IS
* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn (háð lágmarksþátttöku). Verð miðast við að bókað sé á netinu. Prentað með fyrirvara um villur.

Ferðaskrifstofa
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Kynningarblað Aðdáendur, bygging Kristalshallarinnar og lönd sem sitja eftir.
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NORRÆNIR KEPPENDUR FRÁ FRAMANDI LÖNDUM
Það er eftirtektarvert með þátttakendur Norðurlandaþjóðanna í
Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í ár að nokkrir þeirra eiga ættir
að rekja út fyrir Norðurlöndin.
Loreen, sem keppir fyrir Svíþjóð, heitir réttu nafni Lorine Zineb Noka
Talhaoui. Báðir foreldrar hennar eru marokkóskir Berbar. Hún er fædd í
Stokkhólmi.
Norski Eurovision- Tooji, sem keppir
keppandinn Tooji fyrir Noreg, heitir
Touraj Keshtkar.
Hann er fæddur í
Shiraz í Íran og flutti
til Noregs þegar
hann var ársgamall.
Soluna Samay, sem
keppir fyrir Danmörku, heitir Soluna
Samay Kettel. Hún
er fædd í Gvatemalaborg. Faðir henner er Gerd G. Kettel, tónlistarmaður frá Þýskalandi,
móðirin Annelis Ziegler, listakona frá Sviss. Soluna flutti með fjölskyldu
sinni 10 ára frá Gvatemala til Danmerkur, þegar foreldrar hennar keyptu
bújörð á Borgundarhólmi.
Pernilla Karlsson, sem keppti fyrir Finnland er Finnlands-Svíi, fædd í Finnlandi.
Íslensku þátttakendurnir eru, eftir því sem næst verður komist, alíslenskir
í báðar ættir.
Haukur Johnson fyrir utan Eurovisionhöllina í Ósló fyrir tveimur árum.

Hin sænska Loreen
mun sigra í kvöld
Haukur Johnson er einn helsti Eurovision-aðdáandi landsins og hefur verið
það frá því hann var smápolli. Hann hefur þrisvar verið viðstaddur
úrslitakvöld. Hauki líst vel á aðalkeppnina í kvöld og spáir Íslandi góðu gengi.

H
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Nóatúni 17 • Sími 551 8400

www.burid.is

aukur flutti til Stokkhólms
síðastliðið haust. Eurovision-áhuginn fylgdi honum
yfir hafið en Haukur lét ekki sitt
eftir liggja í undankeppninni í
Svíþjóð og mætti á úrslitin. „Loreen, sem vann keppnina hér í Svíþjóð, er í miklu uppáhaldi hjá mér.
Ég er þess fullviss að hún muni
bera sigur úr býtum í kvöld,“ segir
Haukur. „Það er mikil stemning í
Svíþjóð fyrir keppninni og landsmenn strax orðnir sigurglaðir.
Margir Svíar segjast ekki horfa á
keppnina en svo liggja þeir yfir
henni,“ segir Haukur sem telur að
Íslendingar eigi auðveldara með að
viðurkenna áhuga sinn á keppninni.

Serbía, Ósló og Dusseldorf

Karamellu
frappó
PIPAR\
A TB
BWA
A • SÍA • 12
121533
15
533

með rjóma og
karamellusósu

Komdu á næsta
kafﬁhús Te & Kafﬁ og
bragðaðu svalandi
sumardrykki.

Gildir til 30.8.2012

www.teogkaffi.is

„Ég hef farið þrisvar á fjórum árum
á Eurovision-keppnina. Ég fór til
Serbíu 2008, Óslóar 2010 og Dusseldorf 2011. Það eru því nokkur viðbrigði fyrir mig að vera ekki í Bakú
núna,“ segir Haukur. Hann segist
ekkert hafa verið hissa á því að Ísland færi áfram. „Ég var alveg viss
um það. Ég spái því að við lendum
í kringum tíunda sætið. Annars er
maður ekki dómbær á sitt lag og
ég hef sjaldnast rétt fyrir mér um
það. Við höfum allt til að vinna en
því miður er sigursætið frátekið. Ég
spái Svíum sigri en það eru nokkrir
sem geta ógnað Loreen og þá helst
Ítalía. Einnig gæti ég trúað að Engelbert Humperdinck gæti komið
sterkur inn. Þau eiga það sameiginlegt að sviðsframkoman er einföld og fókusinn er á þeim allan
tímann. Ég tel það keppendum til
framdráttar samanber keppandann frá Albaníu. Mér fannst í undanriðlinum að þeir sem voru með
flókna sviðsmynd kæmu verr út þar
sem sviðið er íburðarmikið,“ segir
Haukur.

„Íslensku keppendurnar stóðu
sig mjög vel en mér fannst of mikið
af litlum skotum með myndavélinni, til dæmis út í sal. Jóhanna
Guðrún er gott dæmi um flott atriði
þar sem myndavélin var á henni
allan tímann.“

Veit allt um Eurovision
Haukur segist muna vel þann
dag sem hann féll fyrir Eurovision. „Ég horfði á Gleðibankann á
sínum tíma en minnist þess ekki
að hafa horft á keppnina fyrir þann
tíma. Árið 1990 kepptu Sigga Beinteins og Grétar Örvars og ég var
að hjálpa bróður mínum að bera
út sunnudagsblað Mogga. Það
var enginn á ferli en við heyrðum allt í einu gríðarlegt fagnaðaróp frá íbúðum í kringum okkur.
Þá fékk ég einhverja þjóðerniskennd gagnvart keppninni sem ég
hef ekki losnað við. Ég varð forfallinn Eurovision-aðdáandi. Ég fór að
taka upp keppnina og horfa á hana
aftur. Núna þykist ég vita allt um
flytjendur hvers árs frá þeim tíma.“
Áttu þér uppáhaldsflytjanda?
„Minn uppáhaldslagahöfundur er frá Serbíu og er einmitt með
í keppninni núna. Hann heitir
Željko Joksimović. Þetta er í fjórða
skipti sem hann á lag í keppninni
en annað skiptið sem hann syngur. Hann var kynnir keppninnar
þegar hún var haldin í Serbíu 2008.
Ég var einu sinni á ferðalagi þegar
ég stóð við hliðina á honum í röð á
flugvelli. Ég held að ég hafi verið sá
eini sem þekkti hann og fékk mynd
af mér með honum.“

Stofnuðu aðdáendaklúbb
Nokkrir forfallnir aðdáendur Eurovision-keppninnar stofnuðu aðdáendaklúbb síðasta haust hér á landi
og er Haukur einn þeirra. „Þetta er
orðinn einn stærsti svona klúbb-

Haukur telur að Ísland verði í kringum
tíunda sætið í ár.

Svíar telja að sín kona, Loreen, muni bera
sigur úr býtum í kvöld.

ur í heimi og við erum með alþjóðlega viðurkenningu. Það þýðir að
við fáum úthlutað sætum fremst í
salnum ef við mætum á keppnina
og getum veifað fánanum okkar.
Hópurinn er orðinn óvenju sterkur
enda telur hann 120 manns. Eurovision-hópurinn hittist reglulega
og fékk meðal annars að sitja í salnum þegar þættirnir Alla leið voru
teknir upp hjá RÚV. Eitt skiptið
hittumst við og horfðum á öll lögin
sem höfðu lent í öðru sæti í keppninni. Það er mjög skemmtilegt fyrir
þessa aðdáendur að hitta aðra
Eurovision-nörda,“ segir Haukur.
Hann segist vera sestur að í Svíþjóð, enda fann hann ástina þar og
er kominn í sambúð. „Ég er samt
alltaf með heimþrá,“ segir þessi
helsti aðdáandi Eurovision-keppninnar.
elin@365.is

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

FERÐAHELGI FRAM UNDAN
Vel viðrar til tjaldútilegu á Norður- og Austurlandi
þessa fyrstu stóru ferðahelgi ársins. Ferðamenn í
öðrum landshlutum eru þó öruggari í húsbílum,
tjaldhýsum og sumarbústöðum. Aðalmálið er þó
að finna sjónvarp á laugardagskvöldið þegar
Eurovision-keppnin er haldin.

Næstu heilsunámskeið
1. júní, 6. júlí og 3. ágúst, í tvær vikur
Upplýsingar í síma 512 8040
www.heilsuhotel.is

SVAVARI KNÚTI fagurkera
og markgreifa þykir gott að fá
sér kaffisopa á Kaffi Haíti og
vinna að hugmyndum sínum.

SÓLÓPLATA Í VÆNDUM
SÁTTUR VIÐ LÍFIÐ Tónlistarmaðurinn og fagurkerinn Svavar Knútur vinnur
að nýrri sólóplötu og nýtur þess að spila tónlist fyrir fólk víðs vegar um heim.
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Sunnudaga á Stöð 2
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ðdáendur og unnendur tónlistar
Svavars Knúts ættu að setja í tilhlökkunargírinn þar sem hann
vinnur að annarri sólóplötu sinni með
frumsömdu efni um þessar mundir.
„Ég hef alltaf tekið upp plöturnar
mínar „live“ en núna er ég í fyrsta skipti
að eyða meiri tíma í stúdíóinu, þannig að
þetta verður stuð.“ Nýlega kom Svavar
úr tónleikaferðalagi þar sem hann
heimsótti nokkur lönd Evrópu en spilaði
þó mest í Þýskalandi. „Ég spilaði í samkomuhúsum, kirkjum, börum og jafnvel
heimahúsum. Svo fer ég aftur út núna á
næstunni að klára smá verkefni.“ Svavar
hefur komið sér upp góðu tengslaneti
erlendis í gegnum tíðina og spilar á 80-90
tónleikum á ári erlendis. „Til að svona
ferðalag gangi upp þarf ég að spila daglega svo að þetta er ágætis keyrsla. En
það er virkilega dásamlegt að geta lifað á
því að spila tónlistina sína.“
Aðspurður um Eurovision segist
Svavar vera mikill aðdáandi og muni að

TILBOÐ

öllum líkindum enda í góðum félagsskap í kvöld þar sem keppnin verði á
skjánum. „Mér finnst best þegar sungið
er á móðurmálinu og var einmitt að
pikka upp danska Eurovision-lagið síðan
1957 á kassagítarinn. Það heitir Skibet
skal sejle i nat og er sungið af Birthe
Wilke og Gustav Winckler. Þau fóru svo
óvart í lengsta sleik sem birst hafði í
sjónvarpi frá upphafi í lok lagsins, en
áttu bara að kyssast svona létt þar til að
það kviknaði á ljósi, ljósið fór eitthvað
fram hjá þeim svo þau héldu bara áfram
í sleik. Hún er svo falleg og hann svo
skotinn í henni að það er alveg dásamlegt. Ég hvet fólk til að líta á myndbandið á Youtube.“
Svavar tekur því rólega þessa dagana
og nýtur þess að vera með fjölskyldunni. Næstu tónleikar hans hér á landi
verða í júní en fólk getur fylgst með því
sem er fram undan og hlustað á tóndæmi ásamt öðru skemmtilegu efni á
■ vidir@365.is
heimasíðum kappans.

TILBOÐ

HEMASÍÐUR
SVAVARS KNÚTS
■

www.svavarknutur.com

■

www.svavarknutur.bandcamp.com/

TILBOÐ

50%

afslætti
ætti

frá 86.450kr.
frá 85.450kr.
frá 142.950kr.
frá 199.900kr.
frá 12.900kr.

Verslun okkar er opin:
Virk daga kl. 9-18
Virka
Laugardaga
kl.11-16
Lauga
Sunnudaga
lokað
Su

frá 59.900kr.
frá 5.900kr.
frá 3.000kr.
frá 2.900kr.

HÚSGÖGN
Patti verslun
ver
| Dugguvogi 2, 104 Reykjavík
Sími: 557 9510 | Vefsíða: www.patti.is

kynnir:
Í byrjun júní ﬂytur Boot Camp höfuðstöðvar sínar frá Suðurlandsbraut í glæsilegt húsnæði við
Rafstöðvarveg í Elliðaárdal.
Námskeið fyrir alla
Boot Camp er nú á sínu áttunda starfsári en stóraaukin aðsókn og meiri umsvif kalla
nú á nýtt og beetra húsnæði. „Meðlimir Boot Caamp
p hafa aldrei verið ﬂeiri og við erum
í raun búnir að spreengja núverandi húsnæði af okkur fyrir nokkru síðan,“ segir
Arnaldur Birgir Konráððsson, framkvæmdastjóri Boot Camp.
„Við höfum vilja byggja up
pp þetta góða fyriirtæki með skynsömum hætti og stíga
varlega til jarðar. Aukin aðsóókn og miklar vinsældirr Boot Camp kalla nú hins vegar
á aukin umsvif og stærra hússnæði.“
Að sögn Arnaldar Birgis er Booot Camp æﬁng
garaðferðin í stöðugri þróun og kemur
afraksturinn fram víða. „Fyriir utan hefðbundnar Boot Camp æﬁng
gar máá sem
m dæmi
nefna að nú bjóðum við einn
nig upp á námskeið fyrir börn og ung
glinga undir heeitin
nu
Skæruliðar og á sumrin erum viðð með sérstök leikjaanáámskeiðð fyrir 7-10 ára,“ seg
gir
Arnaldur Birgir.
„Þá hafa svokallaðir Grrænjaxlatímar notið mikilla vinsælda en þeir eru hugsaðir
fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í líkamsrækt, eru að koma til baka eftir
meiðsli eða veikindi og þá sem vilja styrkjast eða takast á við aukakílóin undir rééttri
leiðsögn. Við heyrum oft að fóólk vilji kom
ma sér í form áður en það byrjar í Boot Camp.
Ef þú heldur að þú þurﬁr þesss þá eru Græ
ænjaxlatímarnir einmitt hugsaðir fyrir þig.“
CroossFit æﬁngakerﬁð hefur einnig notið vaxandi vinssælda undanfarin misseri.
Samhliða ﬂutningum í nýtt hú
úsnæði verður opnuðð séérstök CrossFit æﬁngastöð í
húsinu, sem heitir því einfalda nafni CrossFit Stöðin
n.

Miðstöð hreyﬁngar og úttivvistar
Arnaldur Birgir seg
gir að meðð ﬂutningunum í Elliðaárdalin
nn sé Boot Caamp aðð trrygg
gjaa
meðlimum sínum frábæra aðstöðu í einsttöku umhverﬁ..
„Við verðum með frábæraa aðstöðu innan- sem utandyra og virrkilegaa gott og vand
daðð
þjálfarateymi,“ seg
girr Arnaldur Birg
gir.
„Ö
Öll aðstaðan
n verrðurr till fyrirmyndar og þarna verða þrír stórir æﬁngassalirr undiir
námskeiððin okkarr. Einnig
g verðum við meðð ﬂottan lyftin
ngasal og við komum
m till með
að bjóða upp á kort fyrrir þá sem vilja sækja hann
n og nýta náttú
úruna í daln
num

Við bjóðum að sjálfsögðu alla velkomna sem eiga leið
um dalinn,“ segir Arnaldur Birgir og brosir.

Sumarið er tíminn

– þó að þeir sæki ekki endilega námskeiðin. Við höfum
líka unnið mikið með Fullfrísk í gegnum tíðina en þær
hafa staðið fyrir meðgöngu- og mömmuleikﬁmi. Þær
munu að sjálfsögðu ﬂytja með okkur. Viðbótarþjónusta
fyrir alla okkar meðlimi er svo jógatími á sunnudögum,
hlaupahópur og margt ﬂeira. Það er því nóg framundan
og það gleður okkur að geta boðið upp á mikið og
fjölbreytt úrval námskeiða sem henta öllum. Við viljum að
Elliðaárdalurinn verði miðstöð hreyﬁngar og útivistar.“

Aðstaðan
Fyrir utan aukið rými til æﬁnga og náttúruna allt í
kring eru aðrar nýjungar sem fylgja þessu stóra skreﬁ.
Pottaaðstaða utandyra, veitingasala og barnagæsla eru
dæmi um það sem kemur til með að bæta þjónustu Boot
Camp enn frekar.
„Utandyra verður heitur og kaldur pottur ásamt
gufubaði og útiæﬁngasvæði. Þessi aðstaða verður klár
með haustinu. Við verðum með svokallaðan boostbar,
fjölbreytt úrval drykkja ásamt léttum tilbúnum réttum.
Eftir góða æﬁngu eða hressandi göngu í dalnum þá er
gott að setjast niður hvort sem er inni eða úti og fá sér
næringu.

Sumrin eru einn vinsælasti árstíminn hjá Boot Camp. Ólíkt
því sem gerist hjá mörgum öðrum líkamsræktarstöðvum
minnkar aðsóknin ekki – þvert á móti.
„Í gegnum árin höfum við boðið upp á sumartilboð og
munum að sjálfsögðu gera það áfram. Verðið helst
óbreytt frá fyrri árum en með því viljum við bjóða alla
velkomna að eiga frábært Boot Camp sumar með okkur,“
segir Arnaldur Birgir.
„Það er fátt betra en að æfa úti og ekki síst þegar umhverﬁð er jafn fjölbreytt og í
Elliðaárdalum. Þegar viðrar vel erum við dugleg að færa æﬁngarnar undir bert loft
enda er ein sérstaða okkar sá hreyfanleiki að geta aðlagað æﬁngarnar að hvaða
aðstæðum sem er. Auk þess bjóðum við upp á sérstök útinámskeið s.s. Boot Camp
Outsiders, en sá hópur æﬁr utandyra allan ársins hring sama hvernig viðrar. Það er fátt
skemmtilegra en að taka góða æﬁngu á sífellt nýjum stöðum. Svo er hlaupanámskeið
undir heitinu Boot Camp Hlauparar enn ein nýjungin í sumar. Sá hópur er að fara af
stað og er hugsaður sem undirbúningur fyrir alla þá sem hafa áhuga á að bæta sig í
hlaupum. Því námskeiði lýkur svo á Reykjavíkurmaraþoninu. Skiptir þá engu hvort þú
sért að fara í skemmtiskokkið eða maraþon, þjálfunin miðast að þínu markmiði svo
allir geta bætt sig og æft í skemmtilegum hóp.”
Arnaldur Birgir segir að þrátt fyrir nýtt og glæsilegt húsnæði, aukna starfsemi,
bættari aðstöðu og betri og meiri þjónustu, muni það aldrei koma í stað þess sérstaka
andrúmslofts sem ríkir í Boot Camp.
„Þeir sem hafa einhvern tímann æft í Boot Camp geta vitnað til um það að hér ríkir
sérstakur andi sem fær fólk til að ná lengra og gera meira en það hafði nokkurn tímann
getað ímyndað sér,“ segir Arnaldur Birgir.
„Við tökum hinn sanna Boot Camp anda með okkur hvert sem við förum. Ég hvet auðvitað
alla til að koma og kíkja á það sem við höfum upp á að bjóða í sumar. Skemmtileg
líkamsrækt í einstöku umhverﬁ og með frábæru fólki. Hvað er hægt að hugsa sér betra?
Það geta allir verið með og því er ekkert annað eftir nema að skrá sig.“
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.bootcamp.is
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Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17
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Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
Mitsubishi Space Star. Árg.2000
ek:144000. Nýskoðaður á álfelgum.
Verð 390.000 S :8681874
Til sölu Colemann Laredo 9 fet árg
1999 ,fortjald geislaspilari, Ný dekk
,hjólalegur og rafgeymir, verð 850 þús
tilboð 650 þús

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

PALOMINO Yearling 4103. Árgerð 2006,
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.490.000. skoðar skipti á bíl eða
fellihýsi Rnr.251015.

FIAT 244. Árgerð 2004, ekinn 108
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 3.900.000.
Rnr.102672. skoðar skipti bíl

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

FORD Transit lmc liberty 664g. Árgerð
2009, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Með öllu Á tilboði þessa helgi Verð
9.900.000. Var á kr.12.900.000Rnr.203852. Er á Korputorgi.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

Til sölu Mazda 323 árg. 1997. Ekin
140Þ, nýskoðaður, vetrardekk á felgum
fylgja, verð kr 300.000 uppl. Sími 897
2091 eða 865 4107.

BMW 316 compact, árg. ‘99. Keyrður
180þús. Bsk. Ný skoðaður. Ásett:
400þús. Hafa samband í síma: 868
0693.

Ford Transit 2.2 TDCI Single Cab Nýr
bíll - árgerð 2012. Getum útvegað
nýja pallbíla á frábæru verði aðeins
3.690.000kr án VSK. Raðnúmer
131556. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Til sölu Ford Econline 250. Húsbíll
árg.’88, fer í fornbílaflokk á næsta ári.
Þarfnast loka frágangs, kram og boddý
í fínu lagi, vél 351 Efi, ssk, 2 millikassar
læstur aft. og fram. 44” dekk í lagi,
hár toppur. Skoða skipti. Uppl. í s.
899 6363.

VW CARAVELLA 8 manna dísel
sjálfskiptur. 07/2006, ekinn 230 Þ.km,
webasto miðstöð. Fallegt eintak! Verð
3.290.000. Raðnr. 310015 Bíllinn er á
staðnum og það er pláss fyrir alla!

Tilboð 300 þ. passat ‘98. Nýjar rúður
og rafgeymir, nýleg tímareim og
vatnsdæla. Ek. 156 þ. S. 895-9538.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri
bifreiðagjöld með metan breytingu.
Engin útborgun. Breytingin greiðist að
fullu með sparnaði og þú færð hundruð
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá
helstu bílaframleiðendum. Hundruð
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is S.5522000.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

DIESEL !

Volvo V60 Wagon Diesel 09/2011 ek.
16 þ.km 6 gira eyðsla 4.5 L pr 100 km
glæsilegur bíll sem er á staðnum. Verð
5790 þús., skipti möguleg.

FLOTTUR SENDIBÍLL !

Opel Combo 09/2003 ek. aðeins 80
þ.km. Bíllinn er á staðnum verð 680
þús. (eftir lokun 8977387).

CHEROKEE LAREDO 4,o ‘96 ekinn
198þ.km skoðaður ‘12. Sjálfsk.vetrard.
fylgja skoða öll skipti td.kerru eða
vélsleða. VERÐ 350þús. Uppl. s. 773
0205.
NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og
skoðaðu,

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og
skoðaðu

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

Toyota Corolla 1400LX. árg. 2006 Ek.
68 þ. Km. rauður 4. dyra sedan 5
gíra vst. Verð. 1.3m. Uppl. Helgi s:
856-6787.
HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum
okkur í ferðavögnum, frábær sala
síðasta sumar, Frábært 5000m2
plan með góðri nágrannavörslu og
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin
standa uppsett, Við erum ekki staddir
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á
staðnum, Sendu okkur skráningu og
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Mazda 3 árg. ‘07 ssk álfelgur ekinn
aðeins 42 þús. skoðaður 2013. Konubíll
1 eigandi engin skipti verð 1790 þús.
S. 898-7885.

Til sölu Subaru Outback 2,5 vél, árg.
‘98, 4x4, ek. 112 þ. ssk. skoð 13.
Nýtt: bremsur, dekk, púst, tímareim,
dráttarkr. Mjög gott eintak. V. 480 þ.
S. 896 3044.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Nánast nýr Toyota Auri

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

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.

Til sölu Toyota Auris Terra, ekinn aðeins
2 þús.km. og því nánast sem nýr. Nýskr.
12/2010. Sjálfskiptur, 4ra dyra. Ásett
verð 3.690 þús.kr. Uppl. í s. 869-4300.

Flottur Toyota Landcrusier 90 VX, 50
ára afmælisútgáfa. Sjsk. Diesel, Ekinn
aðeins 169.000. Skráður 03/2001. 5
manna, leðurklæddur, dráttarbeisli. Vel
með farinn. Tveir gangar af dekkjum
og felgur af 120 crusier. Ásett verð
2.190.000, fæst staðgreitt á 1.890.000.
Uppl. í síma 847-2264

TOYOTA COROLLA ÁRG. 1995, SJÁLFSK.
4. D., EK. 132 Þ.KM., NÝSK.,VETRAR/
SUMARD., NÝ TÍMAREIM, VATNSKASSI
OG DÆLA,ENDURN. BREMSUB. VERÐ
270 Þ. S. 895 8956.

Bílar til sölu

Til sölu Ford-250 Turbo-Diesel árgerð
2004 Harley-Davidson Sjálfskiptur
Ekinn 144 þús. mílur. Ný skoðaður
ný dekk Allt nytt í bremsum klossar
og skálar. Ný smurður. Sverara púst.
Tölvukubbur 400 hö. Verð 1.850. þús.
Rnr.104487.

VW Bora árg. ‘03. ek. 80 þ. sjálfsk.
Sumar- og vetrardekk á felgum.
Toppviðhald. Ásett verð 890 þ. Símar:
896 1931 eða 554 5391.

JEEP GRAND CHEROKEE Vel með
farinn bíll í góðu standi, árgerð
2000, skoðaður 2012 ekinn 137þ.
m.dráttarkúla, hraðastillir, topplúga,
leður áklæði og aksturstölva. Verð 550
þ. Upplýsingar í síma 693-9005.

M.Benz 280 CE. Árg. 1971. 2 dyra sjálfsk. Þarfnast uppgerðar. Áætlað v.
300Þ. eða óska eftir tilboði. Uppl. í S:
896-3044.

Til sölu ónotuð rafskutla sem hentaði
ekki viðkomandi einstaklingi. 800 W /
75 AMP rafgeymir / Hámarkshraði 15 20 km.klst Verð 350.000 kr. Tilboðsverð
280.000 Upplýsingar í s: 568 7112 og
860 4408

Honda CRV, árg 2000, ek. 220 þús. km.
nýskoðaður ‘13. Dráttarkúla, smurbók,
töluvert endurnýjað, tveir eigendur,
Þarfnast smá lagfræringa, verð kr.
590.000 Upplýsingar í síma 692 2103.

Subaru Legacy, árg. ‘97, ek. 170þ.
Vínrau. Nýskoð. Kr. 220.000. S. 618
0509.
Glæsileg Nissan Almera til sölu, 1.4
Setan. Árg. 99, Mjög fallegur bíll, mikið
endurnýjaður. V. 370 þ. Uppl. 860
3829.
Dodge Ram árg. ‘98 til sölu. Uppl. s.
849 3230 e. kl. 10 á morgnana.

VW Vento GL, árg. ‘96, ekinn 160þús.,
Ssk. Verð 120þ. s: 867-2982.

Passat Highline DÍSEL 12/06 (árg.’ 07)
2.0, ek. 80þ. Leður, ssk, toppl., 17”
sumar/vetrar dekk. Uppl. 660 7067.

Fiat Stilo 2004 1,6 beinsk, ek. 145þ,
vél ek. 85þ. Nýsk. 13. Ný tímareim. Vel
með farinn reyklaus bíll. Tilb. 400 þús.
stgr. S: 698 9699.

Volvo S60, árg. ‘04, ek. 116 þ. km.
dökkgrár. Tilboðsverð. 1.790 þ. Í góðu
ástandi. S. 662 1663 eða 772 0133.
Toyota Corolla árg. ‘03, ek. 162 þús.
Verð 850 þús. S. 821 1117 Davíð Páll.

atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Lyfjaupplýsingadeild (Prescribing and Patient
Information) tilheyrir skráningarsviði Actavis Group og ber ábyrgð á
HFS£MZGKBVQQMÝTJOHBFHBSWFSJ£FSB£TLKBVNNBSLB£TMFZGJGZSJSMZGÃBMKÓ£BWÎTV
TFNPHWJ£IBMEÃMZGKBVQQMÝTJOHVNFGUJSWFJUJOHVNBSLB£TMFZGB5JMMZGKBVQQMÝTJOHBUFMTU
TBNBOUFLUVNFJHJOMFJLBWJ£LPNBOEJMZGT ÃMFUSVOVNCÙ£BPHVQQMÝTJOHBSÎGZMHJTF£MJTFNUMB£VSFS
notendum lyfsins.

Ný störf í
lyfjaupplýsingadeild

Verkefnastjóri (Labelling Manager)

Verkefnastjóri
breytingaumsókna

Helstu verkefni:
r¦CZSH£ÃHFS£MZGKBVQQMÝTJOHBWFHOBVNTÓLOBVNNBSLB£TMFZGJ
r¦CZSH£ÃWJ£IBMEJMZGKBVQQMÝTJOHBFGUJSWFJUJOHVNBSLB£TMFZGB
r4WBSBBOONBSLBCSÊGVNWBS£BOEJMZGKBVQQMÝTJOHBSÎVNTÓLOBSGFSMVN
r7FSLFGOBTUKÓSJFSÎNJLMVNTBNTLJQUVNWJ£TUBSGTNFOOTLSÃOJOHBSTWJ£T
og lyfjagátarsviðs Actavis bæði hérlendis og erlendis og er einnig
í samskiptum við skráningaryfirvöld
Við leitum að einstaklingi
rNF£IÃTLÓMBNFOOUVOÎMZGKBGS£JF£BTBNCSJMFHBNFOOUVO
rNF£NKÕHHÓ£BFOTLVLVOOÃUUV ÕOOVSUVOHVNÃMBLVOOÃUUBFSLPTUVS
rNF£SFZOTMVBGUFYUBHFS£
rTFNFSOÃLWNVSPHTKÃMGTU£VSÎWJOOVCSÕH£VN
rNF£HÓ£BUÕMWVLVOOÃUUV
rNF£FLLJOHVÃMZGKBTLSÃOJOHVN LPTUVS

Starfið tilheyrir deildinni Life Cycle Management sem er á
skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar er að sjá um almennt viðhald
á markaðsleyfum Actavis lyfja bæði fyrir viðskiptavini Actavis og
fyrir eigið vörumerki hvort sem er innan eða utan Evrópusambandsins.
7FSLFGOBTUKÓSJFSÎNJLMVNTBNTLJQUVNWJ£FSMFOEBWJ£TLJQUBWJOJ 
MZGKBZGJSWÕMEPHB£SBSEFJMEJSEÓUUVSGZSJSULJ"DUBWJT
Helstu verkefni:
r4LJQVMBHOJOHNBUCSFZUJOHBVNTÓLOBFSWBS£BIJOBSÝNTVCSFZUJOHBSTFN
gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir
r6QQGSTMBTLSÃOJOHBSHBHOBÎTBNSNJWJ£CSFZUJOHBVNTÓLOJS
r6OEJSCÙOJOHVSPHJOOTFOEJOHTLSÃOJOHBSVNTÓLOBÎOBGOJ"DUBWJTPH
viðskiptavina innan og utan Evrópusambandsins
r"MNFOOUWJ£IBMEÃNBSLB£TMFZGVNÎTBNSNJWJ£FWSÓQTLVMZGKBMÕHHKÕGJOB
r6QQMÝTJOHBPHSÃ£HKÕGFSWBS£BSCSFZUJOHBVNTÓLOJS

Fulltrúi (Officer)

Við leitum að einstaklingi
rNF£IÃTLÓMBNFOOUVOÎMZGKBGS£JF£BB£SBSBVOWÎTJOEBNFOOUVO
rTFNFSOÃLWNVS BHB£VSPHTKÃMGTU£VSÎWJOOVCSÕH£VN
rNF£NKÕHHÓ£BFOTLVLVOOÃUUV
rNF£HÓ£BBMNFOOBUÕMWVLVOOÃUUV

Helstu verkefni:
r"£TUP£WJ£HFS£MZGKBVQQMÝTJOHBWFHOBVNTÓLOBVNNBSLB£TMFZGJ
r"£TUP£WJ£WJ£IBMEMZGKBVQQMÝTJOHBFGUJSWFJUJOHVNBSLB£TMFZGB
r'VMMUSÙJFSÎNJLMVNTBNTLJQUVNWJ£TUBSGTNFOOTLSÃOJOHBSTWJ£T
og lyfjagátarsviðs Actavis bæði hérlendis og erlendis

Við leitum að einstaklingi
rTFNIFGVSMPLJ£TUÙEFOUTQSÓGJ MZGKBULOJOÃNJF£BFS
með sambærilega menntun
rNF£NKÕHHÓ£BFOTLVLVOOÃUUV ÕOOVSUVOHVNÃMBLVOOÃUUBFSLPTUVS
rNF£SFZOTMVBGUFYUBHFS£ LPTUVS
rTFNFSOÃLWNVSPHTKÃMGTU£VSÎWJOOVCSÕH£VN
rNF£HÓ£BUÕMWVLVOOÃUUV

Skráningardeild tilheyrir þróunareiningu Actavis á Íslandi og
sér um að veita ráðgjöf við þróun á lyfjum með hliðsjón af gildandi
SFHMVHFS£VNPHUBLBTBNBOHÕHOGZSJSOÝMZGUJMNBSLB£TTFUOJOHBS
erlendis.

Sérfræðingur í innheimtu
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og
lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem selja lyf undir eigin
vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki
í Evrópu. Starfið tilheyrir deildinni Finance and Administration sem sér um bókhald,
innheimtur og almenna skrifstofuþjónustu fyrir Medis.

Sérfræðingur
í skráningardeild

Helstu verkefni:
r3Ã£HKÕGPHÃUUUBLBÎSÓVOBSWFSLFGOVN
r4BNBOUFLUTLSÃOJOHBSHBHOBGZSJSOÝMZGSÓV£Ã±TMBOEJUJMNBSLB£TTFUOJOHBS
á markaði Evrópusambandsins og víðsvegar um heim
r3ÝOJÃTLSÃOJOHBSHÕHOVNGSÃISÃFGOBCJSHKVN

Helstu verkefni:

r6QQGSTMVSÃTLSÃOJOHBSHÕHOVN

r Úthringingar og eftirfylgni vegna útistandandi viðskiptakrafna
r6QQMÝTJOHBHKÕGUJMWJ£TLJQUBWJOBPHBOOBSSBEFJMEBJOOBO.FEJT
rÀNJTGKÃSNÃMBUFOHETLÝSTMVHFS£ NF£BMBOOBST74,TLJM

rSvara athugasemdum og annmarkabréfum yfirvalda

Við leitum að einstaklingi
rNF£IÃTLÓMBNFOOUVOTFNOÝUJTUÎTUBSGJ
rNF£SFZOTMVBGTLSJGTUPGVTUÕSGVNPHF£BBGCÓLIBMETWJOOV
og góð kunnátta í Excel er nauðsynleg
rTFNWJOOVSTLJQVMFHBPHÃTLJMWJSLBOPHÃSBOHVSTSÎLBOIÃUU
rNF£HÓ£BTBNTLJQUBIGOJ
rNF£NKÕHHÓ£BFOTLVLVOOÃUUV

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is
og Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 3. júní nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.

rSamskipti við viðskiptavini og skráningaryfirvöld um tæknileg atriði er snerta
skráningarmál
Við leitum að einstaklingi
rNF£IÃTLÓMBQSÓGÃTWJ£JSBVOWÎTJOEB TTFGOBGS£J MZGKBGS£J NBUWMBGS£J
eða sambærilega menntun
rmeð góða enskukunnáttu
rTFNFSGMKÓUVSB£UJMFJOLBTÊSOÝWJOOVCSÕH£PHFLLJOHV

Kíkið á fleiri
laus störf á
www.actavis.is

Actavis 3FZLKBWÎLVSWFHJ)BGOBSGJS£Js f @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi til starfa á skrifstofu samtakanna.
Helstu verkefni:

•
•
•
•
•
•

Gerð og túlkun kjarasamninga
Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
Málflutningur f.h. samtakanna eða aðildarfyrirtækja þeirra
Gerð umsagna um þingmál
Þátttaka í undirbúningi stefnumótunar samtakanna í fjölmörgum mikilvægum málaflokkum
Aðkoma að alþjóðlegu samstarfi

Á vinnumarkaðssviði samtakanna starfa fimm lögmenn. Leitað er að öflugum einstaklingi með embættis- eða masterspróf í lögfræði, nokkra starfsreynslu úr atvinnulífinu eða viðeigandi starfsreynslu
á öðrum vettvangi og/eða viðbótarnám sem nýtist í starfi. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu
á vinnurétti og lögmannsréttindi.
Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma
821 0019
Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til
ragnar@sa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks atvinnulífs og málsvari atvinnurekenda í hagsmunamálum þeirra.
Innan vébanda samtakanna eru sjöaðildarfélög sem starfa
á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga um 2.000 smá
og stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 50.000 starfsmenn
eða um helmingur launamanna á almennum vinnumarkaði
á Íslandi.
Hjá SA starfa 19 starfsmenn sem búa yfir margvíslegri sérfræðiþekkingu og sinna m.a. vinnumarkaðs-, efnahags-,
skatta-, umhverfis-, samkeppnis- og menntamálum auk
samstarfs við stjórnvöld og setu í margvíslegum stjórnum
og nefndum, m.a. samningahópum vegna aðildarumsóknar
Íslands að ESB. SA taka þátt í alþjóðlegu samstarfi atvinnurekenda en samtökin reka einnig skrifstofu í Brussel.
Nánari upplýsingar um Samtök atvinnulífsins er að finna á vef SA: www.sa.is

Ert þú rétti maðurinn?
,ũĄsĠůĂǀĞƌŬƐƚčĝŝ,ũĂůƚĂŝŶĂƌƐƐŽŶĂƌƐƚĂƌĨĂƚčƉůĞŐĂϯϬϬŵĂŶŶƐ͘
&ǇƌŝƌƚčŬŝĝƐŬŝƉƟƐƚşϵƐǀŝĝĂůůƚĨƌĄŚƂŶŶƵŶƟůƵƉƉƐĞƚŶŝŶŐĂƌǀĠůĂ
ŽŐǀĠůĂƐĂŵƐƚčĝŶĂĄƐĂŵƚǀŝĝŚĂůĚƐǀŝŶŶƵ͘&ǇƌŝƌƚčŬŝĝŚĞĨƵƌƐĠƌŚčŌƐŝŐ
şůĂƵƐŶƵŵĨǇƌŝƌƐƚſƌŝĝũƵƌďčĝŝŚĠƌŚĞŝŵĂŽŐĞƌůĞŶĚŝƐ͘

sĞŐŶĂĂƵŬŝŶŶĂƐĂŵŶŝŶŐĂƵŵůĂŶŐơŵĂǀĞƌŬĞĨŶŝĂƵŐůǉƐŝƌĨǇƌŝƌƚčŬŝĝĞŌŝƌ
ŵĄůŵŝĝŶĂĝĂƌŵƂŶŶƵŵ͕ǀĠůǀŝƌŬũƵŵ͕ŵƷƌƵƌƵŵŽŐſĨĂŐůčƌĝƵŵƐƚĂƌĨƐŵƂŶŶƵŵ
ƟůƐƚĂƌĨĂşƐƚĂƌĨƐƐƚƂĝĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐĄZĞǇĝĂƌĮƌĝŝ͘
&ǇƌŝƌƚčŬŝĝďǉĝƵƌƵƉƉĄƊũĄůĨƵŶĨǇƌŝƌƐƵĝƵŵĞŶŶ͕ƟůĂĝĂŇĂƐĠƌƌĠƫŶĚĂ͘
hŵĞƌĂĝƌčĝĂǉŵŝƐƐƚƂƌĨşƐƚĂƌĨƐƐƚƂĝĨǇƌŝƌƚčŬŝƐƐŝŶƐĄZĞǇĝĂƌĮƌĝŝƊĂƌƐĞŵƐƚĂƌĨĂƵŵϭϴϬŵĂŶŶƐ͘
sĞŐŶĂƐĂŵŶŝŶŐĂƵŵŬĞƌǀŝĝŐĞƌĝŝƌĨǇƌŝƌĄůǀĞƌůĐŽĂŽŐĂŶŶĂƌƌĂůĂŶŐơŵĂƐĂŵŶŝŶŐĂ͕ǀĂŶƚĂƌĨǇƌŝƌƚčŬŝĝ
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VIÐ LEITUM AÐ ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM
MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI
SÉRFRÆÐINGUR Í INNKAUPUM OG VÖRUSTÝRINGU
STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

 8PVMyQPHöKOXWDDILQQNDXSXPI\ULUWNLVLQV

 +iVNyODPHQQWXQVHPQãWLVWtVWDUIL

 ÇE\UJöiEHVWXQY|UXIOöLVPHöWLOOLWLWLOLQQNDXSD

 5H\QVODDIVDPEULOHJXVWDUILHUNRVWXU

eininga, innkaupatíðni, flutningsleiða og rýrnunar
 6DPVNLSWLYLöLQQOHQGDRJHUOHQGDELUJMDI\ULUWNLVLQV
 6DPVNLSWLYLöIOXWQLQJVI\ULUWNL

 +IQLtVDPQLQJDWNQL
 +IQLWLOåHVVDöWMiVLJiHQVNXtULWXöX
og töluðu máli

 0LNLOVDPYLQQDåYHUWi|QQXUVYLöI\ULUWNLVLQV

 )UXPNYöLRJVMiOIVWöLtVWDUIL

 gQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQLtVDPUiöLYLöLQQNDXSDVWMyUD

 äMyQXVWXOXQGVDPVWDUIVKIQLRJMiNYWWYLöKRUI

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af innkaupateymi
fyrirtækisins. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið
störf sem fyrst.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi
Einarsson innkaupastjóri í síma 821 8405.

STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚS - KVÖLDVAKT
STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

 $OPHQQODJHUVW|UItPyWW|NXWtQVOXRJIUiJDQJL
 (QGXUS|NNXQRJPHUNLQJiY|UXPWLOHQGXUV|OX
 gQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQLtVDPUiöLYLöODJHUVWMyUD

 Lyftararéttindi og reynsla af sambærulegu starfi
 5H\QVODDIY|UXK~VDNHUILNavision er kostur
 Nákvæmni, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 Stundvísi og vilji til að klára verk sín vel

Um er að ræða tímabundið starf á kvöldvakt þar sem
vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 13:0022:00. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf
sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir Svavar
Geirfinnsson lagerstjóri í síma 821 8450.

 Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

NÁNARI UPPLÝSINGAR
UPVMyQPHöUiöQLQJXKHIXU,QJD*XöU~Q%LUJLVGyWWLUPDQQDXöVVWMyULÇKXJDVDPLUXPVWDUIVHQGLXPVyNQiatvinna@1912.is þar sem greina skal frá menntun,
I\UULVW|UIXPRJåHLUULUH\QVOXVHPXPVNMDQGLWHOXUDöPXQLJDJQDVWVpUtVWDUILgOOXPXPVNMHQGXPYHUöXUJUHLQWIUiåHJDUiNY|UöXQXPUiöQLQJXKHIXUYHULöWHNLQ

ÍSLENSKA SIA.IS NAT 59881 05.2012

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og
aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki sem í dag er 80 talsins. Það býr við glæsilega
DöVW|öXtK|IXöVW|öYXPI\ULUWNLVLQVDö.OHWWDJ|UöXPt5H\NMDYtNHQDöDXNLHUVWDUIVVW|öi$NXUH\UL
*LOGLQVHPVWDUIVIyONKHIXUDöOHLöDUOMyVLHUX)UXPNYöL/LöVKHLOGÇUHLöDQOHLNLÇVWUtöD

Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | Sími 530 8500 | Fax 530 8501 | www.1912.is

Tækifæri fyrir
öﬂuga sérfræðinga
Sérfræðingur hjá Gjaldeyrismiðlun Íslandsbanka

Lánastjóri úrv
úrvinnslumála

Gjaldeyrismiðlun Íslandsbanka er leiðandi aðili á sínu sviði á íslenskum fjármálamarkaði. Við leitum að öﬂugum liðsmanni til að slást í hóp sérfræðinga sem býr yﬁr
mikilli þekkingu og reynslu af fjárfestingabankastarfsemi.

Lánaeftirlitt veitir afkomueiningum
afk
bankans almenna ráðgjöf um útlán og
hefur yﬁrumsjón með úrvinnslumálum bankans.

Gjaldeyrismiðlun á viðskipti með gjaldeyri við alla viðskiptavini bankans. Auk þess
veitir miðlun ráðgjöf þegar kemur að gjaldeyrisvörnum og stýringu gjaldmiðla- og
vaxtaáhættu, með aﬂeiðusamningum. Verkefnin eru fjölbreytileg, afar krefjandi og
reyna mikið á samskiptahæfni og samningatækni.

Við leitum að jákvæðu
jákvæðum einstaklingi sem hefur reynslu og þekkingu á lánamálum og hugsar í lau
lausnum.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

- Ráðgjöf í lánamálum

- Viðskiptafræði, lögfræði eða
sambærileg menntun

að
- Greining og mótun tillagna
ti
fjárhagslegri endurskipulagningu
endursk

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

- Gjaldeyrisviðskipti við innri og
ytri viðskiptavini

- Háskólapróf
- Samskiptahæfni, áræðni og frumkvæði

- Samskipti við viðskiptavini bankans
og stjórnendur afkomueininga

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Ráðgjöf til viðskiptavina
- Öﬂun nýrra viðskiptasambanda

- Reynsla á sviði fjárfestingabankastarfsemi er kostur

- Vinnsla lánamála, samninga- og
skjalagerð

- Mjög góð enskukunnátta

- Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð

k
l
fk
- Vöktun
útlána
og afkomueininga

- Reynsla af vinnslu og greiningu
útlána skilyrði
- Sjálfstæð vinnubrögð

- Gott vald á íslenskri og enskri tungu
Nánari upplýsingar veitir: Stefán Eiríks Stefánsson, forstöðumaður Gjaldeyrismiðlunar, sími 440 4483, netfang: stefan.stefansson@islandsbanki.is.

Nánari upplýsingar veita: Guðrún Gunnarsdóttir forstöðumaður Lánaeftirlits
í síma 844 4187, gudrun.gunnarsdottir@islandsbanki.is og Birgir Runólfsson
deildarstjóri Lánaeftirlits í síma 844 4555, birgir.runolfsson@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 3. júní nk. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími: 440 4172,
netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is
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Stálsmiðjan er leiðandi fyrirtæki í skipaiðnaði, stóriðju, uppbyggingu og viðhaldi vatns- og gufuaflsvirkjana, álverksmiðja, auk annarra hliðstæðra verkefna. Stálsmiðjan er eigandi Framtaks, vélaog skipaþjónustu sem og Blossa sem rekur stærsta sérhæfða dísilverkstæði landsins.
Hjá fyrirtækjunum starfa um 150 starfsmenn og staðsetning þeirra er í Vesturhrauni í Garðabæ.

Nánari upplýsingar:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Fjármála- og gæðastjóri
Stálsmiðjan leitar að fjölhæfum einstaklingi sem býr yfir góðri þekkingu á fjármálum og þekkingu
og áhuga til að annast innleiðingu ISO-9001 vottunar.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Umsjón fjármála
• Samskipti við banka og lánastofnanir
• Samningagerð og utanumhald samninga
• Áætlanagerð
• Umsjón með gæðakerfi, innleiðing á ISO-9001
• Skjalaumsjón
• Verkefnastjórnun

• Haldbær reynsla af gæðamálum og umsjón fjármála
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunarhæfileikar
• Mjög góð tölvukunnátta
• Þekking á Opus Alt er kostur
• Góð enskukunnátta
• Jákvæðni og umburðarlyndi

Umsóknarfrestur er til og
með 4. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

66°NORÐUR var stofnað árið 1926. Fyrirtækið hannar og framleiðir í eigin verksmiðjum vinnu- og
útivistarfatnað. 66°NORÐUR á og rekur 9 verslanir á Íslandi og tvær erlendis. Vörur fyrirtækisins eru
seldar í 20 löndum og er helsti vaxtarbroddur fyrirtækisins á erlendum mörkuðum.
Nánari upplýsingar:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Fjármálastjóri
66°Norður leitar að fjármálastjóra til að leiða fjármálasvið félagsins í þeirri uppbyggingu sem
framundan er. Viðkomandi þarf að setja upp lykilmælikvarða, móta nýtt áætlanakerfi og byggja
upp fjármálaumgjörð í vaxandi félagi. Kraftmikil verkefni sem kalla á lífsglaðan einstakling.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg fjárstýring
• Yfirumsjón með reikningshaldi, kostnaðareftirliti, áhættustjórnun
og greiningu
• Undirbúningur fyrir endurskoðun og ábyrgð á innra eftirliti
• Áætlanagerð og frávikagreining
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og rekstraruppgjör
• Skýrslugerð
• Yfirumsjón með bókhaldi og afstemmingum
• Samskipti við banka og helstu birgja
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar

• Framhaldsmenntun á sviði viðskipta og fjármála
• Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórnun
• Árangusrík stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Frumkvæði, metnaður og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 5. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Löggiltur fasteignasali - lögfræðingur

Kranamenn

Heimili fasteignasala leitar að löggiltum fasteignasala,
lögfræðingi eða aðila vönum skjalagerð. Nauðsynlegt er að
viðkomandi haﬁ reynslu af störfum á fasteignasölu.
Mikil áhersla er lögð á fagleg og vönduð vinnubrögð.
Fyrsta ﬂokks vinnuaðstaða.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendar á ﬁnnbogi@heimili.is, fyrir 1. júní.

Eykt óskar eftir að ráð tvo vana kranamenn til
starfa sem fyrst vegna verkefna fyrirtækisins.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Eyktar
Stórhöfða 34-40. 110 Rvk
Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson
Sími: 822-4437

Matur er mannsins megin
Múlakafﬁ leitar að góðu fólki!
Matreiðslumaður hjá Múlakafﬁ

Starfsmaður í mötuneyti

Matreiðslumaður á vaktir í veislueldhús Múlakafﬁs í
Hallarmúla. Almenn störf matreiðslumanns og verkefni
í samráði við yﬁrmatreiðslumann. Unnið er á 12 tíma
vöktum – 2 2 3 fyrirkomulag.

Starfsmaður óskast til að vinna almenn störf í
mötuneyti stórfyrirtækis undir stjórn yﬁrmatreiðslumanns. Vinnutími 8-15 virka daga - einu sinni í
mánuði til kl 17 og stundum er aukavinna í boði. Við
viljum ráða röskan og þjónustulundaðan einstakling
sem hefur unun af matartilbúningi og reynslu af
sambærilegu starﬁ. Snyrtimennska, útsjónarsemi,
þjónustulund og samskiptafærni eru lykilatriði.
Góð laun fyrir réttan aðila.

Við leitum að matreiðslumanni sem hefur
tilskylda menntun í starﬁð. Reynsla, dugnaður, brennandi áhugi og þægilegt viðmót er það sem skiptir
sköpum.
Góð laun í boði.

Múlakafﬁ er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem
fagnar 50 ára afmæli um þessar mundir.
Rekstur þess skiptist í fjóra hluta - veitingastaður, veisluréttir, veitingasalir og rekstur
mötuneyta.
Hjá Múlakafﬁ starfar einvalalið matreiðsluog framreiðslumanna. Starfsaldur er hár
hjá fyrirtækinu enda er Múlakafﬁ góður og
skemmtilegur vinnustaður.

www.radum.is
Garðastræti 17

Umsókn með upplýsingum um fyrri störf og menntun óskast sendar til Hildar Erlu
Björgvinsdóttur hjá Ráðum ehf á netfangið hildur@radum.is og veitir hún nánari
upplýsingar um störﬁn í síma 519 6770.

Sími 519 6770

dagur & steini

Snillingar óskast!
Ertu tölvugúru?

Ert þú með besta viðmótið?

Starfsmaður í notendaþjónustu og tæknirekstri

Viðmótshönnuður

Leitum að hressum og skemmtilegum starfsmanni í notendaþjónustu Nova sem
sinnir tækniþjónustu við starfsmenn Nova. Að gera, redda og græja þarf að vera
viðhorfið og lipurð í samskiptum er lykilatriði. Þjónusta og tæknirekstur
verslana, þjónustuvers og skrifstofu er hluti af starfinu, sem og náið samstarf
við kerfisstjóra og aðra starfsmenn Nova.

Við viljum halda áfram að vera flottust á netinu, bæði hvað varðar hönnun og
viðmót og leitum því að öflugum félaga til liðs við okkur. Starfið snýst um
hönnun notendaviðmóts og vinnu með lausnir á borð við CRM. Við leitum að
öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í
starfi og efla okkar samstæða hóp. Um er að ræða mjög
Sæktu um fy
rir
fjölbreytt starf í markaðsdeild Nova í vef- og viðmótshönnun, vefþróun við vefi Nova ásamt ýmsum öðrum
verkefnum tengdum vef- og markaðsmálum
á starf@nov
fyrirtækisins.
a.is

Starfsmaður þarf að hafa góða þekkingu á Windows stýrikerfi og reynsla á
uppsetningu og viðhaldi á algengum skrifstofuhugbúnaði æskilegur kostur.

Að vera frábær er heilmikið fyrirtæki

Söluráðgjafi í fyrirtækjaþjónustu
Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði vantar okkur fleiri öfluga liðsmenn.
Nova leitar að drífandi einstaklingi í starf söluráðgjafa í fyrirtækjaþjónustu. Starf
söluráðgjafa er fólgið í sölu á farsíma- og fastlínuþjónustu Nova til fyrirtækja.

3. júní

Viðkomandi þarf að hafa reynslu og kunnáttu í hönnun
notendaviðmóta og góða tilfinningu fyrir flæði í lausnum. Reynsla af
vef- og viðmótshönnun er skilyrði.
Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um menntun
og fyrri störf fyrir 3. júní 2012 á netfangið starf@nova.is.

Áhugi á tækninýjungum og reynsla úr starfsumhverfi tæknifyrirtækja er mikill
kostur. Einungis sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur með mikla reynslu
af sölu á fyrirtækjamarkaði kemur til greina. Ef þú ert hress og skemmtilegur,
söludrifinn og metnaðargjarn einstaklingur þá viljum við endilega fá þig í hópinn.

ti
Setmæmrstistaður

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla,
Miðgarði Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

í heimi!
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Bæjarstjóri Sveitarfélagsins Garði
Í Garði búa um 1500 manns og þar
hefur átt sér stað töluverð uppbygging
á síðustu árum. Góð þjónusta er við
íbúana. Öflugt skólastarf er í grunnskóla,
leikskóla og tónlistarskóla. Þá er
þar einnig mjög gott tómstunda og
félagsstarf.

-BVTFSUJMVNTØLOBSTUB§BCKBSTUØSBÓ4WFJUBSGÏMBHJOV(BS§J7J§MFJUVNB§ÚGMVHVN
FJOTUBLMJOHJUJMB§TUâSBTUBSGTFNJTWFJUBSGÏMBHTJOTPHMFJ§BÈGSBNIBMEBOEJVQQCZHHJOHV¢FTT

Sveitarfélagið Garður er frábær staður
til að njóta útivistar hvort sem um er að
ræða göngu- og hjólaferðir, berjatínslu
í móunum, golf, sund eða nestisferð í
skrúðgarðinum Bræðraborg.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t #KBSTUKØSJIFGVSZGJSVNTKØONF§TUBSGTFNJ
TWFJUBSGÏMBHTJOTPHTÏSVNGSBNLWNE¢FJSSB
ÈLWBS§BOBTFNCKBSTUKØSOUFLVS
t #KBSTUKØSJTLJQVMFHHVSPHVOEJSCâSEBHTLSÈ
GVOEBCKBSTUKØSOBSPHCKBSSÈ§T
t #KBSTUKØSJHUJSIBHTNVOBTWFJUBSGÏMBHTJOT
ÞUÈWJ§PHBOOBTUTBNTLJQUJWJ§TUPGOBOJS 
GZSJSULJPHTBNUÚL

t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJTTÈTWJ§J
TUKØSOTâTMV WJ§TLJQUBF§BSFLTUSBS
t 'BSTMSFZOTMBBGTUKØSOVOPHTBNTLJQUVN
t 3FZOTMBÓPQJOCFSSSJTUKØSOTâTMVFSTLJMFH
t -FJ§UPHBIGJMFJLBSNF§ÈIFSTMVÈGSVNLW§J 
IWBUOJOHV TBNTLJQUBIGOJPHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t «IVHJÈB§UBLBTUÈWJ§VQQCZHHJOHVTWFJUBSGÏMBHTJOT

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið
má finna á heimasíðu þess
www.svgardur.is
Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem
trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

U¼ËJMÑIU¼ËQLQJDUUDQQVÎNQLU

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Iðjuþjálfun – sviðsstjóri
lungnasviðs
Laus er til umsóknar staða sviðsstjóra í iðjuþjálfun á
lungnasviði. Sviðsstjóri ber ábyrgð á skipulagi, þróun og
framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu.

HEKLA óskar eftir bifvélavirkjum til starfa
ásamt þjónusturáðgjafa í verkstæðismóttöku
HEKLA stóreykur nú þjónustuna við eigendur Heklubíla á öllum sviðum. Vegna aukinna umsvifa
þurfum við að bæta við okkur hæfu og þjónustulunduðu starfsfólki sem falla vel inn í hóp okkar
úrvals starfsfólks. Um er að ræða ábyrgðarmikil störf þar sem þjónustulund, félagsandi og metnaður
eru lykileiginleikar. Starfsmenn fá tækifæri til að tileinka sér nýjustu tækni og sækja regluleg námskeið
er það varðar.
Umsóknarfrestur er til 4. júní og skulu umsóknir berast til Magnúsar Halldórssonar,
yȕrverkstjóra, mh@hekla.is.

HEKLA er stærsta bifreiða og þjónustuumboð á Íslandi með á annað hundrað
hæȕleikaríka einstaklinga í vinnu. Okkar hlutverk er að þjónusta.

Laugavegur 170-174 Ɍ 590 5000 Ɍ hekla.is Ɍ thjonusta@hekla.is Ɍ Þjónustuverkstæði um land allt

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heims samtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyﬁ og löggildingu.
Æskilegt er að sviðsstjóri haﬁ að lágmarki 3ja ára starfsreynslu, góða
skipulagshæﬁleika og færni í samskiptum.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands og
Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigríður Jónsdóttir aðstoðarforstöðuiðjuþjálﬁ í síma 585-2154 siggaj@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem áhersla
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn . Kraﬁst er
frumkvæðis, góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í
vinnubrögðum. Gott tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með góðu og
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman að því að auka lífsgæði einstaklinga með færniskerðingu vegna lungnasjúkdóms.
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000
www.reykjalundur.is
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RADIO RADIO
STARFSMAÐUR ÓSKAST!
Stórverslun N1 að Bíldshöfða 9 leitar eftir kraftmiklum og áreiðanlegum starfsmanni til starfa
í radíódeild. Radíódeildin sérhæﬁr sig í ráðgjöf og sölu á radíóvörum, s.s. bílaútvörpum,
talstöðvum, GPS tækjum og sjónvörpum. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Auðarskóli í Dölum
'HLOGDUVWMyULiOHLNVNyOD

HLUTVERK
Ř6DODU£²JM¸IRJÀMµQXVWDWLOYL²VNLSWDYLQD 
 UDG¯µGHLOGDU1

HÆFNISKRÖFUR
Ř%UHQQDQGL£KXJLRJÀHNNLQJ£V¸OX
 RJÀMµQXVWX

Ř6DPVNLSWLYL²Y¸UXK¼VÀMµQXVWXYHUNVW¨²L
 RJLQQNDXSDGHLOG1

Ř+¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXP
Ř0HQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUŵHUNRVWXU

ŘQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL¯YHUVOXQLQQL

Við leikskóladeild Auðarskóla er laus staða
deildarstjóra frá og með 1. ágúst næstkomandi.
Um er að ræða tveggja deilda leikskóla í nýlegu
húsnæði. Umsóknarfrestur er til 31. maí

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Bjarki Jakobsson, verslunarstjóri, í síma 660 3419.
Áhugasamir sæki um starﬁð á www.n1.is fyrir 3. júní n.k.

7yQOLVWDUNHQQDUL
Við tólistardeild Auðarskóla er laus staða tónlistarkennara frá og með 1. ágúst næstkomandi.
Tónlistar- og grunnskóla-deildir vinna náið saman.
Umsóknarfrestur er til 4. júní

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Nánari upplýsingar um ofangreind störf veitir Eyjólfur
Sturlaugsson skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um allar
deildir skólans er að ﬁnna á www.audarskoli.is

Icelandic Institute for Intelligent Machines (IIIM)

Trésmiðir

is looking for an Administrative Assistant for
duration of 12 months (1.07.2012-31.07.2013).

Er kreppan búin?

The successful applicant will support the team with
assigned administrative tasks and should be able to:
• Setup and coordinate meetings and public
events.
• Check deadlines for grant proposals and help
with grant proposal submissions.
• Assist with travel arrangements for staff and
company visitors.
• Provide help with human resources – communication with job applicants, ﬁling, help with visa
• acquirement etc.
• Provide ofﬁce orientation for new employees &
prepare employment contracts.
• Help with bookkeeping.
• Research, request quotes, and purchase equipment, ofﬁce furniture and supplies.
• Update public website.
• Handle documentation and other internal
processes.
• Assist with other assigned tasks.

Jáverk óskar eftir að ráða vana trésmiði til framtíðarstarfa sem fyrst.
Um er að ræða fjölbreytt verkefni að mestu á höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:
Sveinspróf í húsasmíði
Starfsreynsla
Sjálfstæði í vinnubrögðum en jafnframt mikil samstarfshæfni
Stundvísi og áreiðanleiki
Jákvæðni og létt lund

Við bjóðum upp á:
Samkeppnishæf laun hjá traustu fyrirtæki
Skemmtileg og fjölbreytt verkefni
Góðan starfsanda

• Strong communication and organizational skills.
• Fluent in English and Icelandic.
• Thorough knowledge of general ofﬁce procedures, technologies, equipment and software
(Word
• processing, spreadsheets & graphics).
• Previous experience with research, grant application process and working in academic environment is an advantage.
To apply please send your resume to: jobs@iiim.is
until June 15.

F í t o n / S Í A

Qualiﬁcations / requirements:

Umsóknir og fyrirspurnir sendist í tölvupósti á javerk@javerk.is
fyrir 31. maí.
Öllum fyrirspurnum verður svarað og fullum trúnaði heitið.

Jáverk er 20 ára gamalt byggingaverktakafyrirtæki og er með starfsstöðvar í Reykjavík og á
Selfossi. Fyrirtækið er meðal stærstu byggingaverktakafyrirtækja landsins og er þekkt fyrir
sveigjanleika og áreiðanleika hjá viðskiptavinum. Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð
fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og
starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701
www.javerk.is
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Óska eftir starﬁ
Óska eftir vel launuðu starﬁ. Er snyrtilegur,
karlkyn, 49 ára, get tekið ábyrgð.
Flest kemur til greina. Uppl. í s. 692-1426

VILTU STARFA VIÐ FERÐAÞJÓNUSTU?
Starf sölumanns er laust til umsóknar

Yﬁrmaður heilbrigðistæknimála
Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspítala óskar að ráða í starf yfirmanns heilbrigðistæknimála sem er hluti af heilbrigðis- og
upplýsingatæknideild og heyrir undir deildarstjóra. Ráðning í starfið er frá 1. júlí 2012 eða eftir samkomulagi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af vinnu á ferðaskrifstofu
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
nauðsynleg, þriðja tungumál mikill kostur

Á heilbrigðistæknieiningu spítalans starfa um 20 starfsmenn sem sjá um viðhald og viðgerðir á núverandi lækningatækjum, kaup og
innleiðingu á nýjum lækningatækjum ásamt ráðgjöf og framþróun í heilbrigðistæknimálum spítalans.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Stjórnun og ábyrgð á starfsemi heilbrigðistæknieiningar
Forysta og framþróun á sviði heilbrigðistækni
Samskipti við klíníska stjórnendur og starfsmenn á LSH
Samstarf við aðrar einingar heilbrigðis- og
upplýsingatæknideildar

Hæfnikröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af heilbrigðistækni er æskileg
Reynsla af stjórnun og rekstri á tæknistarfsemi er æskileg
Skipulagshæfileikar og frumkvæði ásamt metnaði til að ná
árangri í starfi
» Jákvætt viðhorf og góð samskiptahæfni
»
»
»
»

Framtíðarsýn Landspítala er að vera í fremstu röð
háskólasjúkrahúsa, eftirsóttur vinnustaður og stolt
landsmanna, sjúklinga og starfsmanna.
Landspítali er stærsti vinnustaður landsins með um
um 4.600 starfsmenn.
Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild hefur umsjón
með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum,
tölvum og öðrum tæknibúnaði. Á deildinni starfa
rúmlega 70 starfsmenn. Hlutverk deildarinnar
er að styðja við kjarnastarfsemi spítalans enda
heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda
hagræðingar og framþróunar í starfsemi hans.

Starfssvið:
• Samskipti við innlenda og erlenda viðskiptavini
• Sala og kynning á þjónustu fyrirtækisins
• Önnur tilfallandi verkefni

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2012.
Senda skal inn umsóknir á tölvupóstfangið
atvinna@grayline.is.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2012. Starfshlutfall er 100%.
» Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.
» Upplýsingar veitir Björn Jónsson, deildarstjóri, netfang bjornj@landspitali.is, sími 825 5050.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Dómhildi Árnadóttur, mannauðsráðgjafa, Landspítala Hb-21D.

Nánari upplýsingar um starﬁð gefur Þórir Garðarsson
í síma 540 1304.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.

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

HYUNDAI FLYTUR 䟀 N䟍JA OG GLÆSILEGA FRAMT䟀ÐARAÐST䟈ÐU

VIÐ LEITUM AÐ HYUNDAI F䟅LKI
Starfsfólki sem klikkar helst ekki og endist vel og lengi. Starfsfólki sem kemur fram við viðskiptavini
eins og vini, er tilbúið að leggja sig fram og þiggja ríkulega umbun og hvatningu fyrir.
Bifvélavirkjar

Starfsfólk á lager

Starfssvið: Almennar viðgerðir á Hyundai bifreiðum

Starfssvið: Afgreiðsla og móttaka varahluta

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:
· Reynsla af lagerstörfum

· Reynsla af almennum viðgerðarstörfum

· Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð

E N N E M M / S Í A / N M 5 24 9 0

· Sveinspróf í bifvélavirkjun

UPPLIFÐU N䟍JA T䟀MA MEÐ HYUNDAI
Nú leitum við að fleira fólki í okkar hóp því á næstu mánuðum flytur Hyundai í nýja og glæsilega framtíðaraðstöðu í Kauptúni í
Garðabæ. Þar mun öll sala nýrra og notaðra Hyundai bíla fara fram auk þjónustu við Hyundai bíla.
Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á starfsumsokn@bl.is. Umsóknarfrestur er til 10. júní nk.
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri, netfang: hrafnhildur.hauksdottir@bl.is

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Þar sem

tölvur og viðskipti

mætast

- þar langar okkur að hia þig
Við erum að leita að viðskiptafræðimenntuðu fólki með tölvuáhuga,
nú eða tölvunarfræðingum með áhuga á viðskiptakerfum, til að
sökkva sér ofan í Oracle ERP, Microso Dynamics NAV, Microso
Dynamics AX og svoleiðis kerfi.
Í byrjun verður þú náúrulega með sérfræðingana okkar á öxlinni sem kenna
þér allt sem þú lærðir ekki í náminu. Og þeir hæa ekki fyrr en þú ert fullgildur
sérfræðingur um öflugustu og útbreiddustu viðskiptakerfi heimsins. Gæti tekið
smá tíma, en svo færðu að fara út í djúpu laugina.
Þú færð varla betra tækifæri til að kynnast gangverki fyrirtækja og atvinnulífsins.
Viðskiptakerfi snúast um allt sem viðkemur rekstri, hvort sem það eru ármál,
vörustjórnun, sala, framleiðsla eða mannauðsmál.
Hæfniskröfur:
»
»
»
»

Tölvudella og/eða viðskiptaáhugi
Unun af flóknum verkefnum
Próf í viðskipta-, tölvunar- eða verkfræði
Óslökkvandi áhugi á að prófa eihvað ný

Advania er ei stærsta upplýsingatæknifyrirtæki Norðurlanda og einn
skemmtilegasti vinnustaður landsins. Félagslífið er ölbrey, matur og
kaffi snilld og aðstaðan frábær (þreksalur og allt).
Kíktu á advania.is eir meiri upplýsingum eða hringdu í síma 440 9000
og spurðu um Ægi, hann segir þér allt um málið.

Sætún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is
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*UXQQRJ7yQVNyOLQQi+yOPDYtN
$XJOøVLUHIWLUIDUDQGLVW|êXUODXVDUWLOXPVyNQDU


Hafnargarðurinn ehf.
Óskum eftir vönum hellulagningamanni.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Upplýsingar í S: 864-5111

ìUMiUJUXQQVNyODNHQQDUDVW|êXU
ÌíUyWWDNHQQDUDVW|êX
(LQVWDêDWyQOLVWDUNHQQDUD

Okkur vantar liðsauka
Fótaaðgerðafræðingur, snyrtifræðingur, nuddfræðingur
Ein af betri snyrti-fóta og nuddstofum borgarinnar vantar
liðsauka sem fyrst.
Áhugasamir sendi upplýsingar um aldur, menntun og
fyrri störf á snyrtilausnir@gmail.com


1iQDULXSSOøVLQJDUKpU
KWWSZZZVWUDQGDE\JJGLVVWMRUQV\VODXPVRNQLU

Anæstesisygeplejerske søges til
Sundhedscenteret i Maniitsoq
En stilling som anæstesisygeplejerske på Sundhedscenteret i Maniitsoq er ledigt snarest eller efter nærmere
aftale. Stillingen kan også søges som vikariat i mindst 3 måneder.
Du vil primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige plejepersonale bliver ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen, samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen. Du kommer
ligeledes til at deltage i visitering af patienter ved ambulante henvendelser i vagterne, og derfor er det godt med
en bred baggrund.
Ønskede kvaliﬁkationer:
- Autoriseret sygeplejerske med
specialuddannels
som anæstesisygeplejerske
- Fleksibilitet
- Selvstændighed
- Gode samarbejdsevner
Vi kan tilbyde:
- Grundig introduktion
- Spændende hverdag med mangeartede
udfordringer.

ATVINNA
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Nánari upplýsingar www.gjob.dk eða
í síma 00299-231780 Ingibjörg

Framúrskarandi

.DQQWXDè
KMyOD"

kennarar
óskast í Tækniskólann

6DEUH$LUOLQH6ROXWLRQVOHLWDUDèKMyOUHLèDPDQQL



6pUIU èLQJXUiODXVQD
RJUièJMDIDVYLèL
6WDUIVVYLè

0HQQWXQDURJK

 6DPVNLSWLYLèYLèVNLSWDYLQL

 %6F06FtW|OYXQDUIU èLYHUNIU èL

 *UHLQLQJYDQGDPiODKMiYLèVNLSWDYLQXP
 8SSVHWQLQJIHUODWLOODXVQDUYDQGDPiODKMi
YLèVNLSWDYLQXP

HèDVDPE ULOHJPHQQWXQ
 *yèHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèL
 *yèLUVDPVNLSWDK ¿OHLNDU

 7 NQLOHJXUVWXèQLQJXUYLèV|OXRJ
PDUNDèVGHLOG

IQLVNU|IXU

 + IQLtJUHLQLQJXYDQGDPiOD
 9LOMLWLODèO UDRJWDNDVWiYLèQêMDKOXWL
 *yèDOPHQQìHNNLQJiW|OYXNHUIXP
 5H\QVODDI/LQX[2UDFOH64/-DYDRJ
:LQGRZV VNLOHJ
 5H\QVOD~UÀXJKHLPLQXPHUNRVWXU

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèM~QtQ VWNRPDQGL
8PV NMHQGXUVNLOLIHULOVNUiPtW|OYXSyVWLiUHNMREV#VDEUHFRP
8PVMyQPHèUièQLQJXPKHIXU-yQÈUQL%UDJDVRQ
MRQDUQLEUDJDVRQ#VDEUHFRP 

9HVWXUKOtè5H\NMDYtN6tPLZZZVDEUHDLUOLQHVROXWLRQVFRP

Véltækniskólinn
Staða í faggreinum vélstjórnar:
Rennismiður óskast, æskilegt að viðkomandi sé
með vélstjórnarréttindi. Kennsluréttindi einnig
æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson,
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501
og í tölvupósti, egud@tskoli.is.

Margmiðlunarskólinn
Stöður í faggreinum margmiðlunar:
Við leitum að kennara með sérþekkingu á hreyfimyndagerð, eftirvinnslu, Adobe Master Collection,
handrita- og kvikmyndagerð og Autodesk Maya.
Einnig leitum við að kennara með sérþekkingu á
leikjaforritun í Unity, javascript, Flash, html og
html5, css og css3, jQuery, hljóðvinnslu (ProTools),
Adobe Master Collection og kvikmyndagerð.
Nánari upplýsingar veitir Ari Knörr, verkefnastjóri
Margmiðlunarskólans, í síma 899 8833 og í
tölvupósti, ariknorr@tskoli.is.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 1. júní.
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.

www.tskoli.is
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/\IMDVWRIQXQyVNDUHIWLUDéUiéD
O|JIU éLQJWLOVWDUID
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf.

LÖGFRÆÐINGUR
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla í stjórnsýslu æskileg
• Þekking á Evrópulöggjöf æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð ritfærni
• Sjálfstæði í störfum
• Tungumálakunnátta, enska og norðurlandamál

Helstu verkefni:
• Lögfræðilegar álitsgerðir fyrir stofnunina
• Umsjón með dómsmálum, kvörtunum og kærum, þ.m.t.
stjórnsýslukærum til æðra stjórnvalds (velferðarráðuneytis)
• Lögfræðileg úrlausn mála er hafa íþyngjandi áhrif í för með sér
(leyﬁssvipting, áminning, synjun)
• Túlkun og skýring laga og reglugerða eða annarra
stjórnsýslufyrirmæla
• Undirbúningur og vinna við tillögur að endurskoðun eða
breytingu á lögum og reglugerðum
• Þátttaka í fræðslu um löggjöf er varðar starfsemi stofnunarinnar
• Þátttaka í nefndarstörfum og störfum vinnuhópa sem og
erlendu samstarﬁ

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Helga Þórisdóttir, staðgengill forstjóra, í síma 844 8386.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélags lögfræðinga. Ráðið verður í starﬁð til eins árs.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Umsóknir um starﬁð óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, til Lyfjastofnunar
á netfangið lyfjastofnun@lyfjastofnun.is Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2012.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vilt þú auka árangur í menntun?
Mentor er alþjóðlegt fyrirtæki á sviði upplýsingakerfa fyrir skóla. í dag starfa 65 einstaklingar í fimm
löndum hjá fyrirtækinu og yfir 1000 skólar eru notendur að InfoMentor upplýsingakerfinu.
Við erum að þróa nýja kynslóð af InfoMentor sem byggir á allra nýjustu tækni. Við bjóðum upp á
líflegt og skapandi vinnuumhverfi hjá metnaðarfullu fyrirtæki sem hefur það að markmiði að auka
árangur nemenda um allan heim.

Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

VIÐMÓTSFORRITARI

,QIR0HQWRUHUVPtèDèt$631(709&&RIDQi0LFURVRIW64/6HUYHU

ËVWDUILQXIHOVWDèYLQQDYLèIRUULWXQiQêMXYLèPyWLODXVQDLQQDQ0HQWRU

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

7|OYXQDUIU èLQJXUNHUILVIU èLQJXUHèDVDPE ULOHJPHQQWXQ

7|OYXQDUIU èLQJXUNHUILVIU èLQJXUHèDVDPE ULOHJPHQQWXQ

ëHNNLQJRJUH\QVODDI$631(709&RJ&

ëHNNLQJRJUH\QVODDI+70/&66RJ-DYD6FULSW

*RWWYDOGiHQVNX W|OXèXRJULWXèXPiOL

ëHNNLQJi$631(709&RJ&HUNRVWXU

6DPVNLSWDK IQLPHWQDèXURJVMiOIVW èYLQQXEU|Jè

*RWWYDOGiHQVNX W|OXèXRJULWXèXPiOL
6DPVNLSWDK IQLPHWQDèXURJVMiOIVW èYLQQXEU|Jè

www.mentor.is
Ofanleiti 2 - 103 Reykjavík
mentor@mentor.is

Frekari upplýsingar gefur Auðunn Ragnarsson í síma: 895 0057
Umsóknir sendist til: starf@mentor.is
Tekið er við umsóknum til 6. júní 2012

Læra

Áætla

Kenna

Meta

Greina

Miðla
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Sisimiut Regionssygehus søger en
Anæstesisygeplejerske
En anæstesisygeplejerskestilling på Regionssygehuset i Sisimiut er ledigt pr. 18. juni 2012 eller efter aftale.
Stillingen kan evt. besættes som et vikariat på minimum 3 måneder.
Hovedparten af anæstesier på Regionssygehuset i Sisimiut er til planlagte operationer, men der forekommer
også en del akutte indgreb.
Du vil, som anæstesisygeplejerske, primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige
plejepersonale vil være ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen og for den daglige arbejdsgang
på sengeafdelingen. Du vil ligeledes deltage i visitering af patienter ved ambulante henvendelser i vagterne derfor er det godt med en bred baggrund. Herudover vil vi meget gerne bruge nogle af dine ressourcer på det
intensive og akutte område.
Ønskede kvaliﬁkationer:
- Autoriseret sygeplejerske med specialuddannelse som anæstesisygeplejerske
- Fleksibilitet
- Selvstændighed
- Gode samarbejdsevner
Vi kan tilbyde:
- God og grundig introduktion
- Spændende hverdag med mangeartede
udfordringer
- Omgivelser som får hjertet til at hoppe
af begejstring
Nánari upplýsingar www.gjob.dk
eða í síma 00299-231780 Ingibjörg

RAFEINDAVIRKI
Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða tæknimenntaðan aðila
í vinnu við að þjónusta siglingar- og ﬁskileitartæki og annan
tengdan búnað.
Brúin ehf starfar í þjónustu við sjávarútveg og er með starfstöð á
Akureyri. Óskað er eftir vönum aðila sem getur unnið sjálfstætt og
í teymi með öðrum.
Nánari upplýsingar veitir Finnur í síma 8945572.
Umsóknir skulu sendar á netfangið ﬁnnur@bruin.is eða í
pósti á: Brúin ehf. Baldursnesi 4, 603 Akureyri.

LAUSAR STÖÐUR HJÁ
LANGANESBYGGÐ
AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI
Aðstoðarskólastjóra vantar til starfa við Grunnskólann á Þórshöfn.
Leitað er eftir vel menntuðum og hæfum einstaklingi
sem er tilbúinn til að taka þátt í að stjórn og leiða
farsælt skólastarf. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri
vinna saman að stjórnun og faglegri stefnumótum
skólans. Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra
og hefur m.a. umsjón með fjármálum skólans í
fjarveru skólastjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf og fjölbreytt kennslureynsla á
grunnskólastigi
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði stjórnunar
æskileg
• Frumkvæði og góðir skipulagshæﬁleikar
• Samstarfsvilji og hæfni í mannlegum samskiptum

KENNARAR

Verkfræðingar
1RUêXUiOyVNDUDêUiêDYHUNIU êLQJDWLOYLQQX
/HLWDêHUDêPHWQDêDUIXOOXPRJWUDXVWXPHLQVWDNOLQJXPVHPKDIDiKXJD
iPDUJî WWXPRJNUHIMDQGLYHUNHIQXP8PIUDPWtêDUVW|UIHUDêU êD
Verkefnastjóri
iXPKYHUÀVRJYHUNIU êLVYLêL

Verkfræðingur
í kerskála

Verksvið og ábyrgð
t Verkefnastjórnun fjárfestingaverkefna
t Gerð framkvæmda- og fjárhagsáætlana fyrir verkefni
t Samskipti við verktaka og framleiðendur búnaðar
t Tæknileg ráðgjöf varðandi undirbúning
og framkvæmd verkefna

Verksvið og ábyrgð
t Rekstur kera
t Greining og úrvinnsla framleiðsluupplýsinga
t Umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar
t Virk þátttaka í sameiginlegum verkefnum
milli deilda

Aðrar hæfniskröfur
t Meistaragráða í verkfræði
t Nokkurra ára starfsreynsla æskileg, helst úr
iðnaðarumhverfi
t Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
t Framúrskarandi hæfni í samskiptum og geta
til að örva samstarfsfólk til dáða
t Sterk öryggisvitund, öguð vinnubrögð og rík
ábyrgðarkennd

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2012
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.

Hvað veitum við
t Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki
í stöðugri sókn
t Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
t Starfsþjálfun og símenntun

Nánari upplýsingar veita:
Einar F. Björnsson framkvæmdastjóri umhverfisog verkfræðisviðs um störf verkefnisstjóra
umhverfis- og verkfræðisviðs í síma 430 1000.
Gauti Höskuldsson framkvæmdastjóri kerskála
um starf verkfræðings í kerskála í síma 430 1000.

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi
Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Fjöldi starfsmanna er á sjötta hundrað og árleg framleiðslugeta fyrirtækisins um 280 þúsund tonn af hágæða áli. Hjá Norðuráli
starfar fólk með afar fjölbreytta menntun og bakgrunn. Áhersla er lögð á jafna möguleika karla og kvenna til vinnu. Norðurál er í eigu Century Aluminum sem er með
höfuðstöðvar í Monterey í Kaliforníu í Bandaríkjunum.

Eftirtaldar kennarastöður við Grunnskólann á
Þórshöfn eru lausar til umsóknar:
• Umsjónarkennari á miðstig
• Umsjónarkennari í námsver
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
• Íþróttakennari
• Listgreinakennari
• Heimilisfræðikennari
• Tölvukennsla og tölvuumsjón
Við leitum að:
• Kennurum með B.ed. í kennslufræðum
• Metnaðarfullum og hugmyndaríkum einstaklingum
• Kennurum sem leggja áherslu á vellíðan og
árangur nemenda.
Einnig vantar skólaliða og stuðningsfulltrúa við
skólann.

LEIKSKÓLAKENNARI
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum leikskólakennara til að starfa við leikskólanum Barnaból
á Þórshöfn á næsta skólaári.
Nánari upplýsingar veita:
Arnfríður Aðalsteinsdóttir, skólastjóri Grunnskólans
á Þórshöfn
S: 899 3480 – skolastjori@thorshafnarskoli.is
Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir, skólastjóri
leikskólans Barnabóls
S: 468-1303 – barnabol@langanesbyggd.is
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri
S: 468 1220 og 821 1646 sveitarstjori@langanesbyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2012.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁð.
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Vinnumiðlari
Byggiðn - Félag byggingamanna og Félag iðn- og
tæknigreina óska eftir að ráða starfsmann í fullt
starf á sviði vinnumiðlunar. Tilgangurinn er að
miðla félagsmönnum lausum störfum og eftir
atvikum aðstoða þá við að aﬂa sér þekkingar og
færni sem eykur möguleika á vinnumarkaði.
Helstu verkefni:
• Vinnumiðlun til atvinnulausra.
• Samskipti við launagreiðendur og opinbera aðila.
• Móttökuviðtöl, eftirfylgni og upplýsingagjöf um
réttindi á vinnumarkaði.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Nám sem nýtist í starﬁ.
• Góð þekking og/eða reynsla á sviði vinnu markaðar og málefnum atvinnulausra er æskileg.
• Mjög góð samskipta- og aðlögunarhæfni.
• Góð tölvuþekking og góð kunnátta í íslensku
og ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.
Umsóknum skal skilað til Þjónustuskrifstofu
iðnfélaga, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 7. júní.

Rafvirki - Vélvirki
Norðurál Grundartanga óskar að ráða raf- og vélvirkja í sumarstarf
Verksvið og ábyrgð
t Vaktrafvirki í skautsmiðju með áherslu á eftirlit
og viðhald á rafbúnaði í Skautsmiðju
t Vélvirki í dagvinnu á kranaverkstæði með áherslu
á eftirlit og viðhald tæknibúnaði
Hæfniskröfur
t Sveinspróf
t Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
t Frumkvæði, sjálfstæði og útsjónarsemi
í vinnubrögðum
t Sterk öryggisvitund
t Lipurð í mannlegum samskiptum
t Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við
sambærileg störf er æskileg
Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar veita:
Einar Sigurður Sigursteinsson,formaður
rafmagnsverkstæðis, esigurdur@nordural.is,
sími 430 1000 eða 696 9593.
Sæmundur Jónsson, formaður
kranaverkstæðis, saej@nordural.is,
sími 430 1000 eða 696 9593.

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Fjöldi starfsmanna er á sjötta hundrað og árleg framleiðslugeta fyrirtækisins um 280 þúsund tonn af hágæða áli. Hjá Norðuráli
starfar fólk með afar fjölbreytta menntun og bakgrunn. Áhersla er lögð á jafna möguleika karla og kvenna til vinnu. Norðurál er í eigu Century Aluminum sem er með
höfuðstöðvar í Monterey í Kaliforníu í Bandaríkjunum.
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RAFEINDAVIRKI
einfaldlega betri kostur

ILVA óskar eftir að ráða
öﬂugan verslunarstjóra
ILVA er falleg húsgagna og gjafavöruverslun frá Danmörku.
Verslunin er rekin í 7000m² húsnæði á Korputorgi. ILVA er orðin þekkt meðal
landsmanna er varðar gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum vera stolt af
starfsfólki okkar og að starfsfólk okkar sé stolt af okkur.
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri verslunarinnar sem og
starfsmannahaldi. Hann hefur yﬁrumsjón með sölu og þjónustu.
Við leitum að kröfuhörðum einstaklingi og hæﬁleikaríkum stjórnanda, sem hefur
næmt auga fyrir straumum og stefnum í húsgögnum og gjafavöru. Viðkomandi
þarf að vera lipur í samskiptum, hugmyndaríkur og fylginn sér til framkvæmda.
Starfsreynsla af sambærilegu er skilyrði.
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar,
en viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.
Vinsamlega sendið umsóknir/ferilskrár til stra@stra.is .

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða tæknimenntaðan aðila
í vinnu við að þjónusta siglingar- og ﬁskileitartæki og annan
tengdan búnað.
Brúin ehf starfar í þjónustu við sjávarútveg og er með starfstöð á
Akureyri. Óskað er eftir vönum aðila sem getur unnið sjálfstætt og
í teymi með öðrum.
Nánari upplýsingar veitir Finnur í síma 8945572.
Umsóknir skulu sendar á netfangið ﬁnnur@bruin.is eða í
pósti á: Brúin ehf. Baldursnesi 4, 603 Akureyri.

Skólastjóri
Laus staða skólastjóra við
sameinaðan leik- og grunnskóla
í Hvalfjarðarsveit.
Staða skólastjóra við sameinaðan leik- og grunnskóla í Hvalfjarðarsveit er laus til umsóknar.
Leitað er að öﬂugum og framsýnum leiðtoga til að samþætta
og leiða þróttmikið og krefjandi skólastarf. Haustið 2011 voru
leikskólinn og grunnskólinn sameinaðir. Í skólanum eru um
130 nemendur. Grunnskólasvið er í nýju húsnæði sem tekið
var í notkun í ágúst sl. og á skólasvæðinu er íþróttamiðstöð
sem tilheyrir rekstri skólans. Félagsmiðstöð ungmenna hefur
aðstöðu í skólanum. Leikskólasvið er í nýlegu húsnæði og
eru ca. 4 km á milli skólabygginga. Skóli sveitarfélagsins er
Grænfánaskóli og mikil áhersla er lögð á umhverﬁsmennt og
útinám.
Starfssvið:
• Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu- uppeldis og
þróunar í skólastarﬁ innan ramma laga og reglugerða og í
samræmi við aðalnámskrár leik- og grunnskóla og
skólastefnu Hvalfjarðarsveitar.
• Leiða öﬂugt samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og
skólasamfélagsins í heild.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri skólans, íþróttamiðstöðvar og
daglegri starfsemi.

Skóla- og frístundasviðs

Staða leikskólastjóra við Sunnufold
Laus er til umsóknar staða leikskólastjóra við Sunnufold
Leikskólinn Sunnufold er sameinaður leikskóli í Foldahverﬁ sem starfar á þremur starfsstöðvum við Frostafold 33,
Logafold 18 og Funafold 42, 112 Reykjavík.
Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæﬁleika sem er reiðubúinn til að stýra stefnumótun og uppbyggingu í sameinuðum leikskóla.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Vera faglegur leiðtogi leikskóla 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.
• Stýra rekstri leikskóla á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við aðila utan hans.

Menntunar-og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á leik- og/eða
grunnskólastigi.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og
kennslufræða er æskileg.
• Reynsla af stjórnun, rekstri skóla og þróunarstarﬁ
er æskileg.
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og
leiðtogahæﬁleikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í
skólamálum, er skapandi, metnaðarfullur og tilbúinn að takast
á við krefjandi starf.
Staðan er laus frá 1. ágúst 2012. Æskilegt er að viðkomandi
geti komið að skólastarﬁnu sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní nk.

Hæfniskröfur
• Leyﬁsbréf sem leikskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun er æskileg.
• Stjórnunarhæﬁleikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri.
• Góð tölvukunnátta.
• Lipurð og sveigjanleiki í mannlegum samskiptum.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Hvalfjarðarsveitar www.hvalfjardarsveit.is og fylla út almenna
atvinnuumsókn og senda á Innrimel 3, 301 Akranes. Umsókn
þarf að fylgja greinargott yﬁrlit yﬁr nám og störf, leyﬁsbréf til
kennslu, meðmæli og upplýsingar um frumkvæði á sviði
skólamála. Kynnisbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum
umsóknar og rökstuðningur um hæfni umsækjenda um
starﬁð. Öllum umsóknum verður svarað.

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn á starf í leikskóla sem staðsettur
er í þrem húsum og hvernig umsækjandi uppfyllir menntunar-og hæfniskröfur. Einnig fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf,
leyﬁsbréf leikskólakennara og annað er málið varðar.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á heimasíðu Skóla- og frístundasviðs.

Nánari upplýsingar:
Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, sími 4338500
laufey@hvalfjardarsveit.is

Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2012.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ vegna FL. 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

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

Vefsíða skólans er http://www.skoli.hvalfjardarsveit.is/
Í Hvalfjarðarsveit er mannvænt og blómlegt samfélag. Með
nýjum lögum og námskrám fyrir leik- og
grunnskóla hafa skapast tækifæri til þess að hafa heildarsýn yﬁr
skólamál sveitarfélagsins á einni hendi. Með sameiginlegum leik
og grunnskóla er leitast við að eﬂa faglegt starf, skapa samfellu
í menntun og skólastarﬁ og byggja upp skólabrag með þeim
hætti að það verði eftirsóknarvert að búa og ala upp börn
í Hvalfjarðarsveit.
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Viltu reka matvöruverslun
og veitingastað Í Súðavík
Víkurbúðin ehf óskar eftir rekstraraðila að matvöruversluninni
Víkurbúðinni og veitingastaðnum Jóni Indíafara sem rekin er
sameiginlega í þjónustumiðstöðinni Álftaveri í Súðavík.
Til greina kemur að leigja reksturinn í heild sinni eða að aðili
yﬁrtaki lager og rekstur. Starfsemin fer fram í leiguhúsnæði og
eru tæki og búnaður til verslunar- og veitingareksturs innifalinn í
leigusamningi.
Víkurbúðin er með samning um rekstur skólamötuneytis, fyrir
leik- og grunnskóladeild Súðavíkurskóla, sem nýr aðili hefur
möguleika á að yﬁrtaka.
Frekari upplýsingar er að ﬁnna á vefslóðinni:
www.sudavik.is/ferdathjonusta/Jon_Indiafari
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Húsvörður

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Húsfélagið Aflagranda 40 óskar eftir að ráða
húsvörð til starfa.
Starfinu fylgir

90m2

íbúð og er búseta þar skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Már Þórisson stjórnarform.
í gsm síma 856-2021 eftir klukkan 16:00 eða tölvupósti á
netfangið doridraumur@internet.is

• Handlaginn og lipur í samskiptum
• Reglusamur og samviskusamur
• Þjónustulundaður og reyklaus
Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir hússtjórn.
Helstu verkefni hans eru þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni,
umhirða lóðar, minniháttar viðhald ásamt aðstoð við íbúa hússins.

Viljum ráða til starfa:
Kennara í 100% starf í sérkennslu.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Vilt þú vinna með okkur?
Svalbarðsstrandarhreppur leitar að starfsfólki í eftirtalin störf:

Deildarstjóri í leikskólanum Álfaborg

Lausar stöður
í Lágafellsskóla Mosfellsbæ

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.

Leitað er að einstakling sem er:

og á vefslóðinni:
www.sudavik.is/ferdathjonusta/Vikurbudin
Einn af stærstu vaxtasprotum svæðisins er fólginn í þjónustu við
ferðamenn og er hér um gott tækifæri að ræða fyrir dugmikinn
aðila sem langar að breyta til.

Umsóknarfrestur er til og
með 4. júní nk.

Leikskólinn Álfaborg leitar eftir sjálfstæðum, jákvæðum
og skapandi deildarstjóra í fullt starf frá og með
7. ágúst n.k.
Umsækjandi þarf að hafa lokið leikskólakennaranámi
skv. 3. gr. laga nr. 87/2008*. Stjórnunarmenntun og/
eða reynsla af stjórnun í leikskóla er kostur. Mikilvægt
er að umsækjandi eigi auðvelt með samskipti, haﬁ
frumkvæði og sé tilbúinn til að takast á við skemmtilegt
starf með börnum.
Staðsetning leikskólans býður upp á fjölbreytta starfsemi í tengslum við umhverﬁ og samfélag. Lögð er
áhersla á umhyggju, jákvæða snertingu, útiveru og
hreyﬁngu.
Umsóknir berist til Leikskólans Álfaborgar, Svalbarðseyri, 601 Akureyri eða í tölvupósti fyrir 20. júní nk.
Nánari upplýsingar veitir Ragna Erlingsdóttir, s. 4624901
/ netfang: alfaborg@svalbardsstrond.is.

Tónlistarkennari við Tónlistarskóla
Svalbarðsstrandar
Tónlistarskóli Svalbarðsstrandar óskar eftir að ráða
tónlistarkennara í hlutastarf á næsta skólaári.
Við leitum að metnaðarfullum, sjálfstæðum og
skapandi tónlistarkennara sem getur kennt á a.m.k.
tvö hljóðfæri, ásamt kennslu bóklegra greina og tónmenntar í grunnskóla.
Tónlistarskóli Svalbarðsstrandar er lítill skóli með ríka
áherslu á samvinnu við grunn- og leikskóla.
Umsóknir berist Tónlistarskóla Svalbarðsstrandar,
Valsárskóla, 601 Akureyri eða í tölvupósti fyrir 20. júní
nk. Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Helga Kvam,
s. 865 8052 / netfang: tonlist@svalbardsstrond.is.

Æskilegt að viðkomandi sé með framhaldsmenntun í
sérkennslufræðum og starfsreynslu. Leitað er eftir einstaklingi
með góða samskiptahæfni.

*Ef ekki berast umsóknir frá leikskólakennurum sem
uppfylla hæfniskröfur er heimilt að ráða leiðbeinanda í
stöðuna tímabundið til eins árs.

Skólaliða í 90% starfshlutfall.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.
Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði.

Meðal verkefna eru gangbrautarvarsla, ræstingar, gæsla með
nemendum, aðstoð í matsal. Vinnutími frá kl. 07:45.
Ráðning frá 15. ágúst .

Frístundaleiðbeinendur í 40-50% starfshlutfall.
Frístundaleiðbeinendur taka þátttöku í skipulagningu faglegs
frístundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starﬁ. Vinnutími
frá kl. 13:00. Ráðning frá 21.ágúst.Upplýsingar veitir
Ágústa Andrésdóttir forstöðumaður í síma 8962682 eða
agusta@lagafellsskoli.is

Stuðningsfulltrúa í u.þ.b. 60% starf.
Meginverkefni er aðstoð við nemendur m.a. í búningsklefum
drengja. Sérstaklega er leitað eftir karlmanni til starfans.
Vinnutími frá kl. 08:00. Möguleiki á vinnu í frístundaseli e.h.
og þar með 100% starfshlutfalli. Ráðning frá 15.ágúst.

Umsjónarmann tölvumála í 100% starf.
Ráðið verður í starﬁð frá 1.ágúst.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Umsjón með tölvukerﬁ skólans, rekstur prentara og annarra
jaðartækja, fagleg yﬁrumsjón með heimasíðu
Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starﬁ, þekking og reynsla af kerﬁsstjórnun
í Microsoft Windows/2008/XP/Win 7 umhverﬁ.
Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum, nákvæmni,
áreiðanleiki og skipulögð vinnubrögð.
Launakjör eru í samræmi við kjarasamning Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um störﬁn veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri, í
síma 5259200/8968230 eða johannam@lagafellsskoli.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist með tölvupósti á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is. Umsóknarfrestur er til 7. júní.

Svalbarðsstrandarhreppur er blómlegt og vel stætt sveitarfélag við austanverðan Eyjafjörð. Íbúar eru um 400. Þéttbýli er á Svalbarðseyri sem
er í um 12 km fjarlægð frá Akureyri. Þar er að ﬁnna tónlistar-, leik- og grunnskóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu og skrifstofu sveitarfélagsins.
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Starfatorg.is

Skóla- og frístundasvið

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Vaktmaður í hússtjórn
Gæðastjóri
Yfirmaður heilbrigðistæknimála
Lífeindafræðingur, náttúrufræðingur
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður
Dýralæknar við sauðfjárslátrun
Lögfræðingur
Hjúkrunardeildarstjóri
Lektor í munn- og kjálkaskurðlækn.
Lektor í textilmennt
Doktorsnemi

Landsb.s. Ísl. - Háskólabókasafn
Innanríkisráðuneytið
LSH, heilbrigðis- og upplýsingat.d.
LSH, ónæmisfræðideild
LSH, hjartadeild
Matvælastofnun
Lyfjastofnun
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
HÍ, menntavísindasvið
Skógrækt ríkisins

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Grindavík
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir

201205/086
201205/085
201205/084
201205/083
201205/082
201205/081
201205/080
201205/079
201205/078
201205/077
201205/076

Spennandi störf í skemmtilegu
umhverfi

Laus er til umsóknar staða
skrifstofustjóra Ölduselsskóla
Um er að ræða fullt starf sem er laust frá 1. ágúst 2012.
Næsti yﬁrmaður er skólastjóri eða staðgengill hans.
Helstu verkefni:
• Skrifstofustjóri ber ábyrgð á öllu sem varðar
rekstur skrifstofu skólans, almennu skrifstofuhaldi
og starfsmannahaldi á skrifstofu.
• Gerir rekstraráætlun og fjárhagsáætlun í samvinnu
við skólastjóra.
• Hefur umsjón með skjalavistunarmálum skólans.
• Leitast við að tryggja að á skrifstofu séu ávallt til
reiðu aðgengilegar upplýsingar um nemendur og
hina ýmsu þætti skólastarfsins og innra skipulag.
Hæfniskröfur:
• Góð samskiptafærni
• Háskóla- og/eða framhaldsmenntun sem nýtist í
starﬁnu er æskileg.
• Góð tölvukunnátta og reynsla og þekking á sviði
bókhalds og stjórnunar.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laus er til umsóknar staða
umsjónarmanns Ölduselsskóla
Um er að ræða fullt starf sem er laust frá 1. ágúst 2012.
Næsti yﬁrmaður er skólastjóri eða staðgengill hans.
Helstu verkefni:
• Verkstjórn starfsmanna samkvæmt skipuriti.
• Yﬁrumsjón ræstinga.
• Tilfallandi smærra viðhald húsnæðis og innanstokksmuna.
• Eftirlit með húsnæði og samvinna við iðnaðarmenn.
• Þátttaka í gæslu nemenda bæði fyrir skóla og í
kennsluhléum.
• Önnur verkefni sem skólastjóri felur umsjónarmanni.

Bílaleiga AVIS er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir
5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt
land og geta viðskiptavinir AVIS leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS starfar öflugur og
reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi.
Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja
starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS.

Sala og ráðgjöf til fyrirtækja
Tilboð og samningagerð
Þátttaka í gerð söluáætlana og eftirfylgni áætlana
Skipulag og utanumhald

Starfsmaður í þjónustuver í Reykjavík
Helstu verkefni:

Sala og kynning á þjónustu fyrirtækisins
Viðhald viðskiptasambanda
Þjónusta við viðskiptavini

Sumarstarf á Egilsstöðum
Helstu verkefni:

Afhending og móttaka bílaleigubíla
Gerð leigusamninga
Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini
Sala til erlendra og innlendra viðskiptavina

Laus er til umsóknar staða
skólaliða við Ölduselsskóla
Um er að ræða fullt starf sem er laust frá 1. ágúst 2012.
Næsti yﬁrmaður er umsjónarmaður eða staðgengill hans.

Viðskiptastjóri
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni og skipulagshæﬁleikar.
• Iðnmenntun og reynsla af stjórnun er æskileg.
• Reynsla og áhugi á því að starfa með börnum og
unglingum.
• Snyrtimennska og reglusemi.

Almennar hæfniskröfur:

 Háskólamenntun æskileg
 Haldgóð reynsla af sölu til fyrirtækja
 Hæfni til tengslamyndunar
 Skipulagni og skilvirkni í vinnubrögðum
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
sem og góð tölvukunnátta

Almennar hæfniskröfur:

 Lipurð í mannlegum samskiptum og
þjónustulund og nákvæmni í vinnubrögðum
 Góð tölvukunnátta
 Góð íslenska og enska

Helstu verkefni:
• Að sinna nemendum í leik og starﬁ.
• Að annast daglegar ræstingar og þrif.
• Önnur verkefni sem umsjónarmaður felur
skólaliða.
Hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni.
• Áhugi á því að starfa með börnum og unglingum.
Reynsla æskileg.
• Snyrtimennska og reglusemi.
Umsóknarfrestur er til 9. júní 2012. Allar frekari
upplýsingar gefur skólastjóri Ölduselsskóla, Reynir
Daníel Gunnarsson í síma 411-7470 eða netfangið
reynir.daniel.gunnarsson@reykjavik.is

Almennar hæfniskröfur:

 Bílpróf er skilyrði
 Tungumálaþekking er skilyrði
(helst 2 tungumál)
 Lipurð í mannlegum samskiptum og
þjónustulund
 Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður

Allar umsóknir ásamt ferilskrá sendist á atvinna@alp.is fyrir 3. júní

www.avis.is
Knarravogur 2 | 104 Reykjavík | Sími: 591 4000 | avis@avis.is | www.avis.is
DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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Leikskólinn Álfatún
Hefur þú ánægju, áræðni og metnað til að taka þátt í gefandi starfi með börnum á leikskólaaldri?

*ç$67-Ï5,
,QQDQUtNLVUièXQH\WLè DXJOêVLU VWDUI J èDVWMyUD
ODXVWWLOXPVyNQDU

Komdu endilega og heilsaðu upp á okkur, við tökum vel á móti þér og veitum þér upplýsingar.
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2012.
Upplýsingar gefa Lilja Kristjánsdóttir og Linda Ólafsdóttir í síma 564-6266 og á netfanginu alfatun@kopavogur.is

+HOVWXYHUNHIQL
 8PVMyQRJULWVWMyUQPHèJ èDKDQGEyNUièXQH\WL
 VLQVPDJHUèRJLQQOHLèLQJYHUNIHUODXSSI UVOD
 RJNHQQVOD
 <¿UIHUèYHUNHIQDi WODQDPWWJ èDRJVWHIQX
 UièXQH\WLVLQVRJDQQDUUDVWMyUQYDOGD
 /HLèEHLQLQJDURJDèVWRèYLèVWDUIVPHQQ
 éPLVXPEyWDRJìUyXQDUYHUNHIQL

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

www.kopavogur.is

WWW.HUSAVIK.NET

Vinnumiðlari

8PIXOOWVWDUIHUDèU èD/DXQJUHLèDVWVDPNY PW
NMDUDVDPQLQJL)pODJVKiVNyODPHQQWDèUDVWDUIVPDQQD
VWMyUQDUUièVLQVRJIMiUPiODUièKHUUD
.DUODU MDIQW VHP NRQXU HUX KY|WW WLO Dè V NMD XP
DXJOêVWVWDUI
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU ,QJLOtQ .ULVWPDQQVGyW
WLU VNULIVWRIXVWMyUL t LQQDQUtNLVUièXQH\WLQX t VtPD
 gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU
iNY|UèXQXPUièQLQJXOLJJXUI\ULU
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO  M~Qt QN 8PVyNQXP
VNDOVNLODUDIU QWiYHIVtèXUièXQH\WLVLQV
KWWSZZZLQQDQULNLVUDGXQH\WLLVUDGXQH\WLVWRUI
(IHNNLHUXW|NiDèV NMDXPUDIU QWPiVHQGD
XPVyNQWLOUièXQH\WLVLQVDè6|OYKyOVJ|WX
5H\NMDYtN

Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Leikskólinn Álfatún er 5 deilda leikskóli á besta stað í Fossvoginum. Í leikskólanum eru 84 börn á aldrinum
1 – 6 ára. Við hann starfa nýjir stjórnendur og góður starfsmannakjarni. Framundan er skemmtileg vinna við
námskrárgerð og uppbyggingu á innra starfi leikskólans. Heimasíða: http://alfatun.kopavogur.is/

Við viljum fá til liðs við okkur öfluga einstaklinga sem eru tilbúnir að vinna sem liðsheild að settum
markmiðum. Því óskum við eftir að ráða:
•
Deildarstjóra
•
Leikskólakennara

0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 +iVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
 ëHNNLQJRJUH\QVODDIJ èDVWMyUQXQHU VNLOHJ
 ëHNNLQJiYHUNHIQDVWMyUQXQHUNRVWXU
 ëHNNLQJRJUH\QVODiRSLQEHUULVWMyUQVêVOXHUNRVWXU
 6MiOIVW èLtVWDU¿IUXPNY èLRJVMiOIVWUDXVW
 + IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
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Hlustaðu á Dísu ljósálf
g á Vísi
og Alfinn álfakóng

KÓPAVOGSBÆR

Byggiðn - Félag byggingamanna og Félag iðn- og
tæknigreina óska eftir að ráða starfsmann í fullt
starf á sviði vinnumiðlunar. Tilgangurinn er að
miðla félagsmönnum lausum störfum og eftir
atvikum aðstoða þá við að aﬂa sér þekkingar og
færni sem eykur möguleika á vinnumarkaði.

GÓÐUR SÖLUMAÐUR
ÓSKAST TIL STARFA

Helstu verkefni:
• Vinnumiðlun til atvinnulausra.
• Samskipti við launagreiðendur og opinbera aðila.
• Móttökuviðtöl, eftirfylgni og upplýsingagjöf um
réttindi á vinnumarkaði.

VEGNA GÓÐRAR STÖÐU Á
FASTEIGNAMARKAÐI ERUM VIÐ AÐ
LEITA AÐ HÆFUM EINSTAKLINGI
MEÐ RÍKA ÞJÓNUSTULUND
OG GÓÐA REYNSLU AF
FASTEIGNAVIÐSKIPTUM

Menntunar og hæfniskröfur:
• Nám sem nýtist í starﬁ.
• Góð þekking og/eða reynsla á sviði vinnu markaðar og málefnum atvinnulausra er æskileg.
• Mjög góð samskipta- og aðlögunarhæfni.
• Góð tölvuþekking og góð kunnátta í íslensku
og ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.

áHUGASAMIR ERU BEÐNIR AÐ SENDA UMSÓKN
Í TÖLVUPÓSTI Á ELIAS@HUSAVIK.NET

Umsóknum skal skilað til Þjónustuskrifstofu
iðnfélaga, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 7. júní.

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali
elias@husavik.net

Í kvöld á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Bæjarlögmaður
Kópavogsbær auglýsir stöðu bæjarlögmanns lausa til umsóknar tímabundið í eitt ár eða til júníloka 2013.

Bæjarlögmaður annast hvers konar samningsgerð og er ráðgjafi bæjarráðs og umsagnaraðili í lögfræðilegum efnum. Hann annast
jafnframt lögfræðilega innheimtu og málflutning fyrir bæjarfélagið. Bæjarlögmaður annast upplýsingagjöf varðandi tryggingamál
bæjarins og meðferð bótamála.
Helstu verkefni bæjarlögmanns
• Veitir stofnunum og stjórnkerfi bæjarins lögfræðilega ráðgjöf.
• Annast dómsmál fyrir héraðdómi og sér um meðferð mats- og gerðardómstóla.
• Er tengiliður við lögmenn sem kunna að reka mál bæjarins fyrir dómstólum.
• Annast samningagerð er varða kaup/sölu fasteigna.
• Veitir ráðgjöf varðandi skjala- og samningagerð.
• Veitir stofnunum bæjarins aðstoð við túlkun lagaákvæða og reglugerða.
• Sér um löginnheimtu á tilteknum vanskilakröfum.
• Heldur skrár um samþykktir og reglugerðir varðandi sveitarstjórnarmál.

KÓPAVOGSBÆR

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði.
• Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.
• Góð þekking og reynsla í opinberri stjórnsýslu.
• Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti.
• Rík áhersla er lögð á þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon, bæjarritari, í síma 570 1500. Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is

www.kopavogur.is
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Auglýsing um breytingu á
Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025.
Í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga auglýsir
sveitarstjórn eftirfarandi niðurstöðu sína vegna óverulegrar
breytingar á aðalskipulagi.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti eftirfarandi bókun á fundi
sínum þann 23. maí 2012:
„Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að unnin verði tillaga
að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025 hvað
varðar Hamranesnámu. Þeim hluta sem skilgreindur er sem
íbúðarsvæði verði breytt í óbyggt svæði. Mælt er með að
breytingin teljist óveruleg skv. 2. mgr. 36. greinar skipulagslaga
nr. 123/2010. Breytingin telst óveruleg þar sem hún hefur ekki
verulegar breytingar á landnotkun í för með sér og svæðið er
utan alfaraleiðar. Aðliggjandi íbúðasvæði skv. aðalskipulagi
hefur ekki verið deiliskipulagt og þar með engin lóðarúthlutun
ekki átt sér stað. Breytingin hefur því ekki áhrif á einstaka
aðila og landið sem fjallað er um og nágrenni þess er í eigu
Hafnarfjarðarbæjar.“
Þetta tilkynnist hér með.
Bjarki Jóhannesson sviðsstjóri/skipulags- og byggingarfulltrúi.

6W\UNLUWLOHÀLQJDUVWDUIVPHQQWXQDU

XPVyNQDUIUHVWXUIUDPOHQJGXU
8PVyNQDUIUHVWXU XP VW\UNL WLO HÀLQJDU VWDUIV
PHQQWXQDUVHPDXJOêVWLUYRUXiYHIPHQQWDRJ
PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLVKLQQPDtVOKHIXUYHULè
IUDPOHQJGXUWLOM~QtQN
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
PDtPHQQWDPiODUièXQH\WLLV

Útboð nr. 20091
Glerskipti á Háaleitisbraut 68
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í glerskipti á
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, í samræmi við
útboðsgögn nr. 20091.
Verkið felst í að skipta um gler á 2. til 8. hæð í
skrifstofuhúsnæði Landsvirkjunar að Háaleitisbraut
68 í Reykjavík. Um er að ræða um 800 gler samtals
um 716 m2. Reisa skal vinnupalla umhverﬁs alla
bygginguna áður en glerskipti hefjast. Verkkaupi
leggur til gler, verktaki allt annað.
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 28. september
2012.
Vettvangsskoðun verður á verkstað ﬁmmtudaginn
31. maí 2012 kl. 11:00.
Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með
þriðjudeginum 29. maí n.k. gegn óafturkræfu gjaldi
kr. 3.000 fyrir hvert eintak. Tilboðum skal skila á sama
stað eigi síðar en kl. 14:00 ﬁmmtudaginn 7. júní 2012.

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Úlfarsárdalur. Vesturlandsvegur – Lambhaga
vegur. Frágangur stíga.
Nr. 12839.
• Brettagarður í Laugardal 2012. Nr.12809.

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

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

www.saft.is

Vörulager og merkingar til sölu
Tilboð óskast í vörulager og viðvörunarmerkingar fyrir vega- og gatnagerð og aðrar
jarðvinnuframkvæmdir (keilur, girðingar, viðvörunarljós o.ﬂ.).
Vörurnar verða til sýnis að Bolafæti 11, Reykjanesbæ, miðvikudaginn 30. maí 2012 milli
kl. 17.30 og 19.00.
Tilboð skulu send á olafur.jonsson@landsbankinn.is, fyrir kl. 12.00 föstudaginn 1. júní 2012.
Tilboðsverð miðast við staðgreiðslu með virðisaukaskatti og að vörurnar verði
sóttar innan við viku frá sölu.
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.
Hömlur 1 ehf.

Aðalfundur Brautarinnar
Aðalfundur Brautarinnar - bindindisfélags ökumanna
verður haldinn þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 í
Borgartúni 41, Reykjavík (Ökuskóla 3).
Dagskrá fundarins verður skv. ákvæðum 4. greinar
laga félagsins.
Félagsmenn sem greitt hafa félagsgjöld hafa
atkvæðisrétt á fundinum.
Nánari upplýsingar á www.brautin.is.
Stjórn Brautarinnar - bindindisfélags ökumanna

LAUGARDAGUR 26. maí 2012

5

VW Crafter dísel árgerð 2007 í mjög
góðu ástandi og lítur vel út, ekinn
131.000km. Tilboð óskast. Uppl. í síma
840-6100/840-6107.

Fellihýsi

Nissan Almera Luxury 1800, sjálfsk,
árg.2001, EK. 167 þús, með skoðun
2013, stgr. 450.000. Einnig til sölu
nelgd vetrardekk lítið notuð, stærð
195/65R15, stgr. 40.000. S. 869-4912
Toyota Aygo árg. ‘06 ek. 68 þ. nýskoð.
Gott áhv. lán, beinsk. Ásett V. 1.050 þ.
Tilboð óskast. S. 692 8021.

0-250 þús.

Toyota Previa árg. 2000 ekinn 172þ.
Ssk. Ásett verð 1.100.000.- Uppl. í síma
6961522.

Bílar óskast

TIL SÖLU Glæsilegur iveco rútubíll
19manna árg. 2005 ek. aðeins 114
þ. km. Skoðaður, hópferðarleyfi,
olíumiðstöð, loftkæling, hátalarakerfi.
Einhver vinna getur fylgt. Uppl. gefur
Albert s. 866 6684.
Til sölu 5 hesta Humbaur hestakerra
árg. 2006 ný yfirfarinn og skoðuð.
Aðeins bein sala kemur til greina. Uppl.
í síma 899 4689.

Húsbílar

Hjólhýsi

Til sölu vel með farið Palomino 127
fellihýsi árgerð 2008. Fellihýsið er
stórt, 12 fet, og með útdraganlegri
hlið (borðkrók). Fellihýsið er með
sólasellu, útvarpi + cd, Truma miðstöð
og festingu fyrir tvo gaskúta. Fortjald
og dúkur í fortjald fylgja með. Frekari
upplýsingar í síma 898-1415 og 6995514.

Góður snattari til sölu

Opel Astra F, árg. ‘97, 1400cc,
beinskiptur, ekinn aðeins 130þús.
Nýskoður án ath. 4 sumar- og 4
nagladekk fylgja á felgum. Verð
190þús. Uppl. s: 869-6093.

Óska eftir að kaupa sendib: Volkswagen
Transporter, Carravan, Toyota, Mazda,
Ford Transit og fl. Geri við bílana ef þeir
eru eh. bilaðir. Fast verð 100-400 þ.
fyrir stk. Aðeins bensínbílar. S. 8660374
Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Peaugeot 406 árg.’97 til sölu. EK.
253 þús. Endursk. í júni smávægileg
viðgerð. Tilboð 200þús. Uppl. í s. 864
5853.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1815 eða sendu sms.

Renault megane 1.6 16v 2000 árg. sk.
‘13 ek. 147þ. ný tímareim og púst v.
250þ. s: 777 6340.

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca.
30 - 300 þús. S. 896 6744.
Óska eftir að kaupa VW transporter
sincro / Carawella sincro / helst 9 sæta.
Má vera 10-12 ára gamall. Skoða samt
allt. Sigrún 847-7200

Til sölu Opel Astra GL. 1,4, árg. 95.
Þessi þýski eðalvagn er ssk. sparneytin,
óriðgaður og nýskoðaður V. 120 þ. Er
staðsettur í Árborg. Uppl. í S. 892 0900.

Óska eftir Opel Astra G. 99-04. Uppl. í
S. 659-9003 eða einar.hallsson@gmail.
com

Til sölu

Harley Davidson Electra Glide 2005
Ekið 6000 mílur mikið af aukahlutum.
Upplýsingar í s. 898-9543.

Fornbílar

+M£OPDU
¯PLNOX¼UYDOL

U¯ÀUDXWDIDWQD²XU
¯PLNOX¼UYDOL

Vespur

Sendibílar
Til sölu orginal húsbíll lítið keyrður í
toppstandi, Pleasure way Canada. Eikar
innréttingar. Fortjald og margt fleira
fylgir. Verð samkomulag, uppl. í s. 553
1066 og 869 1066.

5 LÍTRAR Á HUNDRAÐI !!

Vw Polo árgerð 2000 Vél 1.0 ekinn
140þ. bsk ný skoðaður, ný kúppling.
Verð 490þ. TILBOÐ 350 stgr. Uppl. s.
777-3077.
Til sölu VW Caddy árgerð 2005, ekinn
156.000km. Verð 470þús. Uppl. í síma.
840-6100/840-6107.

GÖTUSKRÁÐAR VESPUR Á TILBOÐI.
199.999.- NOKKRIR LITIR Í BOÐI.
HAGKAUP SMÁRALIND 5635000.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Til sölu VW Caddy árgerð 2006
dísel, ekinn 125.000km með bilaðan
gírkassa. Verð 350þús.Uppl. í síma 8406100/840-6107.

Kerrur

Ford 350 Coachman bensín árg.’97
innfl.’06 í góðu ástandi með öllu, ek.
64.þ.mílur, verð 4,9 m. Uppl. í S. 660
4410

Mótorhjól

1-2 milljónir

Til sölu Toyota Corolla Sol 2006, ek.
41 þ., sjálfskipt, loftkæling, vel buinn
dekurbill. Verd 1.800.000. Uppl. í 7727722.

Til sölu Fleetwood Cheyenne 10
feta fellihýsi árgerð 2008. Sólarsella,
fortjald, Truma miðstöð og heitt vatn.
Hefur ávallt verið geymt inni á veturna.
Ásett verð 1.800.000,- Upplýsingar í
síma 864-5425.

Til sölu Honda Repsol 1000, árg. ‘07,
ek. 1100 km. Sjá myndir á bilverkba.is
Uppl. í s:899-5424.

Til sölu Cadillac El Dorado Convertible
Árg. ‘74 sjá bilverkba.is bílar til sölu. S.
899 5424.

Til sölu VW Caddy árgerð 2005, ekinn
152.000km. Verð 500þús. Uppl. í síma
840-6100/840-6107.

HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg 2008.
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með
Ultraheat.Eitt með öllu. Verð 3,980.
S:898-2811.

Til sölu

Kaupi bilaða bíla

Saab 900, árg.’97 ek. 179 þ. km, sjálfsk.
Bílvél gott eintak. Tilboð óskast. Uppl. í
s:562-9387.

250-499 þús.

Til sölu Suzuki Intruder 1500, árg.
2003, ekið 9700 mílur. Hjólið er í
toppstandi og mjög vel með farið. Ásett
verð kr. 1.250 þús. Tilboð kr. 980 þús.
Staðgreitt. Upplýsingar í síma 897 4248.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Hópferðabílar

Honda
CBR1000RR
Fireblade
2007, nýskr. 18.04.07, ekið 6 þús.,
einn eigandi, aukahlutir: solo sæti
og hugger-custom málaður. Verð
1.500.000 kr. Sími 698-0377 Gummi.

Til sölu nýleg galveníseruð hjólakerra
sem hefur verið breytt mikið. 4
standar fyrir bensínbrúsa og læstur
geymslukassi. Tilboð óskast í síma 8485737.

Tilboð 1.290.þ stgr.

Til sölu Toyota Avensis árg. 2005 4
dyra sjálfskiptur, ek. 155.þ. álfelgur,
topplúga, ásett verð er 1.690.þ. fæst á
1.290.þ stgr. uppl. í 896-5290.

Rúta Iveco 20 farþega til sölu. Nýskráð
11/07 ekin 105.000 km. Upplýsingar í
síma 892-0778.

H-D Nighttrain 2007 matt svart
Screaming Eagle pakki Verð: 2590þ.kr.
Til sýnis/sölu á hjol.is

Vinsælu netakerrurnar á frábæru
verði, stutt kr 179,999 löng kr 229,999
Hagkaup, sími 563-5000.

Til sölu

Til sölu glænýr sómi 870 með
330 hestafla Volvo penta vél.
Tilbúinn á veiðar.
Ásett verð 22 milljónir.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Bátar og búnaður
síma 562 2551 eða með tölvupósti
bogb@batarogbunadur.is. eða batarogbunadur.is

CAYENNE TURBO S Tech art breyttur
Einstakt eintak. Ekin aðeins 46 þ. Raðnúmer 134721.
Verð 12.900.000 Uppl. í síma 5773777 og 6952015

EHVWLUtEtOXP«
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Fellihýsi

Vinnuvélar

GARÐSLÁTTUR

Varahlutir

Ódýr og góð þjónusta. Fáðu tilboð.
Sigurður, S. 823 1060.
Trjáklippingar, listrænar klippingar og
önnur vorverk. Ellilífeyrisafsláttur. Tuga
ára reynsla og skjót þjónusta. Trjámann
s. 860 4493
Garðaumsjón: alhliða garðaþjónusta.
Faglegt og vandað. Halldór garðyrkjum.
S. 698-1215.

Til sölu VIKING 1906 fellihýsi 9fet árg.
2002, fortjald, geislaspilari/útvarp,
220v/gas ískápur, Truma miðstöð. Ásett
verð 850 þús. Tilboð 700 þús. Uppl. S:
617 7122 / 897 7128.

Sportbátur til sölu

Er öspin til ama ?

Balyner 175, 2006 árgerð með 135
hestafla innanborðs bensín vél. Vagn,
yfirbreiðslur og tengi fyrir gps tæki
fylgja. Verð 2.200.000 kr. Upplýsingar í
síma 895 8702.

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Bókhald
Kominn tími á ársreikning/skattframtal?
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Numerus
s: 553 9300.

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Flug

Til sölu

Bílalyftur- Dekkjavélar

A-hýsi, Chalet Alpine árg. 2007. Mjög
lítið notað í toppstandi. Skoðun 13.
Sólarrafhlaða og WC. Verð: 2,4 m. S.
898-5226.

Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Fagleg
þjónusta - hagstætt verð. S 892 5784

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T og 4,2T,
Vorum að fá nýja sendingu af bílalyftum
og dekkjavélum. O.K.Varahlutir ehf
S:696-1050.okspares@simnet.is

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.692 2470 www.accountant.is

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Coleman Redwood árg. 2001, 9 fet,
king size rúm, fortjald, ísskápur, útvarp/
CD, sjónvarpsloftnet, sólarsella, 220
volt. Vel með farið og nýskoðað. Verð
850.000 kr. Sími 856-6156 María.
Til sölu Palomino Colt Fellihýsi árg.’07
mjög lítið notað hefur alltaf verið í
geymslu yfir veturinn er eins og nýtt.
Fylgir sólarsella, svefntjald, eldavél,
ísskápur, 2 stórir rafgreymar, 2 gaskútar,
heilt fortjald m/dúk. Nýskoðað og
tilbúið í ferðalagið. s. 564 4530.

Málarar

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Lyftarar

Bílaþjónusta

ÞJÓNUSTA

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

Pípulagnir

Rockwood Freedom 191XR fellihýsi til
sölu, árg.’07, uppl. í s. 899 5130.
Til sölu gott Coleman Taous fellihýsi
árg.’02. Verð. 650 þús. Staðsetttur í
Hafnarfirði. Uppl. í s: 696 5849.

Til sölu RIDGID 535 snittvél ásamt
bútapatrónu. Verð: 150.000kr. S. 8963852.

Til sölu Coleman Santa fe fellihýsi árg.
‘02. Verð 850 þús. Uppl. í s: 660-2540.

VIRAX rörahaldari með keðju til sölu.
Verð: 50.000kr. S. 896-3852.

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is

Húsaviðhald

Snúningsgrind fyrir gólflagnir og
snjóbræðslu til sölu. Verð: 15.000kr.
s. 896-3852.

Pallhýsi

Hreingerningar

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Bátar

Við útvegum þér úrvals bón- og
hreinsiefni og góð ráð - og bíllinn
þinn verður í toppstandi! www.
malningarvorur.is

NÝTT Á ÍSLANDI

Travel Lite. Húsin eru í mörgum stærðum
og henta á flestar gerðir pallbíla. Einnig
er hægt, að hafa hestakerru eða bátinn
með. Sýningarhús eru á Akureyri, og
Oddagötu 8, Reykjavík Ferðapallhýsi
ehf. s. 663 4646.

Bón og alþrif við heimahús. Nú
getur þú látið stjana við bílinn þinn
án frekari fyrirhafna. Við mætum þar
sem bíllinn þinn er. Íslensk hönnun á
bílaþvottakerfi. Uppl. S: 778-0100

Hjólbarðar

Tjaldvagnar

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Vel með farinn Camp let Concord
árg ‘02, ásett verð 580þús. Uppl í s.
893-4631

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Til sölu.

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18.
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is
Camp-Let árg ‘94 til sölu. Vel með
farinn. Verð 350 þús. S. 821 1117 Davíð
Páll.

Farþegabátur tilbúinn í rekstur í
farþegaflutningum eða á strandveiðar.
Báturinn hefur farþegaleyfi fyrir 25
manns, 10 vandaðar sjóstangir og
heimasíða fylgir Til greina kemur að
taka strandveiðibát upp í. Upplýsingar í
síma 892-7776 eða 867-8192.

Til sölu

Toyota rafmagnslyftari
Hellulagnir/Pallasmíði

Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

Til sölu Toyota rafmagnslyftari
Árg. 2009
Vinnust. 2.500
Lyftigeta 2.000kg
Lyftuhæð 4,5m

Verð 2.990.000.- kr án vsk
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Dekkjavélar

TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum.
Minnum einnig á varahlutaþjónustu
fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050
okspares@simnet.is

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

GARÐSLÁTTUR

Ódýr og góð þjónusta. Fáðu tilboð.
Sigurður, S. 823 1060.

Er mosinn að eyðileggja
flötina þína !

Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur
Garðyrkjumaður S. 774 5775.

Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.
Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt
húsaviðhald. Uppl. í s. 896 9819.
hermann@parketogsmidar.is
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Spádómar
Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA OG
KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. Tek að mér
Lagfæringar, Upppsetningar, Þakviðgerðir,
Viðgerðar á Bárjárnsklæðningu og alla
aðra Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Bílastæðamálun
malbiksviðgerðir,
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna,
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn
S 551 4000 www.verktak.is

Úrval af Himalaya
saltkristalslömpum.

Tökum að okkur
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum,
parketslípun,sólpallasmíði
og
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til sölu.
Sjáið myndir á www.parketsliparinn.is
Uppl. í s. 823 2234.

Einnig mikið úrval af andlegum
og náttúruvænum vörum. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið
mán-fös 12-18, lau 12-15. Sími 5178060. ditto.is

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.
VELSOPUN.IS
Vélsópun
og
bílastæðamerkingar.
Söluráðgjöf
S.8999047 velsopun@velsopun.is

Ódýr heimilstæki

Standur ehf. S: 842-2535.

Þjónustuauglýsingar
Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltöppur / stigar

Sími: 564 6070

Sími 512 5407
4IL SÎLU NÕJIR PYLSUVAGNAR

Ál tröppur / Ál stigar

KL¾DDIR MEÈ ST¹LI AÈ INNAN
6EL ÒTBÒNIR MEÈ  POTTUM
OG ÎÚUGU GRILLI ELDAVÁL M
TVEIMUR HELLUM OG
ÎLLUM TILH ¹HÎLDUM
!LLT KNÒIÈ FYRIR GASI

Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Akralind 8

Akralind 8
www.kvarnir.is

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra
varahluti í flestar gerðir þvottavélar.
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976.

STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR

www.kvarnir.is

5PPL Å  

Sími: 564 6070
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Óska eftir snyrti og pökkunarlínu
fyrir Bolfisk, einnig 10 tonna ísvél.
Áhugasamir sendi á netfangið torfnes@
gmail.com
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

NUDD OG HEILSA

Til leigu rúmgóð og björt 85 fm íbúð
á 3. hæð m. sérinngangi í Laufengi
grafarvogi. Leiga 140 þús. auk
rafmagns. 2 mán trygging. Íbúðin er
í fínu standi en þyrfti að mála. Laus
1.júní. ibudlaufengi@hotmail.com.

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Leigjendur, takið eftir!

Námskeið
Sjónvarp

Allt fyrir hænur. Jón bóndi, Réttarhálsi
2, S:571-3300, www.jonbondi.is, opið
10-18 mán-fös

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Tölvur

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
100 fm 4ra herb. íbúð til leigu
í Grafarholti. Laus frá 4. júní.
Langtímaleiga. Leigan 165þ. á mán.
með hússjóði. Upplýs. í s: 8986438.

Húsnæði óskast

Til sölu vegna flutninga 6 mánaða imac
27”. m/ 3ára viðbótartryggingu. 12 gb.
V. 320 þ. S. 891 9865.

Óska eftir stúdíó íbúð í vesturhluta
Reykjavíkur Greiðslugeta 50þús. s. 891
7660.
Gallerí Voff hundaskóli-fagmennska í
20 ár. Það er aldrei of seint ! og það
er alltaf gaman. Grunnámskeið hefst
29.05. örfá pláss laus. Uppl. í S:566
7368 /862 2006.

Til bygginga
Byggingatimbur

Til sölu notað byggingatimbur - tommu
x tommu loftunarlistar ofl. Upplýsingar í
síma 6901762 Björn.

Atvinna í boði

Sumarbústaðir

Sóma samlokur óska
eftir að ráða bílstjóra
til dreifingar á samlokum og
öðrum vörum frá fyrirtækinu
á bíl frá okkur. Æskilegt er
að viðkomandi hafi reynsu af
útkeyrslu í búðir eða álíka.
Lágmarks aldur 20 ára, þarf
að vera góður í almennum
samskiptum, reglusamur og
stundvís.
Vinsamlega sendið umsóknir á
siggi@somi.is

Verslun

Þjónusta

Íslenskir
Fjárhundahvolpar

Gott verð. Til sölu 2 hvolpar,rakkar,
fæddir
11.
desember
2011.
Ættbókarfærðir og örmerktir. Fallegir
hvolpar undan Birtu og Stefsstells
Hávar. Birta er afkomandi Galtanes
Greifa og Hávar er sonur Eirar frá
Keldnakoti, glæsileg marg verðlaunuð
tík. Uppl. s. 864 5853 islenskirhvolpar.
webstarts.com.

Stórt sumarhús til leigu í
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-15 manns. Helgarleiga
85 þús. Stök nótt virkan dag 30.000.þús. Heitur pottur og sauna. Uppl. 898
1598 sjá heimasíðu og myndir á. www.
summer-house.weebly.com

4ra herbergja íbúð við
Ármúla

Hestamennska
TIL SÖLU BROTHER
PR600 ÚTSAUMSVÉL.

6 NÁLA, MEÐ DERHÚFURAMMA .
VERÐ: 1400 ÞÚSUND. UPPL. Í SÍMA
848 0319 og 438 6667.

Ýmislegt til sölu v/
flutnings

Til sölu lítið notuð skíðavél „Orbytrack”
innihurðir með öllu, IKEA fataskápur
hvítur ca. 1.40 á lengt. Uppl. s. 865
1811.
Timbur til sölu, sökkulstoðir 2x4, stoðir
2x4, vatnslistar, laskar, setur og einn
garðáhalds kínverji. Notað bleikt klósett
og handlaug. Notaðir bílstólar í öllum
stærðum. Valdís, S: 862 8280.
Til sölu Containex gámahús. Uppl. í s:
821-9980.

Kassagítartilboð kr: 22.900,- Gítar,
poki, auka strengjasett ól, stilliflauta,
kennsluforrit. Gítarinn ehf. Stórhöfða 27
S:5522125, www.gitarinn.is

Ýmislegt
Til sölu vegna flutninga stillanlegt
hjónarúm m fjarstýringu. Með 2 stk.
80x200, ársgömlum dýnum frá RB, tvö
skrifborð m skúffum, skrifborðsstóll og
Electrolux þvottavél. S. 891-9865.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

HEILSA

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

Dýrahald

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Hundagalleríið auglýsir

Nudd

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Til
sölu
rúmlega
0.5
ha
sumarbústaðaland í landi Úteyjar
1, Bláskógabyggð. Frábært útsýni.
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni á
lóðamörkum. Upplýsingar í síma 899
9694/486 1194/896 2684
Óska eftir sumarbústað til leigu í 3
mánuði eða lengur. ca. 100km frá
Höfuðborgini. Uppl. s. 555 4295 eða
694 3071. kallidan@internet.is

Framleiðum sumarhús

HÚSNÆÐI

Erum með sýningarhús í Reykjavík.
Yfir 20 ára reynsla og góð verð. Uppl.
á sumarhus.com og í síma 615 2500.

Atvinnuhúsnæði
Húsnæði í boði
Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Atvinnuhúsnæði Til leigu
eða sölu Auðbrekku
Kópavogi
Til leigu eða sölu tvö rými,
150 m2 og 330 m2 bæði laus
fljótlega, innkeyrsluhurðir eru
á báðum.
Upplýsingar í s. 8924614 eða
8644949.

Geymsluhúsnæði
SNJÓSLEÐAGEYMSLA Í
REYKJAVÍK.

Viltu geyma snjósleðann í öruggu
og góðu húsnæði í sumar. Uppl. í s.
846 2986.

Geymslur.com

Skammtímaleiga í 108

40 fm stúdíó íbúð með sérinngangi,
til leigu í 2-4 mán. Uppl. í s. 899 0292
e. hádegi.

TANTRA NUDD

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Reiðskólinn er hafinn. 5 daga námskeið
frá mán-fös allan daginn frá 9-16 með
fæði. 5-12 ára. Uppl. í síma 894 3588.

Lærðu að sigla seglskút, kænu eða
kjölbát. Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Sjá nánar inn á www.brokey.is

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

Heilsuvörur

Óskast keypt

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Til leigu 2ja herb. íbúð á jarðhæð
í 101 Vesturbæ. Stutt frá HÍ. Leigist
með húsgögnum.V. 130 þ. Uppl. S:
861 5412.

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl.
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105
Holtin.

Óska eftir 2ja herbergja íbúð í Rvk helst
miðsvæðis. Greiðslugeta 90-100þús.
á mánuði. Skilvísar greiðslur og
reglusemi. Upplýsingar í síma 824
2356.

Atvinna

Irish Pub
Zaprazza w každa sobote na
Polskie dyskoteki w Hafnarfjörður.
Dj gra 23 do godz 3:00
zawsze Dobre oferty dostepne sa w barzw.
Zapraszamy i žyczymy milej

Langar þig í hund?

Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að réttri meðferð,
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum
samskiptum milli hundeigenda,
yfirvalda og almennings. Leitaðu
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is
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Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Gisting

3ja herb.íbúð í 112 til leigu frá 1.júní.
Opið hús þriðj. 29.maí. Uppl. í s: 691
2264.

Handfilleting
Fishprocessing in
Hafnarfjörður
Experienced handfilleter
required. Must be reliable with
desire to produce good quality
products. Good salaries for the
right person.
Róbert 865-6487
Óskum eftir að ráða þjónustufólk í sal,
kvöld- og helgarvinna. Ísl. kunnátta
skilyrði. Aðeins 20 ára og eldri.
Umsóknir sendist á frakkar@islandia.is

Málari

óska eftir málara eða einhverjum
vönum málningarvinnu. Umsókn
sendist á: stroka@simnet.is með
upplýsingum um menntun og fyrri
störf.
Starfsmaður óskast á nýtt og spennandi
kaffihús í miðborg Reykjavíkur til að
sjá um kökubakstur og súpugerð.
Umsóknir sendist á: vorkoma@gmail.
com
Vélstjóra vantar á tæplega 200 tonna
rækjubát upplýsingar í síma 852 2272.
Hressingarskálinn leitar að reyndu
starfsfólki í fulla vinnu í eldhús. Sendið
ferilskrá á glennmoyle@gmail.com eða
komið og fyllið út umsókn á staðnum
Starfsfólk óskast á Sushibarinn/
Sakebarinn. Reynsla af afgreiðsluog/eða
eldhússtörfum
æskileg.
Umsóknum er hægt að skila inn
á Sushibarinn, Laugarvegi 2 eða á
netfangið brynja6777@gmail.com

Vinna heima

Atvinna óskast

Til leigu lúxus íbúð í 107 rvk, 2
herb. íbúð, 76 fm. auk bílastæði í
bílageymslu. Langtímaleiga, ekkert
dýrahald leyft. Uppl. í s. 893 9777.

4kg poki kostar 1.327,- á þessu tilboði.
Jón bóndi, Réttarhálsi 2, 110 Rvk, www.
jonbondi.is Opið mán-fös 10-18.

Fiskvinnsla í Hafnarfirði
Vanur handflakari óskast - góð
laun í boði fyrir réttan aðila
Upplýsingar veitir Róbert í
síma 865-6487

Frábært til framtíðar sem krefst vilja og
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar
s. 822 8244.

Akureyri - gisting

Fully furnished room, 101 Rvk, with
access to kitchen, bathroom, washing
machine, internet. Tel. +3546921681.

Mánaðarleiga 155 þús. Rafmagn
og hiti innifalin. Bankaábyrgð
þarf fyrir þriggja mánaða leigu.
Reglusemi og reykleysi er
skilyrði. Dýrahald er ekki leyft.
Sendið upplýsingar til 4@4.
is með upplýsingum um
fjölskyldustærð, atvinnu og
annað sem skiptir máli.

Vantar málara í vinnu eða mann sem
er vanur málingarvinnu. S. 862 9038.

TENERIFE, einbýlishús, 330fm, til leigu
19.júní-19.ágúst. 6 svefnherb, 2 eldhús,
stór garður, sundlaug, tjörn, BBQ o.fl.
jonads11@bifrost.is, Facebook: Spánn
Tenerife einbýlishús
Yndisleg fullbúin íbúð á besta stað.
S.770 5018, inra@hive.is Gott tilboð.

Zabawy

Til leigu ný uppgerð,
ósamþykkt 100 fm.

19 ára menntaskólanemi óskar eftir
sumarvinnu. Allt kemur til greina. Uppl.
í s. 659 1188 eða 897 4720.

Gisting f. 5 manns Nesvegur, 107 RVK

Til leigu hugguleg 3ja herb. íbúð í 107,
góður bakgarður, grillaðstaða, þráðlaust
internet. Verð 15þús. kr. per/nóttin. s.
776 9888.

Einkamál
Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn.
Engin bið nema þegar talað er.
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Eurovision

VERSTA LAG SÖGUNNAR?
Versta Eurovision lag allra tíma, samkvæmt
könnun aðdáendasíðunnar The Eurovision Times,
er framlag Sviss frá árinu 2004. Lagið var flutt af
Piero and the Music Stars og ber nafnið Celebrate. Ekkert íslenskt lag er á listanum. Í umsögn
síðunnar segir að lagið sé hreinræktað popp fyrir
börn með heimskulegum texta. Einnig er söngur
Piero sagður vera hugsanlega sá versti í sögu
keppninnar. Í lok lagsins var Piero orðinn svo
andstuttur að hann var farinn að stynja og kreista
fram orðin fremur en að syngja texta lagsins. Sviss
fékk engin stig í keppninni það árið.

ÓTRÚLEGT AFREK
Kristalshöllin í Bakú í Aserbaídsjan var byggð á aðeins átta mánuðum sem er mikið afrek sé hugsað til stærðar og mikilfengleika hennar.
Þýska byggingarfyrirtækið Alphine var fengið þann 2. ágúst 2011 til að
hanna og útfæra fjölnota hús sem tæki 25.000 áhorfendur. Þessi ótrúlega
skammi byggingartími krafðist þess að hönnun hallarinnar fór fram samhliða byggingu. Þessi aðferð gerði gríðarlegar kröfur um góða heildaryfirsýn og samhæfingu milli hönnuða og verktaka á byggingarstað.
Sambærilegt mannvirki tekur alla jafna um fjögur til fimm ár í hönnun og
smíði.
Höllin er ekki hönnuð sem eiginlegt tónleikahús heldur fyrir innanhússviðburði af ýmsum toga. Í stað þess að nota hefðbundna aðferð
og steypa hluta hallarinnar er notast við stálvirki sem samanstendur af
nokkrum sjálfstæðum einingum sem byggðar eru hver í sínu lagi. Við
þetta sparaðist tími og hægt var að vinna við einingarnar sjálftætt áður
en þær voru settar saman. Ysta lag hallarinnar er demantslaga og lýst
upp með 9.500 led-ljósum. Hægt er að breyta um lit á yfirborðinu og
forma þannig hin ýmsu merki líkt og gert var í undankeppnunum þegar
fánalitir hvers lands birtust á yfirborði hallarinnar og vörpuðust út í náttmyrkrið.

Back Roller classic:
23.900,- (parið)

Front Roller classic:
19.900,- (parið)

Back Roller city:
17.900,- (parið)

ÞAU SITJA EFTIR
Ekki fara allir sáttir heim frá Bakú því sextán lönd komust ekki áfram
í aðalkeppnina í kvöld. Allar Norðurlandaþjóðirnar keppa í kvöld fyrir
utan Finnland.
Þau lönd sem sitja eftir með sárt ennið eru:
Kýpur
Slóvakía
Króatía
Slóvenía
Búlgaría
Portúgal
Hvíta-Rússland

Holland
Georgía

Ultimate 5
Down Town: 24.900,stýristaska: 15.900,-

Messenger Bag:
20.900,-

Sölustaðir:
Kría Hólmaslóð 4 Reykjavík
Útilíf Holtagörðum Reykjavík

Þótt löndin hafi ekki
komist áfram í aðalkeppnina taka þau
þátt í atkvæðagreiðslunni í kvöld.

Smiðsbúð 6 Garðabæ sími 564 5040

www.hirzlan.com

Framleitt í Þýskalandi
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562 3838

Svartfjallaland
Lettland
Rúmenía
Sviss
Belgía
Finnland
Ísrael

Bike Shopper:
14.900,-

BRAGAGATA 38a

16”
”
6
1 2495.-

1

2

A
PuIrZáleZggjum
.
tveim
5
9
með
A/
18
ARIT Ð
G
R
MA BRAU
”
2
S
1
AUK
&
L
T
Í
Am HV
Z
Z
I
Pur áleggju
eim

tv
með

”
6
1
ZA &

16”3495.-

3

PIZmatseðli
af

HV

ITA/
GAR UÐ
R
A
M
SBRA
K
U
ÍTLA

7
3

8
4

Eurovision
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SAMEININGARTÁKN FYRIR EVRÓPU
Upphaf Eurovision má rekja til ítölsku söngvakeppninnar Festival di Sanremo.
Markmið keppninnar var að búa til sjónvarpsviðburð sem væri sameiningartákn fyrir
Evrópu. Fyrsta keppnin gekk undir nafninu Eurovision Grand Prix og fór fram 24. maí
1956 í Lugano í Sviss. Þar tóku sjö lönd þátt og hvert land flutti tvö lög. Síðan þá hefur
keppninni vaxið fiskur um hrygg og eru þátttökulöndin í ár 42 þó að aðeins komist 26
áfram í lokakeppnina.
Ýmsar breytingar og útfærslur hafa verið á reglum keppninnar og framkvæmd. Kosningafyrirkomulagi hefur verið breytt ásamt því að bætt var við undankeppnum þegar
löndunum fjölgaði. Nokkrar reglur hafa þó staðið frá upphafi. Hvert lag má til dæmis
ekki taka meira en 3 mínútur í flutningi. Það þarf að vera frumsamið og má ekki hafa
heyrst opinberlega fyrir 1. október árið áður en keppni er haldin. Eurovision söngvakeppnin er stærsti sjónvarpsviðburður í heimi sem sendur er út beint og ekki tengist
íþróttum. 100-125 milljónir manna í yfir 45 löndum fylgjast með keppninni í sjónvarpi.
Það má því segja að upphafsmarkmiði hennar verið náð og gott betur en það.
NORDIC PHOTOS/GETTY

NEVER FORGET
Eurovisionpartí er ekki fullkomnað nema hægt sé að taka
undir með Gretu Salóme og
Jónsa. Lærðu því textann utan
að og æfðu sviðsframkomu fyrir
kvöldið.
She´s singing softly in the night,
praying for the morning light.
She dreams of how they used
to be
at dawn they will be free
Memories they haunt his mind.
„Save him from the endless
night.“
She whispers warm and tenderly:
„Please come back to me.“
And when the golden sun arises
far across the sea.
The dawn will break as darkness
fades forever we’ll be free
Never forget what I did, what I
said
when I gave you all my heart and
soul.
Morning will come and I know
we´ll be one
´cause I still believe that you´ll
remember me!
She mourns beneath the moonlit
sky,
remembering when they said
goodbye.
Where’s the one he used to
know?
It seems so long ago.
And when the golden sun arises
far across the sea
The dawn will break as darkness
fades forever we’ll be free
Never forget what I did, what I
said
when I gave you all my heart and
soul.
Morning will come and I know
we´ll be one
´cause I still believe that you´ll
remember me!
ooooh
Never forget what I did, what I
said
when I gave you all my heart and
soul.
Morning will come and I know
we´ll be one
´cause I still believe that you´ll
remember me!
Oh I still believe that you´ll
remember me!
Oh I still believe that you´ll
remember me!

LAUGARDAGUR 26. MAÍ 2012

þig í
Skráðu

NETINirN
BB
KLeÚ
erd .is
xpressf
á

SAMAN Í SÓLINNI!
SAM
Barcelona og Costa
Brava-ströndin
Verð á mann í tvíbýli frá

135.600 kr.
Sólarferð 29. júní–9. júlí
Þrír dagar í hinni stórkostlegu Barcelona og svo
afslöppun í viku á einni vinsælustu strönd Spánar,
Costa Brava.

FÍTON / SÍA

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 3 nætur
með morgunverði á 3* Hotel Numancia í Barcelona og
7 nætur með morgunverði á Hotel Norai.

Costa Brava
Frábær áfangastaðir fyrir alla fjölskylduna!

ERÐ!
TILBOÐSV
sætin
Síðustu

Nú býðst sóldýrkendum að heimsækja þennan
frábæra og fjölskylduvæna áfangastað á einstöku
tilboðsverði. Aðeins örfá sæti laus á þessu verði,
brottför 1. júní.

Flogið er til Barcelona með nýjum vélakosti
Iceland Express, Airbus 320. Farþegum ekið
til og frá Lloret de Mar gegn vægu gjaldi.

Xaine Park Hotel Lloret de Mar
Verð á mann í 7 daga, frá

Guitart Central Park I Gold
Verð á mann í 7 daga, frá

79.200 kr.

88.300 kr.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2–11 ára.
Flogið út 1. júní.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2–11 ára.
Flogið út 1. júní. Netverð á mann m.v. 2 fullorðna frá 103.000 kr.

Með morgunverði

Með hálfu fæði

Svartiskógur

Garda-vatnið

Edinborg með Gísla Marteini

Verð á mann í tvíbýli

Verð á mann í tvíbýli frá

Verð á mann í tvíbýli

183.900 kr.

169.900 kr.

79.900 kr.

Heilsa og lífstíll 11.–18. ágúst

Ævintýraferð 14.–21. júlí

Borgarferð 28. júní –2. júlí

Njóttu lífsins í fallegu umhverﬁ í Svartaskógi.
Gönguferðir, fræðslufundir og ráðgjöf varðandi
heilsu- og spa-meðferðir. Fararstjóri: Guðmundur
Björnsson endurhæﬁngarlæknir og fyrrv. yﬁrlæknir
á Heilsustofnun Hveragerðis.

Fáir staðir í Evrópu hafa notið jafn mikilla vinsælda
og Garda–vatnið í norðurhluta Ítalíu. Ævintýraleg
menningarferð með Margréti Laxness.

Löng helgarferð til einnar fegurstu borgar Evrópu.
Gísli Marteinn gjörþekkir Edinborg og ætlar að kynna
þessa sögufrægu borg fyrir gestum á sinn einstaka hátt.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á 3*
hóteli Le Palme ásamt morgun- og kvöldverði, akstur til og frá
hóteli. Íslensk fararstjórn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting
á 3* hóteli ásamt morgunverði og íslensk fararstjórn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting í 7 nætur
á 3* Hotel Merkur ásamt morgunverði, 3 x kvöldverður, rúta til og
frá ﬂugvelli, heimsókn í sauna og slökun, skoðunarferð og íslensk
fararstjórn.

Sveigjanlegir greiðslumöguleikar

Finndu okkur á Facebook!

Ármúli 7, 108 Reykjavík | expressferdir.is | 5 900 100
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Allir ættu að prófa
að fara á Interrail
Menntaskólaneminn Anna Margrét Ólafsdóttir fór á Interrail ferðalag um
Evrópu í fyrrasumar. Hún segir það hafa verið frábæra upplifun.

Víða um heim sameinast ókunnugir í bíla til að komast frá A til B.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kostnaðinum haldið niðri

R

oad trip“ er sívinsæll ferðamáti en þá er bíllinn hlaðinn og keyrt borga, bæja og
jafnvel landa á milli. Kostnaðurinn við slíkar ferðir er æði misjafn og getur auðveldlega hlaupið
upp úr öllu valdi. Hér eru nokkur
ráð til að spara aurinn.

eru miklar líkur á að mataræðið á ferðalaginu verði fjölbreyttara og heilsusamlegra. Gott er
að hafa kælibox meðferðis en
þannig getur maturinn dugað í
nokkra daga. Ef halda á í langferð er svo hægt að nesta sig
reglulega upp í góðri matvöruverslun.

Deilið bíl með öðrum
Víða um heim er orðið vinsælt að ókunnugir sameinist í bíla til að komast frá A til B og þess
vegna á milli landa. Til
eru fjölmargar heimasíður þar sem hægt er
að komast í samband
við aðra ferðalanga á
sömu leið. Þannig má
spara sér umtalsverðan
bensín- og ferðakostnað auk þess sem það er
umhverfisvænna að ferðast
fleiri saman í stað þess að allir
séu á einkabíl. Þessi aðferð er
auk þess umtalsvert öruggari og
skilvirkari en að fara á puttanum. Dæmi um síður sem halda
utan um svona ferðir eru: erideshare.com og craigslist.org.

Leigið ódýran bílaleigubíl
Það eru ekki allir jafn hrifnir af því að fá far með öðrum
enda þarf að vera nokkuð skrafhreifinn. Þá getur verið betra að
veðja á bílaleigubíl ef eigin bíll
er ekki fyrir hendi. Til er aragrúi
af bílaleigum en mikilvægt er
að gera verðsamanburð. Skoðið síður á borð við
hotwire.com
og expedia.
com.

Útbúið nesti
Með því að
útbúa eigið
nesti er
hægt að komast hjá miklum útgjöldum enda vegasjoppur með
þeim dýrustu sem völ er á. Eins

LEIÐSÖGU
SKÓLI
ÓLINN
NN

Tjaldið eða veljið heimagistingu
Einhvers staðar verður að
halla höfði en gistikostnaður er jafnan stór útgjaldaliður á ferðalögum. Til að halda
útgjöldunum í lágmarki má flakka
á milli tjaldstæða
en þá gildir að eiga
góðan búnað. Eins
hefur færst í vöxt
að ferðalangar fái
að gista á sófanum hjá gestrisnum heimamönnum. Á vefnum
CouchSurfing.org er að finna
fólk sem býður gistingu á sófanum víðs vegar um heim gegn
vægu gjaldi. Verði þessi leið fyrir
valinu gefst oft einstakt tækifæri til að kynnast heimamönnum, venjum þeirra og menningu
og oft verða til órjúfanleg vinabönd.

A

nna Margrét, 19 ára, stundar nám við Menntaskólann í Reykjavík. Síðastliðið sumar fór hún ásamt kærustu
sinni á Interrail um Evrópu.
„Þegar keyptur er Interrailmiði fæst aðgangur að lestum í 30
Evrópulöndum. Margir nýta sér
þessa miða, enda er þetta ódýr og
skemmtileg leið til þess að skoða
Evrópu. Erfitt er þó að skoða alla
álfuna í einni ferð en einn Interrail-miði gildir í einn mánuð.“

Gott að hafa vin
Anna segir að það sé mikilvægt
að hafa einhvern með sér á svona
löngu ferðalagi. „Ég kynntist fullt
af fólki en það er samt gott að hafa
einhvern sem maður þekkir vel og
treystir,“ segir Anna.
Hún ferðaðist í mánuð en ferðalagið byrjaði í Kaupmannahöfn.
Þaðan var farið til Berlínar. Þær
komu einnig við í Amsterdam,
Róm, Feneyjum, París, London
og Skotlandi. Margir Interrail-farar gista í tjöldum í norðanverðri
Evrópu en þær voru svo heppnar
að fá að gista í heimahúsum hjá
vinafólki eða fjölskyldu í flestum
borgunum. Þær voru þó á farfuglaheimilum í Róm og Feneyjum og
hóteli í Kaupmannahöfn.

Allir að prófa
Anna Margrét segir að það þurfi
allir að prófa að fara einu sinni
á Interrail en hún ætlar sér að
fara aftur í framtíðinni og fara þá
austar í álfuna.

Veljið ókeypis afþreyingu
Peningarnir eru fljótir að hverfa
í skemmtigörðum á borð við Disneyland. Farið á ströndina, í fjallgöngu eða lautarferð í opinberum
garði. Það er ávísun á frábæra
skemmtun.
Þá má þefa
upp alls kyns
ókeypis uppákomur, götuhátíðir og tónleika og oft nægjanlegt að skoða heimasíður
tiltekinna bæja eða borga.

Anna mælir með Interrail-ferðum fyrir alla.

MYND/VALLI

„Það sem stóð upp úr er að við
vorum alltaf á á ferðalagi,“ segir
Anna, en henni fannst skrítið að
koma heim og vera ekki lengur
að ferðast næstum því daglega
og vera alltaf að hlakka til þess
að koma á næsta stað.

sem þarf að passa upp á. „Mikilvægt er að taka nógu stóran bakpoka með sér og ekki gleyma að
pakka þyngstu hlutunum í miðjuna til þess að fara ekki illa með
bakið,“ segir Anna Margrét en
bakpokinn ætti aldrei að fara yfir
15 kíló.
„Gott er að taka með sér nokkra
plastpoka fyrir óhreinu fötin og
líka til þess að skipta niður dótinu
í bakpokanum. Aðeins ætti að
taka nauðsynlegar snyrti- og
hreinlætisvörur og ekki gleyma
naglaklippunum. Þá er gott að
vera með veski innan klæða til
að geyma passann, gjaldeyrinn,
kortin og öll mikilvæg skjöl.“

Góð reynsla
Þetta var í fyrsta skiptið sem Anna
fór í svona stórt ferðalag og segir
hún að þetta hafi verið skemmtileg reynsla og að hún hafi lært
mikið af henni. „Það mikilvægasta er að hafa ferðafélaga sem
maður þekkir vel og getur komist að samkomulagi við um hvert
skal fara og hvað á að gera. Þegar
stærri hópar fara saman á Interrail getur komið upp ósætti ef
margir eru ósammála.“

Margt sem þarf að passa
Þegar farið er í Interrail ferðalag
þarf að ýmsu að hyggja og margt

Bakpokinn ætti ekki að vera þyngri en
15 kíló.

ALMENN LEIÐSÖGN OG GÖNGULEIÐSÖGN
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inn sími
sími:
mi: 594 402
4025

INNR
RITUN STENDUR TIL 31. MAÍ

Ekki kaupa mikið
Á síðunni www.interrailer.com
er hægt að reikna út væntanlegan
kostnað á ferðinni en ferðin getur
verið mjög ódýr ef gist er í tjöldum og á gistiheimilum. „Þá er
mikilvægt að vera ekki að versla
of mikið. Þá þyngist bakpokinn
og lítill peningur gæti verið eftir
í lok ferðarinnar.“
gunnhildur@365.is
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Moska í
Búkhara.

Ferðir
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Frá Moskvu.

Úsbeki hvílir
sig í sólinni.

Borgarvirkið í
Kazan

Registan torg í
Samarkand.

Spennandi ferðir um
Rússland og Úsbekistan
Talsverð breyting hefur orðið á ferðavenjum Íslendinga á síðari árum en framboð á ferðum til fjarlægra landa eykst stöðugt á
kostnað sólarlandaferða. Þannig kjósa stöðugt fleiri Íslendingar að skoða fjarlægar borgir og lönd í menningar- og söguferðum í stað
þess að flatmaga á sólarströndum Suður-Evrópu. Ferðaskrifstofan Bjarmaland býður nú óvenjulegar ferðir á framandi staði.

E

in þeirra ferðaskrifstofa
sem bjóða hópferðir fyrir
Íslendinga á fjarlægar slóðir er Bjarmaland, ferðaskrifstofa
sem skipuleggur ferðir til Rússlands og Úsbekistans á þessu ári.
Þessi lönd voru Íslendingum lengi
lokuð en stutt er síðan þau tilheyrðu Sovétríkjunum sem voru
og hétu þar til í lok síðustu aldar.
Í ferðu nu m t i l Rússlands er boðið
upp á siglingar á skemmtiferðaskipum,
f yrri ferðin er
30. ágúst til 10.
Haukur Hauksson
september en
framkvæmdastjóri þá er siglt frá
Bjarmalands.
höfuðborginni
Moskvu til Pétursborgar. Síðari
siglingin er frá Astrakhan-borg
við Kaspíahaf til Moskvu, 23.
september til 7. október. Í haust,
16. – 30. október, er síðan mikil
ævintýraferð til Úsbekistans.
Margt framandi og áhugavert
er að sjá þarna eystra og blaðamaður sló á þráðinn til Hauks
Haukssonar, framkvæmdastjóra
Bjarmalands ferðaskrifstofu, en
hann bjó lengi á þessum slóðum. Haukur starfaði meðal annars sem fréttaritari Ríkisútvarpsins á þeim sögulegu tímum þegar
fyrrum heimsveldið Sovétríkin
var að leysast upp á tíunda áratugnum. „Þetta eru mjög vinsælar og flottar ferðir,“ segir Haukur. „Um er að ræða stóran pakka

þar sem allt er innifalið, þannig
að ekki kemur til aukakostnaðar
vegna rútuaksturs, leiðsagnar og
skoðunarferða.“

Öll þægindi í boði
Fram kom í spjalli okkar að siglt
er eftir skipaskurðum og á stöðuvötnum en Rússar nota vatnaleiðirnar í hinu stóra landi mikið,
bæði til vöru- og mannflutninga.
„Hinar miklu ár í landinu, svo
sem Volga, Don og Enisei, eru
víðast skipgengar og hafa miklir
skipaskurðir verið grafnir til að
tengja vatnaleiðirnar en einnig er
siglt eftir stöðuvötnunum Onega
og Ladoga við Pétursborg en Ladoga er stærsta stöðuvatn Evrópu.
Í siglingunum eru öll þægindi í
boði, allt frá morgunverðarhlaðborði til ýmiss konar skemmtiatriða á kvöldin. Þess á milli er
farið í margvíslegar skoðunarferðir þar sem menningu og sögu
fólksins á viðkomandi svæði eru
gerð góð skil en í Rússlandi búa
um 120 mismunandi þjóðir með
mismunandi tungumál, menningu, trú og þjóðararfleið. Meðal
annars er komið til Tatarstan, vel
stæðs múslimalýðveldis við Volgu
en þar er höfuðborgin Kazan sem
hefur tekið miklum framförum
á síðustu árum, ekki síst vegna
olíu- og gastekna lýðveldisins.
Höfuðborg Rússaveldis Moskvuborg verður skoðuð hátt og lágt en
hún er stærsta borg Evrópu með
um 12 milljónir íbúa, saga borgarinnar er einstök allt frá því að

væringjar undir forystu Júra, hins
langhenta, stofnuðu þar virki og
settust að árið 1147. Á sínum tíma
var borgin höfuðborg heimsveldis og ber hún mikil merki þess en
arkitektúrinn ber víða merki gríðarlegs metnaðar og stórhugar.
Moskva er nú dýrasta borg heims
og er það tengt uppgangi í efnahagslífi landsins á undanförnum
árum og ber borgin þess mikil
merki að lífsstandard Moskvubúa er með því hæsta sem gerist. Miklar andstæður eru á milli
sveitaþorpa og stórborganna,
ekki síst nú þegar efnahagsframfarir eru sem skyldi í Rússlandi,“
segir Haukur enn fremur.

Ný borg daglega
„Eftir að siglingin byrjar er komið
við í nýrri borg daglega en siglt er
á nóttinni, þannig eru fimm borgir
eða sveitaþorp heimsótt á leiðinni
á milli Moskvu og Pétursborgar.“ Í
Astrakhan – Moskvu siglingunni
er komið við í níu öðrum borgum að undantöldum upphafs- og
endaborginni, þeirra sögulegust
er borgin Volgograd sem betur
er þekkt undir sínu gamla nafni
Stalíngrad. Þar biðu herir Hitlers-Þýskalands alvarlegan ósigur fyrir Rauða hernum og þar
urðu þáttaskilin í Heimsstyrjöldinni síðari en mjög litlu munaði að
þýsku stríðsvélinni tækist að ýta
sovéska hernum ofan í Volgufljót í
gríðarlegum bardögum 1942 - ‘43.
Hefði það tekist hjá Þjóðverjum liti
heimurinn eflaust öðruvísi út í dag

Eitt af þeim skipum sem siglt er á í ferðunum.

en Stalíngrad-orrustan var einn
úrslitabardaga í heimsstyrjöldinni
síðari. Upphaflega nafn borgarinnar er Tsaritsin en því nafni hét
hún á árunum 1589 – 1925 en þá
var hún nefnd eftir Kremlarbóndanum Jósef Stalín. Aðrar borgir á
vatnaleiðinni frá Moskvu til Astrakhan eru t.d. Samara, Saratov
og Kazan.

Þægilegur ferðamáti
Skipulag siglinganna er með þeim
hætti að siglt er á nóttinni en deginum er varið í skoðunarferðir
og aðra skemmtan, fullt fæði er
í veitingasölum skipsins og fjölbreytt skemmtidagskrá tekur við
á kvöldin. Haukur segir þennan
ferðamáta mjög þægilegan og að
skemmtisigling henti Íslendingum
vel á allan máta.
Skipin eru af svokallaðri „302
týpu“, lengdin er 130 m, djúprista
er um 3 m og farþegafjöldi er 260
manns. Í áhöfn eru rúmlega 100
manns allt frá eldhúsi, þjónum og
tónlistarmönnum til skipsstjóra
en starfsfólk sér um að öllum
líði sem best á meðan á siglingu

BJARMALAND
FERÐASKRIFSTOFA
Nánari upplýsingar um ferðirnar
má nálgast á heimsíðunni
www.bjarmaland.is eða með því
að senda
tölvupóst á
bjarmaland@bjarmaland.is
Síminn er 770 5060
Bjarmaland er á Facebook.
Kynningarfundur um ferðirnar
verður laugardaginn, 9. júní kl.
15:00 í MÍR salnum (Menningartengsl Íslands og Rússlands)
Hverfisgötu 105, Reykjavík.

stendur. Þessi skip henta mjög
vel til mannflutninga á hinum
miklu vatnaleiðum Rússlands og
eru mikið notuð af heimamönnum, sérstaklega í skemmtiferðum. Þau eru smíðuð í massavís í
Austurríki og Þýskalandi og hafa
staðið sig með miklum ágætum.
Siglingartíminn er á sumrin frá
maí til október en á veturna þegar
ár og vötn eru frosin eru skipin í
þurrkví.
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EKKI TAKA ALGJÖRT FRÍ

ÖRUGGUR FERÐAMÁTI
Flughræðsla angrar marga
ferðalanga og suma meira en
aðra. Til að draga úr hræðslunni
má reyna eftirfarandi:
Ekki pakka niður á síðustu stundu.
Þér líður betur ef allt er tilbúið á
sínum stað í tíma.
Hafðu með þér afþreyingu.
Sökktu þér ofan í skemmtilega
bók eða horfðu á notalega
kvikmynd. Forðastu bæði les- og
myndefni sem eykur á spennu
og ótta.
Hafðu með þér nasl. Það veitir
vellíðan að borða í flugi. Mundu
eftir að drekka vel, helst vatn.
Ef kvíðatilfinning læðist að í flugi
má minna sig á að flug er margfalt öruggari ferðamáti en að aka
bíl.

Hjá mörgum þýðir það að fara í frí að taka líka frí frá ræktinni eða þeirri skipulögðu hreyfingu sem þeir stunda
í daglega lífinu. Farið er í fríið með því hugarfari að slaka algjörlega á og „gera ekki neitt“ og leyfa sér það sem
hugurinn girnist í mat og drykk.
Þetta er eflaust ekki mjög sniðugt því mjög erfitt getur verið að koma sér aftur í hefðbundna rútínu þegar fríinu
er lokið. Það eru ýmsar leiðir til að setja æfingar og skipulagða hreyfingu inn í dagsskipulagið í fríinu. Þó má ekki
setja markið of hátt og ætla að æfa eins og venjan er heima. Einhver hreyfing er alltaf betri en engin.
Ef stefnan er sett á að gista á hóteli er ágætt að kanna aðstöðuna áður en haldið er af stað. Sum hótel og
gististaðir bjóða upp á heilsurækt, skipulagða tíma eða gönguferðir. Einnig má athuga hvort einhverjar góðar
hlaupaleiðir séu í nágrenninu. Ef förinni er heitið í sumarbústað má einfaldlega skella hlaupaskónum eða
gönguskónum (eða jafnvel báðum pörunum) ofan í tösku og fara út að hlaupa og njóta þess sem fyrir augu ber.
Varðandi mat og drykk er allt í lagi að leyfa sér meira en venjulega en það er óþarfi að fara offari og standa á
blístri eftir hvert mál. Það er eflaust best að halda sig við hið fornkveðna, í fríi jafnt sem heima við; allt er best í
hófi.

Það getur verið erfitt að koma sér aftur í
hefðbundna rútínu eftir að fríi lýkur og fara
NORDIC PHOTOS/GETTY
að hreyfa sig reglulega.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

HVAÐ MÁ FARA
MEÐ AF VÖKVA Í FLUG?

MEÐ OKKUR!

Vökva má ferðast með í handfarangri að eftirfarandi skilyrðum
uppfylltum, samkvæmt upplýsingum á síðunni www.caa.is:
Hver eining umbúða má að hámarki rúma 100 millilítra af vökva.
Allar umbúðirnar verða að rúmast
í gegnsæjum eins lítra plastpoka
sem hægt er að loka með plastrennilás. Hverjum farþega er
heimilt að hafa
með sér einn
poka. Með
umbúðum er
átt við flöskur,
túpur, hylki
og annað sem
getur innihaldið vökva.
Gosflöskur
og dósir rúma
flestar meira
en 100 ml og
eru því ekki
leyfðar inn fyrir
öryggishlið.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Kauptu miða núna á www.ﬂugrutan.is

Alltaf laus sæti.

Frí þráðlaus internettenging í öllum bílum

Gosflöskur og
dósir rúma flestar
meira en 100
ml og því ekki
leyfilegar inn fyrir
öryggishlið.

Í löngum flugferðum skal reyna
að standa upp öðru hvoru og
hreyfa sig meðan á flugi stendur.
Í sætinu er gott að teygja létt á
hálsvöðvum og herðum, kálfum
og rist og snúa ökklum og úlnliðum til að liðka liðina. Þá er gott
að drekka vatn í flugi en minna af
kaffi og áfengum drykkjum.
Athugið að klæðnaður sé þægilegur. Þá
gæti verið sniðugt að
hafa með mjúka sokka
til að
smeygja
sér í
eftir að
hafa farið
úr skónum í löngu
flugi.

:MEDlll#Zmed#^hG:M((%)

ÞÆGINDI Í
LÖNGUM FLUGFERÐUM

H`VccVÂjhig^`VbZg`^ÂbZÂhc_VaahbVcjbÄcjb

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
NBJO!SFJTtXXXSFJT
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Fasteignir

Flott eldra einbýli
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

KJARRMÓAR
GBÆ RAÐHÚS
Arnarstapi4 -sumarhús
KJARRMÓAR 4 - GBÆ RAÐHÚS
OPIÐ HÚS
Í
DAG
FRÁ
KL.
14.00
TIL
16.00
Einstök staðsetning

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Bókhaldsstofan er starfrækt í lifandi bæ þar sem er öflugt skóla-,
íþrótta- og félagslíf.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fasteignasölunnar
Inni, sími 580-7915.
Sigríður Kristinsdóttir hdl, lögg, fasteigna- og fyrirtækjasali
Snorri Snorrason, lögg, fasteigna- og fyrirtækjasali

Frum

Einstakt atvinnutækifæri
Til sölu bókhaldsstofa sem starfrækt hefur verið í yfir 30 ár
á góðum stað úti á landi. Fjöldi fastra viðskiptavina. Kjörið
tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling sem vill starfa sjálfstætt
og er tilbúinn að taka að sér krefjandi verkefni.

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. ParkSérlega
fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
et ásumarhús
gólfum. Glæsilegt
nýtt
eldhús, flísalagt
baðh. Bílskúr
Einstakt
á frábærrum
útsýnisstað.
Eignin
er 84,8 fm ááLaust
2Arnarstapa
hæðum
auk
bílskúrs
29,9
samtals 114,7 fm
strax. Ath.
lækkað
verð
29,8fm,
millj.
m/geymslulofti.

Nónhóll er vinalegt sumarhús, byggt 1978. Húsið stendur á einstökum
býður
en fyrir liggur samþ. Vilhelm
teikningar
afykkur
ca 10velkomin.
fm stækkun á húsinu. Parkstað: fyrir neðan styttuna af Bárði Snæfellsás. Ekkert sumarhús er
Magnús Emilsson,
fasteignasali
et á og
gólfum.
nýtt löggiltur
eldhús,
baðh.
Bílskúr
nálægt
útsýniðGlæsilegt
er stórfenglegt.
Húsið
er 63flísalagt
fm. Fallegt
sumarhús
Laust
strax.
Ath.
lækkað
verð
29,8
millj.
m/geymslulofti.
sem vert er að skoða. Verð 11,9 millj.
Vilhelm býður ykkur velkomin.

Til sölu í gamla bænum á Akranesi, fallegt eldra
einbýli, góður sólpallur, mikið endurnýjað og í
góðu ástandi, skipti á ódýrari íbúð í fjölbýli eða
sumarhúsi. Húsið er laust.
Pantið skoðun í síma 896 1422 - Kristján.

OPIÐ HÚS 27. maí

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Til sölu
sumarhúsalóðir á sérlega
fallegum sTað - hagsTæTT verð!

HVAMMUR, KJALARNESI
Opið hús, sunnudag 27. maí

milli 15 og 16

Um er að ræða lögbýli sem liggur að
sjó samtals 6 hektarar að stærð.
Tvö hús eru á landinu sem eru
hönnuð eins hvað útlit og eiginleika
varðar. Allar upplýsingar um eignina
veitir Jórunn í síma 845-8958 sem
einnig verður á staðnum.
Skriflegar fyrirspurnir berist á
jorunn@miklaborg.is.
Allir velkomnir!

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
Sölufulltrúi

Tvær samliggjandi sumarhúsalóðir í landi Leiru
bakka í Landsveit.

sími: 845 8958
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson

Stærð lóðanna er alls 1,4 hektarar eða 7000 fm
hvor um sig. Mikið óbyggt svæði umhverfis lóðirnar
gefur einstaka möguleika á ósnortnu landrými.

LANDMARK KYNNIR TÆKIFÆRI TIL AÐ
EIGNAST 386,3 FM SKRIFSTOFUHÆÐ Í
FLOTTU HÚSI Í CENTRAL REYKJAVÍK.
MEÐ MIKLU ÚTSÝNI Á 4. HÆÐ VIÐ
TRYGGVAGÖTU 11 SEM ER GLÆSILEGT
ELDRA STEINHÚS (HAFNARHVOLL).
Í HÚSINU ER LYFTA. ÓSKAÐ ER EFTIR
VERÐTILBOÐI Í EIGNINA!

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Vegur, vatn og rafmagn er leitt að lóðarmörkum
og eru lóðirnar tilbúnar til framkvæmda. Landið er
þakið mosagrónu hrauni með sjálfsáðu birki. Þessi
samsetning myndar fallega náttúrulega umgjörð
sem ekkert þarf að eiga við eftir að húsið er byggt.
Verð fyrir tvær lóðir er kr. 3.500.000 eða aðeins
kr. 1.750.000 fyrir hvora lóð.
Nánari upplýsingar veita Magnús Einarsson, lgf. og
Þórarinn Thorarensen, sölustj. í síma 512 4900 eða
eða á maili th@landmark.is

Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Thorarensen
sölustjóri gsm: 7.700.309 eða th@landmark.is

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
LANDMARK fasteignasala – Bolholti 4 s: 512.4900

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

… það borgar sig!

/PIÈ HÒS
FR¹ 
p 
Friggjarbrunnur
- 113
rvk.

Einn með
öllu - 
Ódýr kostur.
"AUGAKËR
 +ËP VERÈTILBOÈ
Reykjavegur 14 - Reykjaskógur, 801 Selfoss.
Verð 46,9

6 herb 197,8 ferm parhús á góðum stað í Úlfarsfellinu.

skipti möguleg á ódýrari eign á höfuðborgarsvæðinu

&ALLEG   FM JA HERB
ÅBÒÈ Å LYFTUBLOKK ¹ EFSTU H¾È MEÈ
TVENNUM SVÎLUM OG ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU
®LL TILBOÈ SKOÈUÈ

… það borgar sig!
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Verð 46,9

"AUGAKËR 

6 herb 197,8 ferm parhús á góðum stað í Úlfarsfellinu.

skipti möguleg á ódýrari eign á höfuðborgarsvæðinu

 +ËP VERÈTILBOÈ

Þórðarsveigur - 113 rvk.
Verð 22,8

&ALLEG   FM JA HERB
ÅBÒÈ Å LYFTUBLOKK ¹ EFSTU H¾È MEÈ
TVENNUM SVÎLUM OG ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU

Falleg 3-4ra herb. 101,2 ferm íbúð á jarðhæð með góðum sólpalli ásamt s
tæði í bílageymslu.
100% yfirtaka lána 4,15% vextir
skipti möguleg á dýrari eign á svæði 113

Hraunbær - mikið endurnýjuð – falleg og mikið endurnýjuð sameign.

Jórunn Skúladóttir
Sigurður
Fannar
Sölumaður
Sölumaður
GSM:
897 5930
jorunn@husin.is
siggifannar@husin.is

Stærð:52.7.
Verð:borgar
10.9mkr.
á fallegri lóð. Hitaveita og
/PIÈ HÒSSumarhús
FR¹sig!
 p 
… það
SKOÈUÈá eftirsóttum
heitur pottur, góður sólpallur
og
útigeymsla.
Ódýr kostur
"AUGAKËR  ®LL TILBOÈ
+ËPVIÐ
VERÈTILBOÈ
stað í skógi vöxnu landi. 
LAUS
KAUPSAMNING. ALLT INNBÚ
  FMveitir
JA HERBSigurður Fannar í síma
FYLGIR.
Nánari upplýsingar
+LAPPARSTÅG
o &ALLEG
2EYKJAVÅK
o SÅMI   o WWWHUSINIS
ÅBÒÈ Å LYFTUBLOKK ¹ EFSTU H¾È MEÈ
TVENNUM SVÎLUM OG ST¾ÈI
897-5930 eða siggifannar@husin.is
Å BÅLAGEYMSLU

Guðjónsgata - Úthlíð - 801 Selfoss.
®LL TILBOÈ SKOÈUÈ

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

Þórðarsveigur - 113 rvk.
Verð 22,8

Falleg 3-4ra herb. 101,2 ferm íbúð á jarðhæð með góðum sólpalli ásamt s
tæði í bílageymslu.
100% yfirtaka lána 4,15% vextir
skipti möguleg á dýrari eign á svæði 113

… það borgar sig!

/PIÈ HÒS FR¹  p 

"AUGAKËR 

 +ËP VERÈTILBOÈ

Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í mjög góðu fjölbýli. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fl. Mjög
snyrtileg endurnýjuð sameign. Innréttingar eru að mestu háglans hvíttsprautaðar í eldhúsi. Flísar og parket. Góðar
svalir. Verð 18,3 millj. Mikið áhvílandi. Allar nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson á Eignamiðlun.

Stærð: 51.3. Verð:14.9mkr. Sumarhús
51.3m2
fallegri
og
&ALLEG
 áFM
JA HERB
ÅBÒÈ ÅHitaveita
LYFTUBLOKK
H¾È MEÈ
verðlaunaðri útsýnislóð með leiktækjum.
er¹áEFSTU
svæðinu,
TVENNUM SVÎLUM OG ST¾ÈI
öll helsta þjónusta í Úthlíð, stutt í golfvöll
og náttúruperlur. Gott
Å BÅLAGEYMSLU
svefnloft er í húsinu sem ekki er talið í fermetrafjölda hússins. LAUS
VIÐ KAUPSAMNING. ALLT INNBÚ FYLGIR.
upplýsingar veitir
®LLNánari
TILBOÈ SKOÈUÈ
Sigurður Fannar í síma 897-5930 eða siggifannar@husin.is
+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is
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Krossgáta

1

Lárétt
1. Verið væn, verndið kræsingarnar (8)
4. Gerðist gætinn snati (10)
10. Rugl fær eikina, það er prufuspil (13)
11. Rugla í mögrum og fúlum (6)
12. Skauti vinsæla siði, enda flokksbundinn (10)
13. Göslast og læt röfl fyrir það sem þið fenguð
lán út á (9)
14. Leita rolluprika til að komast milli hæða (10)
15. Læt mola fyrir fingrasmell (7)
18. Heyja sólarhring fjærst nóttu (5)
19. Alli er okkar helsta vopn (8)
20. Þú og ég erum einnig sambærileg (7)
21. Kisan ákvarðar stað (5)
23. Held úti vef um illræmt veiðarfæri (6)
24. Er svínslegt eðli efni í góða steik? (9)
28. Sekki séra ku skorta gæsku
og guðhræðslu (10)
30. Botnvörp bera vott um læti (9)
31. Neðantakan skýrir æsinginn (8)
33. Óður staur er öskurjóður (9)
34. Efist um spikið (6)
35. Um óskilgetinn ágóða af jurtatrefjum (7)
36. Ringlaður negri er guð (5)
37. Ístrusnúningur er austræn list (8)
38. Sé flokksjörð við götu í Vesturbænum (11)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Má ekki elska þig frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Sigríður Hallgrímsdóttir,
Reykjavík.
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Lausnarorð síðustu viku var
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Lóðrétt
1. Flott hús er dýrindis vitleysa (10)
2. Leita efnahagsaðgerða milli
hamingjuhrukkna (14)
3. Brakandi öryggisleysi vitnar
um styrk (14)
4. Tími sendisveinsins (12)
5. Vöggum vær með vondum (7)
6. Hef vegna aðstæðna rifið heppilegt (8)
7. Réttskipaðir til réttar heimtir (11)
8. Lofar höfuðvígi horfins heimsveldis (9)
9. Geymi hina meðal þrútinna (7)
16. Dropar siða venju og efnavopnið (9)
17. Gefur geilin eftir ef göngin
koma nyrðra? (12)
18. Hankahnoðri gerður upptækur (10)
22. Baul er bola mál og
bærilegur matur (10)
23. Sameina flandur, raus og risa í
töskuræflum (9)
25. Las skít úr rugli suðræns (7)
26. Finn þynnkulyf í beitarlandi Hauks (9)
27. Reglur og skipulag gegn glæpum (8)
29. Ákaflega mátulega yfirdrifið (7)
32. Planta á við þúsund aðra (5)
35. Landi eignar (3)

2

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist matur sem
mæla má með. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 30. maí næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „26. maí“.

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri.
Víkurraf, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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JÓNAS HALLGRÍMSSON skáld og náttúrufræðingur (1807-1845) andaðist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Það er svo bágt að standa í stað, og mönnunum munar annað hvort aftur
á bak ellegar nokkuð á leið.“

ÞETTA GERÐIST: 26. MAÍ 1973

Merkisatburðir
1056 Fyrsti biskup Íslands, Ísleifur Gissurarson, er vígður til Skálholts.
1885 Garðyrkjufélag Íslands er stofnað að frumkvæði Hans
Schierbecks landlæknis.
1929 Þorsteinn, fyrsti björgunarbátur Slysavarnafélags Íslands,
er vígður í Reykjavík.
1941 Bresk flugvél ferst á jökli í fjalllendinu milli Eyjafjarðar og
Öxnadals og með henni fjórir menn.
1968 Hægri umferð gengur í gildi á Íslandi.
1983 Fyrsta ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar tekur við
völdum.

Hörkuátök á miðunum við Ísland
Þennan dag árið 1973 kom varðskipið
Ægir að breska togaranum Everton frá
Grimsby við veiðar um tuttugu sjómílum
innan landhelgi Íslands sem þá hafði
nýlega verið færð út í fimmtíu sjómílur.
Þetta gerðist norður af Grímsey. Togarinn
lagði á flótta og skipstjórinn hlýddi ekki
fyrirmælum varðskipsins um að stansa.
Ákvað þá skipherrann á Ægi, Guðmundur
Kærnested, að skjóta á togarann, eftir að
hafa varað skipstjórann við, fyrst púður-

skotum og síðan föstum skotum. Endaði
það með því að skotið var gat á skrokk
togarans neðan sjávarmáls og kom strax
mikill leki að honum en viðgerðarmenn
frá freigátunni Jupiter og dráttarbátnum
Statesman náðu að þétta skotgötin áður
en meira tjón hlaust af.
Mennirnir um borð voru aldrei í lífshættu enda hafði Guðmundur ráðlagt
togaraskipstjóranum að láta skipverja sína
fara aftur á skipið, áður en skothríðin hófst.

ICELANDAIR: FAGNAR 75 ÁRA AFMÆLI Á FLUGDEGI ANNAN Í HVÍTASUNNU

Dýrgripir koma við sögu og
verða til sýnis á vellinum

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

KRISTJÁN JENS GUÐMUNDSSON
Hlíðarhúsum 3, 112 Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
sunnudaginn 20. maí sl. Útförin verður gerð
frá Áskirkju þriðjudaginn 29. maí kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Líf
styrktarfélag, www.gefdulif.is.
Solveig Margrét Þorbjarnardóttir
Þór Kristjánsson
Ásdís M. Magnúsdóttir
Þrúður Jóna Kristjánsdóttir
Sigmar Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, bróðir okkar,
mágur og frændi,

KRISTINN SIGURJÓN JÓNSSON
varð bráðkvaddur 19. maí sl. Útför hans fer
fram í Laugarneskirkju miðvikudaginn
30. maí kl. 13.00.
Jóhann Helgi Kristinsson
Magnús Jóhann Jónsson
Helgi Ingólfur Jónsson
og frændsystkini.

Dagmar Almerii Gotti
Helga Jörgensdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

HREINN GUÐMUNDSSON
Túngötu 2, Sandgerði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
föstudaginn 18. maí.
Útförin fer fram frá Hvalsneskirkju,
fimmtudaginn 31. maí kl. 14.00.
Bryndís Eðvarðsdóttir
Sigurður Smári Hreinsson
Unnur G.G. Grétarsdóttir
Berta Súsanna Hreinsdóttir
Þórhallur Ingason
Guðrún Sonja Hreinsdóttir
Markús Karl Valsson
barnabörn og barnabarnabörn

„Við verðum með mjög skemmtilega
dagskrá því það er í raun tjaldað öllu
sem til er. Við fáum milli tuttugu og
þrjátíu flugvélar af öllum stærðum og
gerðum og á öllum aldri, allt frá því
elsta sem til er, til þess nýjasta. Þeim
verður stillt upp á Reykjavíkurflugvelli, bak við Hótel Natura sem áður
hét Hótel Loftleiðir,“ segir Sigurður
Ingi Jónsson forseti Flugmálafélagsins sem stendur að flugdegi á annan
í hvítasunnu milli klukkan 12 og 16.
Upphaflega átti hann að vera í dag,
laugardag. „Við frestum öllu fram á
mánudag af öryggisástæðum,“ segir
Sigurður og útskýrir það nánar. „Samkvæmt veðurspánni verður of hvasst
í dag til að vera með listflug og fallhlífarstökk“.
Einn merkasti sýningargripurinn
á vellinum verður Catalina-flugbátur
sem kominn er hingað til lands í tilefni
af 75 ára afmæli Icelandair og móðurfyrirtækja þess. „Catalina-flugbátar
voru í notkun hérlendis frá 1944 til
1963, ótrúlegar flugvélar með mikið
flugþol. Fyrst komu þær bara með
sjóskíðum og gátu því einungis lent
á vatni en síðar voru þær framleiddar með hjólastellum og sýningarvélin verður því á vellinum en ekki úti á
Skerjafirði. Mér skilst að hún sé mikill
dýrgripur sem búið er að gera upp frá
A til Ö,“ segir Sigurður Ingi.
Icelandair á rætur að rekja til ársins
1937 þegar Flugfélag Akureyrar var
stofnað. Það breytti nafni sínu í Flugfélag Íslands árið 1940 og færði höfuðstöðvar sínar til Reykjavíkur. Árið
1979 sameinaðist öll starfsemi Flugfélags Íslands og Loftleiða sem hafði

VIÐ GAMLA GERSEMI „Catalina-flugbátar voru í notkun hérlendis frá 1944 til 1963, þetta voru
ótrúlegar flugvélar með mikið flugþol,“ segir Sigurður Ingi Jónsson, formaður Flugmálafélagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

verið stofnað 1944 og eingöngu verið í
millilandaflugi frá árinu 1947 en Flugfélag Íslands sinnti bæði innanlandsog millilandaflugi frá 1945. Þá var
nafnið Icelandair tekið upp á alþjóðlegum vettvangi en það hafði Flugfélag Íslands notað yfir erlenda starfsemi sína áður.
Þessi fortíð verður rifjuð upp í máli
og myndum í flugskýli 1 á Reykjavíkurflugvelli sem er opið út á sýningarsvæðið, að sögn Sigurðar Inga. „Þar

Ástkær faðir okkar og vinur,
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir, mágur, afi og langafi,

BJÖRGVIN HERMANNSSON
Húsgagnasmíðameistari,
Boðahlein 22, Garðabæ,

KEN C. AMIN
Kópavogsbraut 47, Kópavogi,

sem lést þriðjudaginn 15. maí verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 30. maí kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarkort
Parkinsonssamtakanna á Íslandi (parkinson.is).
Sigurbjörg Jónsdóttir
Aron Árnason
Sigríður Elín Þorkelsdóttir
Ervin Árnason
Dagbjört Sigfinnsdóttir
Anita Árnadóttir
Sigurjón Páll Kolbeins
Örn Árnason
Margrét Þóra Einarsdóttir
Orri Árnason
Fanney Elín Ásgeirsdóttir
Vishnu Amin
Harpa Jósefsdóttir Amin
barnabörn og barnabarnabarn.

lést á Landspítala við Hringbraut,
fimmtudaginn 24. maí. Útför hans verður
gerð frá Háteigskirkju mánudaginn 11. júní
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á Landssamtök.
Vilhjálmur Pétur Björgvinsson
Hermann Björgvinsson
Sigríður Jóhannsdóttir

Ástkær sonur minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

SVAVAR KRISTJÓNSSON

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

rafverktaki
Eikjuvogi 17,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
þriðjudaginn 29. maí og hefst athöfnin kl. 15.
Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Hermann Jónasson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

Guðný Ásbjörnsdóttir
Guðný Svavarsdóttir
Sveinn Óttar Gunnarsson
Jörundur Svavarsson
Sif Matthíasdóttir
Erla Kristín Svavarsdóttir
Sigríkur Smári Ragnarsson
Lilja Steinunn Svavarsdóttir Bjarni Jónsson
Auður Ólína Svavarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

verða líka sett upp flugmódel, listasmíði eftir íslenska hagleiksmenn,
nákvæm eftirlíking af upprunalegum vélum,“ segir hann. „Svo verða
fjölbreytt flugatriði svo sem listflug,
nákvæmnisflug á þyrlu, flugmódel,
svifflugur, svifvængir, í raun flest sem
flogið getur.“
Sigurður hvetur fólk til að mæta á
völlinn og hafa gaman af og getur þess
að allur aðgangur sé ókeypis.
gun@frettabladid.is

Hjartans þakkir færum við þeim sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát
og útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa,

HILDIÞÓRS KR. ÓLAFSSONAR
Árskógum 8.
Anna Margrét Albertsdóttir
María Hildiþórsdóttir
Elísabet Hildiþórsdóttir
Þórhildur Guðjónsdóttir

Guðjón Baldursson
Margrét Anna Guðjónsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi
og vinur,

HÁKON KRISTINSSON
vélsmiður
Innri-Njarðvík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
laugardaginn 19. maí.
Útförin fer fram frá Njarðvíkurkirkju, InnriNjarðvík, miðvikudaginn 30. maí kl. 14.00.
Þorsteinn Hákonarson
Kristín Tryggvadóttir
Stefanía Hákonardóttir
Sigurbjörn Júlíus Hallsson
Bryndís Hákonardóttir
Steinunn Hákonardóttir
Elvar Ágústsson
Guðfinna Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

BUBBI
SPILAR OG ÁRITAR

í Hagkaup Smáralind
kl. 15:00 Í DAG
TILBOÐ

2.999

KR.

verð áður 3.299

kr.

GULLPLÖTUR
SÖLUHÆSTU PLÖTUR ÍSLANDSSÖGUNNAR
VERÐ FRÁ

999KR.

Fáanlegt í Garðabæ, Kringlunni, Skeifunni og Smáralind.

Gildir til 27. maí.
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Bæjarlistamaður Garðabæjar
Hjartkær maður minn, faðir okkar, afi,
tengdafaðir, tengdasonur og bróðir,

RAGNAR HÖSKULDSSON
Hátúni 7 Rvk,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans
þann 19. maí síðastliðinn. Hann verður
jarðsunginn frá Háteigskirkju þriðjudaginn
29. maí klukkan 11.00.
Fyrir hönd aðstandenda
Guðrún Gunnarsdóttir
Anita Ragnarsdóttir
Ragnar Haraldsson

Pétur Örn Pétursson
Lára Rún Ragnarsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

KARL FRIÐRIK HALLBJÖRNSSON
Sæviðarsundi 64,

lést mánudaginn 21. maí á Vattarnesi.
Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju
fimmtudaginn 31. maí kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á Blindrafélagið,
rnr. 0115-26-47015, kt. 470169-2149.
Guðríður Valborg Hjaltadóttir
Hallbjörn Karlsson
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
Hjalti Karlsson
Vera Yuan
Karl Ólafur, Atli Freyr, Dagur Li, Ólöf Stefanía og Embla
Margrét

Þórunn Erna Clausen leikkona er bæjarlistamaður Garðabæjar árið 2012. Það var gert heyrinkunnugt á fyrstu
menningaruppskeruhátíð bæjarins sem var haldin í
vikunni.
Þórunn lék með Vesturporti í uppsetningu þess og
Borgarleikhússins á Faust, bæði í Rússlandi og SuðurKóreu á síðasta ári. Hún var aðstoðarleikstjóri Galdrakarlsins í Oz í Borgarleikhúsinu og söngleiksins Gulleyjunnar sem var sýndur á Akureyri í vetur og verður á
fjölum Borgarleikhússins í haust. Eins og landsmenn muna
samdi hún textann við lag Sigurjóns Brink Aftur heim/
Coming home og leikstýrði íslenska atriðinu í Eurovisionkeppninni í Düsseldorf 2011. Hún átti einnig texta við þrjú
lög í íslensku söngvakeppninni í ár. Þá hefur hún komið að
uppsetningu söngleikja við félagsmiðstöðina Garðalund í
Garðabæ.
Á uppskeruhátíðinni var úthlutað styrkjum úr Hvatningarsjóði ungra listamanna og Sigurður Björnsson óperusöngvari var heiðraður fyrir starf sitt. Boðið var upp á
tónlistaratriði með Ómari Guðjónssyni, bæjarlistamanni
síðasta árs, og myndlistarmenn í Grósku settu upp örmyndlistasýningu í hlöðunni við bæinn Krók á Garðaholti.
- gun

FRÁ UPPSKERUHÁTÍÐINNI Í GARÐABÆ Áslaug Hulda Jónsdóttir, forseti bæjarstjórnar, Þórunn Erna, bæjarlistamaður 2012, og Gunnar
Einarsson bæjarstjóri.

AFMÆLI
Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

RAGNHILDUR
HELGADÓTTIR
FYRRVERANDI
RÁÐHERRA er

GUNNAR HANSSON LEIKARI er

fjörutíu og eins
árs.

áttatíu og tveggja
ára.

GUNNLAUGUR ODDSEN
GUNNLAUGSSON
lést á sjúkrahúsi í Ástralíu þriðjudaginn
22. maí. Útför hans fer fram í Ástralíu,
föstudaginn 1. júní.
Lilja Sæbjörnsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

JÓHANNA VIGDÍS
ARNARDÓTTIR
LEIKKONA er

KRISTINN BJÖRNSSON SKÍÐAMAÐUR

er fertugur.

fjörutíu og
fjögurra ára.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
ómetanlegan kærleik, stuðning og samúð
við andlát og útför ástkærs eiginmanns,
föður, tengdaföður og afa,

TRYGGVA KARLS EIRÍKSSONAR
Hjálmholti 10,

Sérstakar þakkir til starfsmanna
Landspítalans fyrir einstakan hlýhug og
umönnun.
Ágústa Tómasdóttir
Erla Berglind Tryggvadóttir
Ragnhildur Ýr Tryggvadóttir
Ástþór Hugi Tryggvason
Jónína Margrét Þórðardóttir
Steinunn Ágústa Þórðardóttir
Þórdís Erla Þórðardóttir

Þórður Ófeigsson

Ástkær faðir okkar og vinur,

BJÖRGVIN HERMANNSSON
Húsgagnasmíðameistari,
Boðahlein 22, Garðabæ,

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

lést á Landspítala við Hringbraut,
fimmtudaginn 24. maí. Útför hans verður
gerð frá Háteigskirkju mánudaginn 11. júní
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Landssamtök hjartasjúklinga.
Vilhjálmur Pétur Björgvinsson
Hermann Björgvinsson
Sigríður Jóhannsdóttir

HELGA AÐALSTEINSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur,

lést þriðjudaginn 22. maí sl. Útförin fer fram
frá Neskirkju, fimmtudaginn 31. maí klukkan
13. Blóm og kransar afþökkuð.
Guðni Garðarsson
Garðar Guðnason
Andri Guðnason
Bjartur Logi Guðnason
Dögg Guðnadóttir
barnabörn og langömmubörn.

Anna Jónsdóttir
Jóhanna Ósk Valsdóttir

Ástkær sonur minn, bróðir okkar og frændi,

ÞORSTEINN JÓN ÓSKARSSON
(STEINI)

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

til heimilis á Vífilsstöðum hjúkrunarheimili,
áður Melabraut 19, Seltjarnarnesi,

Klapparási 3, Reykjavík,

lést föstudaginn 18. maí. Útför hans fer fram
frá Seltjarnarneskirkju þriðjudaginn 29. maí
kl. 13.00.
Óskar Jónsson
Guðni Óskarsson
Guðjón Óskarsson
Brynjólfur Óskarsson
Hlíf Berglind Óskarsdóttir
og frændur.

Prajin Sornyoo

Leifur Þorleifsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

SKÚLI SKÚLASON
bifvélavirki,
Miðbraut 22, Seltjarnarnesi,

lést í Seljahlíð - heimili aldraðra þriðjudaginn
22. maí.
Jarðarförin auglýst síðar.
Hansína Sigurjónsdóttir
Brynja Rannveig Guðmundsdóttir
Hafsteinn Skúlason
Áslaug Ingibjörg Skúladóttir Gunnsteinn Guðmundsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

KARITAS JÓNA FINNBOGADÓTTIR
Sunnubraut 18, Keflavík,

sem lést sunnudaginn 20. maí, verður
jarðsungin frá Keflavíkurkirkju miðvikudaginn
30. maí kl. 11.00.
Þórdís Kristjánsdóttir
Laufey Kristjánsdóttir
Sigurbjörn Gústavsson
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Páll Fanndal
Hildur Björk Gunnarsdóttir
Tryggvi Tryggvason
barnabörn og barnabarnabörn.

GUÐRÚN BRIEM
lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 24.
maí. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í
Reykjavík, föstudaginn 1. júní kl. 15.00.
Þráinn Þórhallsson
Gunnlaugur Þráinsson
Sigríður Einarsdóttir
Þórhallur Þráinsson
Sif Ormarsdóttir
Magnús Þór Þráinsson
Þóra Þráinsdóttir
Jón Einarsson
og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,
frá Snjallsteinshöfða,
Karlagötu 7, Reykjavík,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
fimmtudaginn 24. maí.

Reykjahlíð,

lést á Landspítalanum 24. maí.
Sveinn Ingvarsson
Steinunn Ingvarsdóttir
Erna Ingvarsdóttir
og fjölskyldur.

Katrín Andrésdóttir
Magnús Gunnarsson
Ólafur Hjaltason
Þorsteinn Hjartarson

ANDRÉSAR ÓLAFSSONAR
Árskógum 6.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar.
Kjartan Birgisson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Synir, tengdadætur, barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar,
afa, langafa og langalangafa,

ÓLAFS ARNAR ÁRNASONAR
til heimilis að Skjóli, áður Sólheimum 25.

HELGU VALBORGAR
PÉTURSDÓTTUR

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Skjóls
fyrir hlýhug og góða umönnun.

Holtateigi 28, Akureyri.
Arnþór Björnsson
Anna Sigríður Arnþórsdóttir
Birna Margrét Arnþórsdóttir
Drífa Þuríður Arnþórsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

SVEINFRÍÐUR H. SVEINSDÓTTIR

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför
elskulegs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

INGÓLFUR EINARSSON

María Eggertsdóttir
Jóhann Teitur Ingólfsson
Halldóra Ingólfsdóttir
Hildur Kjartansdóttir
María Kjartansdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Tryggvi Jónsson
Steinar Magnússon
Mark Siddall

Guðrún Sigurmundsdóttir
Sigurmundur Arinbjarnarson
Hugborg Sigurðardóttir
Árdís Ólafsdóttir
Ágústa Ólafsdóttir
Roger Skagerwall
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

#bestasætið

FRAKKLAND
ÍSLAND
Í BEINNI Á SUNNUDAG KL. 18.50

SVÍÞJÓÐ
ÍSLAND

Í BEINNI Á MIÐVIKUDAG KL. 18.05
Íslenska karlalandsliðið mætir tveimur af sterkustu knattspyrnuþjóðum
heims í vináttuleikjum á Stöð 2 Sport. Við sækjum Frakka heim í kvöld
og Svía á miðvikudaginn. Misstu ekki af strákunum okkar í baráttunni
gegn mörgum af bestu knattspyrnumönnum heims!
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HAFDÍS HULD leikur lög af nýju plötunni sinni Vögguvísur á Café Flóru
í Grasagarðinum á mánudag, annan í hvítasunnu. Tónleikarnir hefjast
klukkan fjögur og er smáfólk sérstaklega boðið velkomið.

krakkar@frettabladid.is

HEF GAMAN AF GÖLDRUM
Badmintonmeistarinn Ragna Björg Ingólfsdóttir gekk á fjöll, hoppaði í lækjum og
fór í arabastökk og flikk hvar sem var þegar hún var barn. Nú æfir hún badminton
fjóra tíma á dag enda ætlar hún á Ólympíuleikana í London í sumar.
Hver er þín fyrsta minning
Ragna? „Þegar ég fór til Spánar
með fjölskyldunni og fékk að
halda á ljónsunga og litlum apa.
Í þessari ferð fékk ég líka að
synda í sundlauginni og kafa
á botninn. Ég hef alltaf verið
mikill fiskur í mér og tók ekki
í mál að vera með kúta, kafaði
bara og kafaði.“
Varstu einhvern tíma óþæg?
„Nei, ég hef alltaf verið mjög
þæg og virt foreldra mína og
aðra í kringum mig.“
Hvernig fannst þér skemmtilegast að leika þér? „Mér fannst
alltaf gaman að vera einhvers
staðar úti í náttúrunni, ganga
upp á fjöll, hoppa í lækjum, tína
skeljar og steina og hlaupa og
skoppa út um allt. Ég var mikið
í fimleikum og var alltaf að taka
dansspor, handahlaup, arabastökk og flikk alls staðar.“
Áttir þú uppáhaldsleikfang? „Ég
var mikið fyrir Barbie og Pony
þegar að ég var lítil.“
En gæludýr? „Já, ég hef átt fiska,
hamstra, páfagauka, hunda og
ketti og held mest upp á hunda.“
Spilarðu stundum á spil? „Já,
ég hef mjög gaman af spilum
og kann líka nokkra spilagaldra
sem mér finnst gaman að gera
fyrir fólk.“

Amma: „Hvernig gekk honum Gísla litla á söguprófinu?“
Mamma: „Oh, hálf illa en það var ekki honum að kenna, strákanganum. Kennarinn var að spyrja hann um það sem gerðist
löngu áður en hann fæddist.“
Addi litli: „Ég orgaði ekkert þegar ég fór til tannlæknisins.“
Pabbi: „Frábært, vinur minn. Þú mátt eiga þennan fimm
hundruð kall fyrst þú varst svona duglegur. Var þetta ekki sárt?“
Addi litli: „Nei, nei, tannlæknirinn var ekki heima.“
Tveir drengir áttu í erjum og flugust á. Gamall maður kom þar
að og ávarpaði þá. „Hættið þið nú að fljúgast á drengir. Hafið
þið ekki heyrt að maður á að elska óvini sína?“ „Jú,“ svaraði
annar. „En við erum ekki óvinir, við erum bara bræður.“
Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa á
myndskreyttan upplesttur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Var mikil íþróttaiðkun á æskuheimilinu? „Já, við bróðir minn
höfum alltaf verið mikið í
íþróttum. Ég æfði ballet, dans,
fimleika og badminton og tók
að lokum badmintonið fram yfir
annað.“
Hvernig fékkst þú áhugann?
„Mamma og pabbi búa svo
nálægt TBR (Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur).
Bróðir minn, sem er þremur
árum eldri en ég, var byrjaður
að æfa á undan mér, ég elti hann
á fyrstu æfinguna mína, þá átta
ára gömul. Við vorum síðan í
þessu saman í mörg ár, urðum
til dæmis Íslandsmeistarar í

tvenndarleik saman. Það var
alltaf svo skemmtilegt í TBR að
þannig kom áhuginn.“
Hvað æfir þú marga klukkutíma
á dag? „Tvisvar á dag í 100-120
mínútur í senn á virkum dögum,
einu sinni á laugardögum og tek
frí á sunnudögum.“
Hefur þú ferðast mikið? „Já,
ég hef komið til 42 landa og
að minnsta kosti 88 borga.
Ég hef farið í sex heimsálfur,
allar nema Suðurskautslandið.
Ástralía og Nýja Sjáland eru
með flottustu löndunum.“
Hvar finnst þér fallegast á
Íslandi? „Í Ásbyrgi og ég á góðar
minningar úr Þjórsárdalnum.“

Finnur þú mikið fyrir frægðinni? „Nei, og er mjög fegin
að vera ekki stöðugt á milli
tannanna á fólki en mér finnst
gaman að vera þekkt fyrir
árangur minn í badminton og
upplifi það sem mjög jákvæðan
hlut.“
Hlakkarðu til að fara á Ólympíuleikana í London? „Já, alveg
ótrúlega mikið. Eitt af því
skemmtilegasta sem ég hef
upplifað í lífinu var að vera
á Ólympíuleikunum í Peking
árið 2008. Þegar maður hefur
unnið svona rosalega vel fyrir
því að ná árangri þá er ekkert
skemmtilegra en að njóta
afrakstursins.“

VEISTU MIKIÐ EÐA LÍTIÐ UM EUROVISION?
Eurovision-söngvakeppnin fer fram í kvöld í 57. sinn eins og alþjóð veit. Krakkasíðan setti
saman nokkrar spurningar um þessa sívinsælu keppni.
1. Hvað hét fyrsta lagið sem
Íslendingar sendu í Eurovision
og hvaða ár var það?
2. Hvaða íþrótt leggur Greta Salmóme stund á?
3. Hvað hét lagið sem tvíburarnir
í Jeward sungu í fyrra?

6. Hversu langt hefur Ísland náð
í Eurovision?
7. Hvað keppa mörg lönd í
úrslitakeppninni í kvöld?
8. Hver samdi íslenska
Eurovision-lagið í ár?

4. Hvaða lag lenti í öðru sæti í
undankeppninni á Íslandi í ár?

9. Svíar þykja sigurstranglegir í ár, hversu oft hafa þeir
unnið keppnina til þessa?

5. Hvað heitir yngsti keppandi
sem hefur unnið Eurovision og
hvað var hann gamall?

10. Keppnin í ár er haldin í Aserbaídsjan, hvað
heitir höfuðborgin þar?

SVÖR

1. Gleðibankinn 2. Cross fit 3. Lipstick 4. Stattu upp 5.
Sandra Kim var 14 ára þegar hún sigraði 1986 6. Í annað
sætið árið 1998 og 2009 7. 26 8. Gréta Salóme 9. Fjórum
sinnum. 1974, 1984, 1991 og 1998 10. Bakú

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

ÍSLANDSMEISTARINN „Ég æfði ballett, dans, fimleika og badminton og tók að
lokum badmintonið fram yfir annað,“ segir Ragna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÝNING UM HELGINA
EITT MESTA ÚRVAL AF NÝJUM OG NOTUÐUM FERÐAVÖGNUM

TEC
verð frá kr. 3.790.000.
Mán.greiðsla kr. 43.918 *

ÆGIR Esterel

VERÐUR FRUMSÝNDUR
UM HELGINA

T@B 320
3220
kr. 2.850.000.
0
Mán.greiðsla kr. 33.060 *

KOMDU OG
VELDU ÞÉR
FERÐAVAGN OG
LIT FYRIR SUMARIÐ

T@B L400 TD
kr. 3.990.000.
Mán.greiðsla kr. 46.228 *

ÆGISVAGNINN
kr
090 000
kr. 11.090.000.
Mán.greiðsla kr. 12.731 *

PALOMINO
1.890.000.
verð frá kr. 1.890.
Mán.greiðsla
ð kr. 21.972 *

Opið
Mán - föstudaga 10:00 - 18:00
Laugardag
11:00 - 16:00

* Forsendur Ergo:
Mánaðarleg greiðslubyrði miðast við bílasamning Ergo,
70% fjármögnun til 84 mánaða m.v. gullvildarkjör og 8,8% óverðtryggða vexti

Þar sem ferðalagið byrjar

TIL ÞJÓNUSTU Í

99

ÁR

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík
S: 511 2200 www.seglagerdin.is
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LÁRÉTT
2. hljóðfæri, 6. klukka, 8. vefnaðarvara, 9. veiðarfæri, 11. karlkyn,
12. hald, 14. rabb, 16. tveir eins,
17. fiskur, 18. for, 20. samtök, 21.
könnun.

Lög góða fólksins
Í

kvöld ætlar kórinn minn, Heykvíslakór
BAKÞANKAR
góða fólksins, að halda tónleika í heimaBrynhildar
þar sem athygli er vakin á jafn
Björnsdóttur húsum
fúlum og ósexí hlutum og mannréttinda-

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. stefna, 4.
baknaga, 5. umfram, 7. starfræksla,
10. hald, 13. af, 15. rekald, 16. missir,
19. kyrrð.
LAUSN

brotum. Kórinn hefur áður haldið tónleika
við ýmis tækifæri. Við gólum fúlt á fyndna
kalla, görgum margraddað inn í athugasemdakerfi fjölmiðla og samskiptasíðna
með alls konar skoðanir á því sem fólk
lætur þar frá sér, við leyfum okkur meira
að segja að finnast ekki allir brandarar
fyndnir. Okkur finnst við að sjálfsögðu
hafa himin höndum tekið (af lífi) í kvöld
að fá enn eitt tækifærið til að banna.

því að benda á eitthvað sem það hefur sagt
og gert opinberlega. Áfram kvíslakór!!!

TJÁNINGARFRELSIÐ eru mikilvæg mann-

VIÐ góða fólkið erum nefnilega

réttindi. Og við góða fólkið þurfum svo
sannarlega að gæta okkar áður en við
beitum því til þess að viðra skoðanir okkar
á mönnum og málefnum. Því auðvitað
mega allir segja allt. Alltaf. Nema náttúrlega þeir sem hafa skoðanir á skoðunum og
tjáningu annarra. Tjáningarfrelsið er ekki
fyrir þá, enda eru þeir oftast bara fúlir
og leiðinlegir og kunna ekki að meta gott
grín. En það að tjá sig opinberlega hlýtur
að kalla á viðbrögð opinberlega, annars
færi tjáningin fram í einrúmi, er það ekki?

valdamesta fólk í heimi. Sumir
segja að við þurfum ekki annað en
að benda á það sem okkur finnst
athugavert og þar með sé það bannað. Ef við gagnrýnum opinberar
skoðanir eða listaverk einhvers
höfum við skert tjáningarfrelsi viðkomandi svo hann á ekkert eftir
nema þjáningarfrelsi hins hörundsára snillings sem hættir
að þora að tjá sig á hnyttinn
og ögrandi hátt af ótta við
að einhver hafi á því skoðun. Samkvæmt ákveðinni
orðræðu tökum við fólk
meira að segja af lífi, án
dóms og laga, einungis með

ÉG vil að lokum taka undir orð konu sem
ég met mjög mikils: „Eigi valdir einstaklingar eða hópar að vera undanþegnir
tjáningarfrelsinu, hvort sem það er á forsendum virðingar, hefða, trúarbragða eða
pólitískrar rétthugsunar, getum við allt
eins lagt það af.“ Heykvíslakórinn á rétt á
að gera athugasemdir við opinbera hegðun,
atferli, framkomu og orðræðu sem honum
finnst þörf á að gera athugasemdir við,
eins og aðrir. Tjáningarfrelsi okkar góða
fólksins, sem nær ekkert lengra en tjáningarfrelsi annarra hvað varðar aftökur
eða lagasetningar, ber líka að virða. Í tjáningarfrelsi felst að allir megi segja sína
skoðun. Líka góða fólkið.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Takk fyrir
kvöldið
herrar
mínir!

Landsmót
hestamanna
Reykjavík
2012
25.06 – 01.07

Ertu
farinn?

Já. ég held það!
Lofaði frúnni að
koma heim á
kristilegum tíma
og edrú!

Einn enn
getur
nú varla
skaðað?

Þú ert klár
maður, Ívar!
Einn enn og
svo beint
heim!

■ Gelgjan

Hvernig
ferðu að
þessu?

Shkil það
ekkhi! Égh
er ekki einu
sinni búhinn
að borða
ghulræturrr!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta kalla
ég knús!

■ Handan við hornið

Tíhíhí!
Frumumítósan
þín kítlar í dag!

Eftir Tony Lopes

Ég starfaði áður við
ræktun á bonsætrjám,
en í dag framleiði ég
golfblýanta.

Það styttist í ævintýrið!
Ógleymanleg skemmtun. Bestu gæðingar
landsins etja kappi og helstu kynbótastjörnur
landsins koma fram. Troðfull dagskrá með
landsþekktum skemmtikröftum, kvöldvökum
og fjölskyldustemningu. Á keppnissvæðinu
er glæsilegur barnagarður.

■ Barnalán
Það eru sem sagt ellefu stelpur í
bekknum þínum og þær heita allar
Solla, Erla eða Emilía.
Finnst þér
það ekki
skrýtið?
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LÁRÉTT: 2. túba, 6. úr, 8. tau, 9. net,
11. kk, 12. skaft, 14. skraf, 16. tt, 17.
áll, 18. aur, 20. aa, 21. próf.
LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. út, 4. baktala,
5. auk, 7. rekstur, 10. tak, 13. frá, 15.
flak, 16. tap, 19. ró.
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það hlýtur að vera ruglandi fyrir
kennarann þinn. Ruglast hún líka
á strákunum?
Ég held
ekki...

...Þeir
heita allir
Jakob.
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kr.
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Hvítlauks og rósmarín marinerað

Trönuberja og eplamarinerað

1398

kr.
kg

Ferskt og ókryddað

PIPA

1398

1398

kr.
kg

kr.
kg

New York marinerað

Grillkryddað

1398

kr.
kg

Piparmarinerað
p
lambalæri

%
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afsláttur

1598

kr.
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Verð áður 2298 kr. kg
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl

s
n
i
e
ð
a
f
r
a
Þ
að hita!

598

kr.
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Holta BBQ og buffalóvængir í fötu, 800 g
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akótilettur
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Verð áður 1698 kr. kgg
GGrís
Grísahnakki
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ísahnakki,
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sahhna
nnak
akki,i, úúrbei
úrbeinaður
úrbeina
úrrbbeeina
iinnnaaððuur

1í p0k .

1198

kr.
kg

Kjúklingur með lime og rósmarín

1098

kr.
pk.

Hamborgarar, frosnir, 10x80 g

Safnaðu AUKAKRÓNUM
í öllum verslunum krónunnar

Nýtt!

A
N
N
E
R
Þ
L
L
I
R
G
r
a
n
n
u
n
ó
r
K

4
L
I
T
3
R
RI
Y
F
R
U
T
A
G R I L LM
I1
I2
I3
GRILLBAKK RILLARINN
GRILLBAKK RILLARINN
GRILLBAKK ILLARINN
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8
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kr./kg

kr./kg

Kjúklingaleggir, 2 pylsutegundir og grísarif

kr./kg

Ungnauta entrecote, grísahnakki og grísaspjót

Grísakótilettur, grísasíða og lambainnralæri
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Krónu kjúklingabringur

169

kr.
pk.

Krónu brauðskinka, 200 g
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cote
otte,
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398

kr.
pk.

Krónu pylsur, 10 stk. í pk., 513 g

kr.
pk.

Grillborgarar með brauði, 4 stk.
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26. maí 2012 LAUGARDAGUR

52

52

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR að skoða sýningarnar Fingramál og
Sjálfsagðir hlutir í Hönnunarsafni Íslands, en hvítasunnudagur, 27. maí, er síðasti dagur þeirra.
Þann dag klukkan 14 verður Harpa Þórsdóttir forstöðumaður með leiðsögn um sýninguna.

menning@frettabladid.is

Dagbók Elku er gluggi inn í fortíðina
EIN MYNDANNA Þessa tók Eygló Gísladóttir, nemandi í Ljósmyndaskólanum.

Afrakstur
vetrarins
Nemendur á fyrsta ári í Ljósmyndaskólanum að Hólmaslóð
6 opna sýningu í dag klukkan
15 í húsakynnum skólans. Sýningin er fjölbreytt enda um
afrakstur vetrarins að ræða hjá
nemendunum, 19 að tölu.
Á sýningunni getur að líta tískumyndir, barnamyndir, landslagsmyndir, gróðurmyndir og myndir
af einbúum, utangarðsfólki og
söfnurum. Auk þess má sjá sifjaspell og umhverfismál túlkuð
með ljósmyndatækninni.
Ljósmyndaskólinn, sem áður
bar nafnið Ljósmyndaskóli Sissu,
hefur verið starfræktur frá árinu
1997. Nám við skólann hlaut
viðurkenningu Menntamálaráðuneytisins árið 2009 og lánshæfi
Lánasjóðs íslenskra námsmanna
árið 2010.
Sýningin stendur til 3. júní og
er opin mánudaga til föstudaga
frá klukkan 16 til 20 og á laugardögum og sunnudögum frá 14 til
18.

Elka Björnsdóttir verkakona hélt dagbók á árunum
1915-1923. Dagbókin, sem
er merkileg heimild um
lífið í Reykjavík á þessum
tíma, kom nýverið út, 15
árum eftir að hugmyndin
um útgáfuna kviknaði.
Dagbók Elku er fimmtánda bindi
í ritröðinni Sýnisbók íslenskrar
alþýðumenningar sem Háskólaútgáfan hefur gefið út undanfarin
ár. Sigurður Gylfi Magnússon
sagnfræðingur sá um útgáfu dagbókarinnar ásamt Hilmu Gunnarsdóttur sagnfræðingi. Hann segir
dagbókina stórmerkilega heimild.
„Þetta verk hefur lengi verið þekkt
og notað af fræði mönnum sem
skrifað hafa um einstaka þætti
þess, nú hefur hann verið settur á
prent og er þannig orðinn aðgengilegur öllum sem hafa áhuga á. Og
hann á fullt erindi til almennings.
Textinn er yndislegur, hann er svo
kjarnyrtur og fullur af skemmtilegum orðum og orðatiltækjum að
það er unun að lesa hann,“ segir
Sigurður Gylfi sem hefur lengi
haft hug á því að koma dagbókinni
á prent. En um hvað er Elka að
skrifa? „Þessi dagbók er sem
gluggi inn í fortíðina. Hún segir frá
hversdagslífi sínu, baráttu fyrir
einföldum hlutum eins og því að ná
í mat, fá húsnæði og vinnu. Það er
ótrúlega sterkur hversdagstaktur

í bókinni en hún veitir líka sýn á
atburði sem eru þekktir í sögunni,
til dæmis Reykjavíkurbrunann
árið 1915 og Kötlugosið 1918. Ég á
að heita sérfræðingur í 19. öldinni
og fyrri hluta þeirrar 20. og fullyrði að ég hef aldrei komist jafn
nálægt henni eins og í gegnum
þessa bók.“
Elka var verkakona í Reykjavík,
einn af stofnendum verkakvennafélagsins Framsóknar og fyrsti
ritari þess og stundaði margs konar
félagslíf. Segir Sigurður Gylfi það
magnað hve mörg spjót hún hafði
úti til að afla sér þekkingar. „Hún
sækir til dæmis fyrirlestur um
jóga og gengur í bókmenntafélagið
en þar var hún eina konan. Hún
umgekkst raunar mikið af listamönnum, bróðir hennar vann fyrir
myndhöggvarana Ríkharð Jónsson
og Einar Jónsson og dagbókin er í
raun frábær heimild um hvað hún
var skapandi og um þá innsýn sem
hún hefur í skapandi heim listamanna.“
Elka glímdi alla tíð við fátækt
en henni fylgdi heilsuleysi sem
dró Elku til dauða 43 ára gamla.
Ári áður en hún lést hætti hún að
halda dagbók. Skrif hennar rötuðu
á handritadeild Landsbókasafnsins
fyrir áratugum síðan. Sú hugmynd að gefa þau út kviknaði fyrir
fimmtán árum en skriður komst á
útgáfumál fyrir nokkrum árum
og nú er bókin komin út. „Þetta
er hin besta sumarlesning,“ segir
Sigurður Gylfi að lokum.

SIGURÐUR GYLFI MAGNÚSSON Dagbók Elku er gluggi inn í fortíðina.

MENN Á FLUGI Í LOFTINU
„Áðan sá ég út um gluggann minn, það sem aldrei hefur sést á Íslandi fyrr,
og fyrir 20-25 árum og jafnvel seinna kom fáum til hugar að nokkurn tíma
mundi ske hjá mannkyninu og sízt hér: Það voru menn á flugi í loftinu. Ég
sá reyndar engan manninn, en aðeins vængina eða vélina sjálfa sem bar þá
áfram, og það svo fimlega með alskonar sveiflum, mjúklegum byltingum,
eins og þegar vel fleygur fugl leikur sér í loftinu.“
Dagbók Elku: 8. september 1919.

sigridur@frettabladid.is
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Stjórnandi: Geir Lysne
Gestur hljómsveitarinnar verður tónskáldið og stjórnandinn Geir Lysne frá
Noregi, en hann mun stjórna heilli dagskra eigin verka. Geir hefur vakið mikla
athygli og þykir ýmsum kveða við nýjan
tón í skrifum hans fyrir stórsveit. Geir
Lysne hefur m.a. stjórnað ýmsum af
helstu stórsveitum Evrópu, þ.m.t. Þýsku
og dönsku útvarpsstórsveitunum.

HARPA / Kaldalón
Styrkt af

sunnudag. 27. maí kl. 14:00
Miðaverð kr. 2.500 / 2.000

Miðar á harpa.is og í miðasölu Hörpu

Styrkt af Reykjavíkurborg og Tónlistarsjóði
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Tónlist ★★★★★
Orchestronics
Raftónlist eftir Önnu Þorvaldsdóttur, remix eftir Mike Gao
Kaldalón í Hörpu á Listahátíð í Reykjavík 23. maí

Ógn en ekkert gerðist
Tónskáldið Anna Þorvaldsdóttir hefur verið áberandi undanfarið. Um jólin
kom t.d. út frábær geisladiskur með verkum hennar. Mikið af tónlist hennar
er líka flutt á tónleikum, bæði af Sinfóníuhljómsveit Íslands og minni
hópum.
Ástæðan er skýr: Tónlist Önnu er einfaldari og aðgengilegri en margra
kollega hennar. Stemningin er grípandi, óhugnaðurinn bókstaflega lekur út
úr hljóðfærunum. Allir vita að óhugnaður er spennandi.
Annars væru glæpasögur og hryllingur ekki vinsæl.
Tónlist Önnu er þó ekki banal. Þótt andrúmsloftið í
henni sé auðfundið, er þar að finna framvindu og dýpt.
Það eru engin ódýr trix sem halda stuðinu gangandi.
Nema á tónleikum á Listahátíð í Hörpu á miðvikudagskvöldið. Í þetta sinn sat Anna við tölvu og flutti
vídeóverk og raftónsmíðar sem hún hafði unnið úr
verkum sínum. Maður heyrði alls konar brot úr þeim,
en undir lá djúpur hljómur sem breyttist ekki mikið.
Slíkur hljómur er kallaður drone á ensku, drónn á íslensku. Drónn er einfalt
stílbrigði til að skapa andrúmsloft, og er oft notaður í kvikmyndatónlist með
prýðilegum árangri. Hann segir áhorfandanum að það sé eitthvað svakalegt
að fara að gerast. Á tónleikunum í Hörpu fékk maður hvað eftir annað þessi
skilaboð. Það var ógn og skelfing handan við hornið. En svo gerðist aldrei
neitt.
Sennilega var endurtekningin og kyrrstaðan bara of mikil. Það var of lengi
staldrað við það sama. Drónninn var ofnotaður.
Vídeóverkið kom ekki heldur nógu vel út. Það var lengi fyrst og fremst
síbreytilegt mynstur. Auðvitað er það allt í lagi í sjálfu sér, en þarna var
ekkert tjald. Myndinni var varpað beint á vegginn fyrir aftan sviðið, og hann
er fóðraður með spýtum. Spýturnar trufluðu upplifunina.
Nokkru síðar í vídeóverkinu mátti sjá stillimynd af manneskju. Hún stóð
fyrir framan eitthvað sem helst líktist bílskúrshurð, næstum því lokaðri. Á
bak við hurðina var ljós. Tónlistin undir var svo ógnvænleg að manni datt
helst í hug að verið væri að gera einhverja hryllilega tilraun í skúrnum.
Þetta hefði getað svínvirkað. En spýturnar á veggnum breyttu myndinni í
flatneskjulegt veggfóður.
Gestur á tónleikunum var bandarískur raftónlistarmaður og plötusnúður,
Mike Gao. Hann flutti eigin remix sem voru unnin úr tónlist Önnu. Remixin
voru ekki sérlega bitastæð. Þau samanstóðu aðallega af flóknum takti sem
virkaði fljótt yfirborðslegur. Það vantaði stígandina; tónlistin komst aldrei á
flug. Hægt hefði verið að gera miklu meira úr henni.
Jónas Sen

Niðurstaða: Fremur óspennandi raftónleikar sem einkenndust af tilbreytingarleysi, auk þess sem hið sjónræna hefði mátt vera betur hugsað.

PRÍMADONNURNAR Auður, Hulda,
Þóra og hin ísfirskættaða Helga Bryndís
munu koma fram í Hömrum á Ísafirði á
mánudaginn.

Prímadonnur Íslands
Söngkonurnar Hulda Björk Garðarsdóttir sópran, Þóra Einarsdóttir sópran, Auður Gunnarsdóttir alt ásamt píanóleikaranum
Helgu Bryndísi Magnúsdóttur
koma fram á tónleikum í Hömrum
á Ísafirði á annan í hvítasunnu
klukkan 15, undir yfirskriftinni
Prímadonnur Íslands. Þær flytja
óperutónlist og ýmis fræg sönglög
ýmist allar saman, í dúettum eða
sem einsöngvarar. Meðal annars
verða atriði úr Töfraflautunni og
Brúðkaupi Figarós, Il Trovatore
og fleiri óperum en tónleikarnir
enda á hinum fræga Kattadúett
Rossinis.
Tónleikarnir eru áskriftartónleikar á vegum Tónlistarfélags Ísafjarðar og áskriftarkort
gilda en einnig eru seldir miðar
við innganginn á 2.000 krónur
og á 1.500 fyrir eldri borgara en
ókeypis er fyrir skólafólk 20 ára
og yngra.
-gun

MUNDU AÐ EFNI
SEM ÞÚ SETUR Á
NETIÐ ER ÖLLUM
OPIÐ, ALLTAF!
www.saft.is

ALÞJÓÐLEGA VIÐURKENNT
MBA-NÁM
Í HJARTA REYKJAVÍKUR
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK ER FYRSTI
ÍSLENSKI SKÓLINN TIL AÐ HLJÓTA
ALÞJÓÐLEGA VIÐURKENNINGU Á VIÐSKIPTANÁMI
Háskólinn í Reykjavík er í hópi 186 háskóla sem hlýtur
AMBA viðurkenninguna, en meðal annarra sem hafa fengið hana
eru IESE í Barcelona, CBS í Danmörku, IMD í Sviss,
London Business School og Oxford háskóli.
Hvað er AMBA?
AMBA viðurkenninguna veita samtökin Association of MBA‘s
(AMBA), ein virtustu samtök sinnar tegundar í heiminum.
www.mbaworld.com

Kynntu þér námið á www.ru.is/mba
Bókaðu fund með verkefnastjóra; mba@ru.is
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HELGI ÞÓRSSON OG SIGTRYGGUR BERG Myndlistarmennirnir opna sýninguna
Kosmískir fletir andanna í Galleríi Ágústi í dag ásamt Davíð Erni Halldórssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

+OXWYHUN 5DQQtV HU Dê YHLWD IDJOHJD DêVWRê RJ îMyQXVWX YLê XQGLUE~QLQJ RJ
IUDPNY PGVWHIQX9tVLQGDRJW NQLUiêV5DQQtVHUPLêVW|êVWXêQLQJVNHUÀVYtVLQGD
RJ W NQLVDPIpODJVLQV RJ KHIXU XPVMyQ PHê RSLQEHUXP VDPNHSSQLVVMyêXP VV
5DQQVyNQDVMyêL RJ7 NQLîUyXQDUVMyêL 5DQQtV VpU XP JUHLQLQJX i UDQQVyNQXP RJ
QìVN|SXQRJJHULUiKULIîHLUUDiîMyêDUKDJVìQLOHJ5DQQtVHUPLêVW|êXSSOìVLQJDRJ
PLêOXQDUDOîMyêDVDPVWDUIVYtVLQGDRJW NQLVDPIpODJVLQV

Langþráð samsýning
Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Sprengisandur

kraftmikill þjóðmálaþáttur

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Í dag opnar í Galleríi Ágústi samsýning þriggja myndlistarmanna,
þeirra Davíðs Arnar Halldórssonar, Helga Þórssonar og Sigtryggs Bergs. Nefnist sýning
þeirra Kosmískir fletir andanna.
Samkvæmt upplýsingum frá
galleríinu hafa þeir félagar lengi
stefnt að því að halda saman sýningu og nú verður það loks að
veruleika. Þeir sýna kraftmikil

málverk, teikningar og skúlptúra.
Helgi og Sigtryggur eru menntaðir í listum í Hollandi og hafa
einnig sinnt tónlistarsköpun samhliða sjónlistunum. Davíð Örn nam
við Listaháskóla Íslands og hefur
vakið athygli fyrir málverk sín og
veggverk.
Gallerí Ágúst er á Baldursgötu
12. Sýningin opnar klukkan 16 í
dag og stendur til 1. júlí.
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stjórn Guðnýjar Einarsdóttur og Mikelskorset frá Koppang í Noregi flytja tónlist
úr ýmsum áttum. Tónleikarnir fara fram
í Fella- og Hólakirkju og er aðgangur
ókeypis.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 26. maí 2012
➜ Sýningar

➜ Leiðsögn

16.00 Davíð Örn Halldórsson, Helgi

13.00 Jonatan Habib Engqvist

Þórsson og Sigtryggur Berg Sigmarsson
opna sameiginlega sýningu á verkum
sínum í Galleríi Ágústi.

➜ Umræður
14.00 Heimspekileg umræða verður

í Heimspekikaffihúsinu á Horninu,
Hafnarstræti 15. Allir velkomnir.

Sunnudagur 27. maí 2012

➜ Tónleikar

➜ Uppákomur

➜ Gjörningar

14.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur

19.00 Eurovision-keppnin verður sýnd

20.00 Röð ljóðakvölda undir heitinu

á skjá á Glaumbar og skemmtileg tilboð
í gangi í tilefni hennar.

➜ Tónlist

22.00 Risa Eurovision-partý verður
haldið á SPOT í Kópavogi, þar sem
hljómsveitin Hvanndalsbræður
heldur uppi stuðinu ásamt þeim Magna
Ásgeirs og Jógvan Hansen.
22.00 KK og Maggi spila á Café Rosenberg, Klapparstíg.
22.00 Finninn L-JahGun verður sérstakur gestur plötusnúðahópsins
Rvk Soundsystem á Faktorý í kvöld.
Aðgangur er ókeypis.
23.00 Hljómsveit Magnúsar Einarssonar og nágrennis heldur tónleika
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
23.00 Hvítahúsið slær upp Eurovisionpartýi þar sem DJ Ívar spilar Eurovisionlög fram á rauða nótt. Frítt inn
til klukkan 01 en eftir það kostar 1.000
krónur. 18 ára aldurstakmark.

Orðið núorðið hefst í Deiglunni,
Listagilinu á Akureyri. Kvöldin eru fyrir
hvern þann sem lætur sig orðið varða.
Aðgangur er ókeypis.

NÝTT

23.00 Hljómsveitirnar Muck og
Mammút slá upp tónlistarveislu í kjallaranum á Bar 11. Aðgangur er ókeypis og
DJ mætir í búrið að tónleikum loknum.
23.00 Buddah bar slær upp rosalegu
Eurovision-partýi þar sem fram koma
Blár Ópal, Herbert Guðmunds, Sindri
BM, Pink & Purple og Sound Illusion.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
23.00 Retro Stefson heldur tónleika á
Græna Hattinum, Akureyri. Miðaverð er
kr. 2.000.
➜ Leiðsögn
12.00 Ingibjörg Helga leiðir gesti um

sýningu sína, Mál er að mæla, í Listasal
Mosfellsbæjar.
14.00 Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri, verður með leiðsögn um yfirlitssýninguna á verkum Rúrí í Listasafni
Íslands. Sýningunni lýkur á sunnudag.

GUY’S BIG BITE

Á FOOD NETWORK
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

www.facebook.com/Fronkex

tónleika í Kaldalónssal Hörpu. Gestur
verður tónskáldið og stjórnandinn Geir
Lysne frá Noregi. Miðaverð er kr. 2.500
en kr. 2.000 fyrir nemendur og eldri
borgara.
17.00 Kór Fella- og Hólakirkju undir

sýningarstjóri verður með leiðsögn um
Listahátíðarsýninguna [I]ndependent
People í Listasafni Íslands.
14.00 Harpa Þórsdóttir, forstöðumaður
Hönnunarsafns Íslands, verður með
leiðsögn um sýninguna Fingramál og
Sjálfsagðir hlutir.

➜ Uppákomur
20.00 Í tilefni Alþjóðlega bænadagsins
27. maí verður glaðst saman með
lofgjörð og bæn í samveru í Digraneskirkju. Þessi viðburður á sér stað
á sama tíma í yfir 200 löndum. Eftir
stundina verður vöfflusala í umsjón ABC
hjálparstarfs.

➜ Tónlist
16.00 Söngvaskáldið Skúli Mennski

spilar á heimili Uni og Jóns Tryggva í
Merkigili á Eyrarbakka. Frítt er inn en
frjáls framlög vel þegin.
22.30 Leo Gillespie og Þorleifur Guðjónsson leika á tónleikum á Ob-La-DíOb-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er
kr. 1.000.
22.30 Hljómsveitin Útidúr heldur
tónleika á skemmtistaðnum Faktorý
ásamt hljómsveitunum Úlfur Úlfur,
Boogie Trouble og Enkidú. Aðgangseyrir
er kr. 1.000.

➜ Sýningarspjall
15.00 Ásdís Ólafsdóttir leiðir sýningar-

stjóraspjall um sýninguna Horizonic
í Listasafni Árnesinga. Aðgangur er
ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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popp@frettabladid.is

STIG hafa frændur okkar í Danmörku fengið frá Íslandi í Eurovision síðan við hófum þátttöku
árið 1986. Svíar hafa fengið 124 stig frá okkur og Norðmenn 111 stig. Danir launa okkur hins
vegar ekki stigin því Ísland hefur fengið flest stig frá Svíþjóð og Noregi.

Álitsgjafar óttast ýmsar hremmingar í kvöld
Það hefur líklegast farið fram hjá fæstum að lokakeppnin í Eurovision söngvakeppninni fer fram í Bakú í Aserbaídsjan í kvöld. Jónsi og Greta hafa
verið að gera góða hluti ytra og spennandi að sjá hvernig þeim farnast á sviðinu í kvöld. Fréttablaðið hafði samband við fjóra einstaklinga sem tengjast
Eurovision á einn eða annan hátt og fékk álit þeirra á ýmsum hlutum fyrir kvöldið.

SPURNINGAR

1
2
3
4
5

Hver vinnur?
Hver fær fæst stig?
Hvar endar íslenska lagið?
Hver floppar?
Hvaða keppendur enda
saman uppi á hótelherbergi
að keppni lokinni?

6

Hvaða lag nær mestum
vinsældum eftir keppnina?

7

Hver lendir í hremmingum á
sviði og hvaða?

8
9

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON,

SIGMAR GUÐMUNDSSON,

MAGNI ÁSGEIRSSON,

JÓHANNA GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR,

tónlistarmaður og Eurovisionfari

fjölmiðlamaður og Eurovisionaðdáandi

tónlistarmaður og Eurovisionkeppandi

söngkona og Eurovisionfari

Hvaða þjóð gefur okkur 12
stig?

1. Svíþjóð held ég að vinni, en
lagið okkar gæti líka vel unnið.

Hver er í flottustu búningunum?

1. Ég geri frekar ráð fyrir því
að Svíþjóð vinni, Ísland á samt
ágætan séns.

1. Svíarnir taka þetta, hún er alveg
ótrúlega góð. En ég held samt með
okkur.

2. Malta.
2. Ég ligg á bæn og vona að írsku
tvíburarnir fái ekkert stig því
annars væru Írarnir vísir með
að senda þá þriðja árið í röð.

2. Að minnsta kosti helmingur
þessara laga er viðbjóður og á ekki
skilið að fá stig yfir höfuð.

1. Það er mjög erfitt að segja því
það gengur svo mikið út á hvað
gerist á sviðinu. Mér finnst Svíar
mjög sannfærandi og svo erum við
að standa okkur rosalega vel líka.

10 Hver er með flottustu sviðs-

3. Ég myndi giska á fimmta sætið.

framkomuna?

UPPRÖÐUN KEPPENDA
Íslenski hópurinn verður sá
sjöundi á svið í kvöld sem er gott
að mati flestra. Það verða Bretar
sem hefja leikinn, en uppröðunin
er svohljóðandi:

1. Bretland
2. Ungverjaland
3. Albanía
4. Litháen
5. Bosnía
6. Rússland
7. Ísland
8. Kýpur
9. Frakkland
10. Ítalía
11. Eistland
12. Noregur
13. Aserbaídsjan

14. Rúmenía
15. Danmörk
16. Grikkland
17. Svíþjóð
18. Tyrkland
19. Spánn
20. Þýskaland
21. Malta
22. Makedónía
23. Írland
24. Serbía
25. Úkraína
26. Moldóva

4. Lagið frá Tyrklandi er afleitt og
einnig kemur Írland sterklega inn
í þennan flokk.

3. Á topp fimm.

5. Hún Eleftheria frá Grikklandi
og Roman Lob frá Þýskalandi.

4. Flestir koma til með að floppa
held ég.

6. Sænska lagið og það enska.

5. Nú írsku tvíburarnir, eru þeir
ekki annars síams?

7. Írsku tvíburarnir sem fara í
sturtu á sviðinu. Það er eins gott
að míkrófónarnir séu jarðtengdir
svo þeir fái ekki rafstuð. Svo vona
ég að ömmurnar komist heilar út
úr þessu, en mér finnst að fólk
ætti að taka sig saman og gefa
þeim kirkjuna sem þær eru að
safna fyrir og senda þær heim.
8. Ég vona að við fáum 12 stig frá
Norðurlöndunum.

6. Rússnesku ömmurnar. Það
verða hins vegar skammtímavinsældir eins og yfirleitt í kjölfar
Júróvisjón.
7. Uhh, eru ekki flest atriðin
hremmingar í sjálfu sér?
8. Svíar. Fáum svo 8-10 stig að auki
frá Noregi, Danmörku, Finnlandi
og Lettlandi.

9. Loreen frá Svíþjóð.

9. Ömmurnar.

10. Það finnst mér líka vera sú
sænska. Hún er alveg frábær.

10. Þessi sænska.

3. Krakkarnir okkar eru með eitt
af svona fjórum lögum í þessari
keppni sem einhver alvara er í.
Klíkuskapslega séð endum við
kannski í svona 10.-15. en ef þetta
væri alvöru lagakeppni værum við
í svona þriðja eða fjórða.
4. Einu atriðin sem geta raunverulega floppað eru góðu atriðin, hin
eru hvort sem er hörmuleg.
5. Fyrir hönd vina Péturs Jesú þá
óska ég þess innilega að það verði
hann og Loreen.
6. Sænska lagið er búið að ná
gríðarlegum vinsældum nú þegar
og mun halda því áfram.
7. Það er rosalega margt sem gæti
farið úrskeiðis. Ömmurnar gætu
til dæmis ofbakað kökurnar, það
væri geðveikt vandræðalegt.

2. Það eru þó nokkur lög sem eru
frekar slæm og það sýnir kannski
mismunandi tónlistarsmekk í
Austur- og Vestur-Evrópu. Mér
finnst til dæmis rosalega skrítið
að Tyrkland hafi komist í gegn.
3. Allavegana í topp tíu. Vonandi
vinna þau bara.
4. Ég vil ekki spá neinum svo
slæmum hlutum. Það er búið
að æfa allt svo vel að ég held að
enginn sé að fara að floppa.
5. Jónsi og einhver af rússnesku
ömmunum. Ég sá í sjónvarpinu að
hann er voða hrifinn af þeim.
6. Euphoria frá Svíþjóð.
7. Ég er alltaf rosa hrædd við það
þegar verið er að lyfta söngvaranum upp í loftið. Það eru alveg
nokkur svoleiðis atriði í keppninni
núna sem gætu endað illa.

8. Ég held að við fáum nokkrum
sinnum 12 stig. Við krefjumst
þess að sjálfsögðu af frændþjóðum
okkar en svo held ég að við fáum
alveg nokkur 12 stig úr óvæntum
áttum líka.

8. Norðmenn held ég.

9. Ofvirku írsku tvíburarnir.

10. Litháar. Það er strákur sem
er einn á sviðinu og byrjar með
bundið fyrir augun. Hann hélt mér
alveg allan tímann.

10. Sænska Loreen. Það er alveg
ótrúlegt öryggi í gangi hjá henni.

9. Mér finnst Greta í alveg klikkuðum kjól og svo fannst mér líka
heildarlúkkið á skvísunum frá
Kýpur svolítið töff.

NIÐURSTÖÐUR ÁLITSGJAFA
1. Álitsgjafarnir voru einróma um
að Svíar væru líklegastir til sigurs,
en vildu þó ekki útiloka okkur frá
fyrsta sætinu.
2. Allt stefnir í að botnbaráttan
verði töluvert harðari en toppbaráttan.
3. Never Forget þykir álitsgjöfunum
vænlegt til árangurs og óhætt að
láta sig dreyma um eitt af efstu
fimm sætunum.
4. Það má augljóslega búast við því
að nokkur atriði fari út af brautinni
á sviðinu í kvöld.
5. Líklegt þykir að Sigmar hafi hitt
naglann á höfuðið og að bræðurnir
komi til með að enda saman uppi
á herbergi. Hvernig fer með aðra
spádóma verður spennandi að
sjá. Fréttablaðið mun fylgjast
sérstaklega vel með hvort Magna
verði að ósk sinni um að Pétur og
Loreen finni hamingjuna í örmum
hvors annars, en eftir því sem við
komumst næst eru þau bæði laus
og liðug.

6. Sænska lagið á eflaust eftir að
halda áfram að slá í gegn, en ef
marka má álitsgjafana megum
við eiga von á að heyra meira af
ellismellunum frá Rússlandi og Englandi líka.
7. Það er greinilega margt sem þarf
að huga að á sviðinu og fjöldi hluta
sem gætu farið úrskeiðis. Vonum
að allir komist heilir og sáttir frá
kvöldinu.
8. Að sjálfsögðu ætlumst við til þess
að fá 12 stig frá Noregi, Danmörku
og Svíþjóð, annað er ekki í boði. Svo
vonumst við til þess að Magni hafi
rétt fyrir sér og að tólfurnar streymi
úr öllum áttum svo hún Hrafnhildur
kynnir fái ástæðu til að æsa sig í
beinni.
9. Engir álitagjafanna voru sammála
um hver væri best til fara. Baráttan
um besta klæðnaðinn er því greinilega harðari en um besta lagið.
10. Einföld og falleg framkoma er
greinilega það sem heillar álitsgjafana þar sem Svíar og Litháar voru
ein um að fá stig í þessum flokki.

MUNIÐ
AÐ PANTA
TÍMANLEGA!

FÍTON / SÍA

Domino's og Eurovision er
vinsæll dúett og nóg að
gera hjá okkur.
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Sjö tomma
frá Retro
Hljómsveitin Retro Stefson
hefur sent frá sér sjö tommu
vínylplötu með laginu Qween.
Á B-hlið plötunnar er að finna
endurhljóðblandaða útgáfu af
laginu eftir Hermigervil. Hann
er einmitt að aðstoða sveitina
við upptökur á næstu plötu
hennar, eins og Fréttablaðið
hefur greint frá. Áætlað er að
hún komi út í lok sumars.
Sjö tomman er gefin út í
takmörkuðu upplagi, aðeins
þrjú hundruð eintökum. Þetta
er fyrsta plata Retro Stefson
undir merkjum útgáfunnar
Record Records.

RETRO STEFSON Hljómsveitin hefur

NÝTT LAG Fyrsta lag Thin Jim á íslensku er komið út.

Fyrsta lagið á íslensku
Hljómsveitin Thin Jim var að
senda frá sér nýtt lag sem heitir Fjólubláar sóleyjar. Þetta er
fyrsta lagið sem hljómsveitin
sendir frá sér með íslenskum
texta. Lagið er sungið af Margréti
Eiri og Þór Breiðfjörð, sem hefur
farið á kostum í söngleiknum
Vesal ingunum i Þjóðleikhúsinu.

Margrét og Þór unnu fyrst saman
í Hárinu árið 1994.
Næstu tónleikar Thin Jim
verða á Café Rosenberg í kvöld
þar sem Þór ætlar að koma og
syngja dúettinn með Margréti.
Aðalgestur kvöldsins verður Páll
Rósinkrans sem ætlar að syngja
ný lög með hljómsveitinni.

Tölvan lagar röddina

gefið út sjö tommu með laginu
Qween.

ÓFEIMINN Will.i.am er ófeiminn við að
notast við tölvutæknina.

Will.i.am úr hljómsveitinni
Black Eyed Peas þarf á hjálp
tölvutækninnar að halda þegar
hann syngur lög í hljóðveri.
Vegna þess að hann hefur lítinn
tíma og rödd hans er ekki alveg
nógu góð notast hann við forritið
Auto-tune til að aðstoða sig.
„Ég nota Auto-tune vegna
þess að ég bæði sem og tek upp.
Ég er oft einn í hljóðverinu og
enginn vinnur jafnmikið og
ég geri. Tölvan hjálpar mér að
búa til tónlist með eigin söng í
stað þess að bíða eftir að aðrir
komi að syngja fyrir mig,“ sagði
Will.i.am en bætti við að hann
sé einnig að vinna í því að bæta
söngrödd sína.

Óþægilegt á nærbuxunum
Zac Efron segir að það hafi verið
krefjandi að leika í myndinni The
Paperboy og að hlutverkið sé öðruvísi en fólk eigi að venjast frá
honum.
Hinn 24 ára leikari er þekktastur
fyrir High School Musical-myndirnar. Í dramanu The Paperboy
leikur hann á móti Nicole Kidman
og Matthew McConaughey og viðurkennir að það hafi verið gaman
að sýna á sér nýja hlið. „Ég er mjög
ánægður með það sem ég hef gert
hingað til en þetta var nýtt fyrir
mér og ótrúlega gefandi. Þetta
var draumur í dós og vonandi get
ég haldið áfram á þessari braut,“
sagði Efron á Cannes-hátíðinni.
Í myndinni er hann mikið á nærbuxunum og viðurkennir að það
hafi verið óþægilegt að taka upp
þau atriði. „Ég held að mér hafi
ekkert átt að líða vel. Persónan er
að læra inn á lífið og tilveruna og
það getur verið mjög óþægilegt en
það er líka mjög spennandi.“
Kidman hafði gaman af því að
fækka fötum í myndinni og segir
að það hafi verið áskorun. „Sem
leikkona var ég búin að leita í

KREFJANDI Zac Efron á frumsýningu
The Paperboy í Cannes. Hann segir að
hlutverkið hafi verið mjög krefjandi.
NORDICPHOTOS/GETTY

nokkurn tíma að einhverju hráu
og hættulegu eins og þessu.“ Leikstjóri myndarinnar er Lee Daniels
sem síðast sendi frá sér hina vel
heppnuðu Precious.

Anchorman mjög vinsæl

WILL FERRELL Leikarinn er ánægður
með áhugann á Anchorman 2.
NORDICPHOTOS/GETTY

Það hefur komið gamanleikaranum Will Ferrell mjög á óvart
hversu margir vilja taka þátt í
framhaldsmyndinni Anchorman
2. Stutt er síðan Ferrell tilkynnti
að hann ætlaði að endurtaka hlutverk sitt sem fréttaþulurinn Ron
Burgundy í myndinni.
Að sögn Ferrells er handritið
enn í vinnslu og hefjast tökur
snemma á næsta ári. „Fullt af
fólki hefur sent okkur tölvupóst
og hringt í okkur og sagt: „Ég
skal gera hvað sem er í þessari
mynd.“ Það er ótrúlega mikið
hrós og það er virkilega gaman
að fá svona góð viðbrögð við
þessari framhaldsmynd.“
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Aftur til 1997
Bíó ★★★★★
Men in Black 3
Leikstjórn: Barry Sonnenfeld
BAR RAFAELI Fyrirsætan segir að karlmenn tali sjaldan við hana að fyrra
bragði.

Aldrei reynt
við Rafaeli
Fyrirsætan Bar Rafaeli, fyrrverandi kærasta leikarans Leonardos DiCaprio, hefur kvartað yfir
því að karlmenn tali sjaldan við
hana að fyrra bragði.
„Við skulum bara segja það
hreint út. Það reynir aldrei neinn
við mig eða daðrar við mig. Það
er í raun mjög dapurlegt,“ sagði
hún við Conan O´Brien. „Það
virkar vel ef karlar koma til mín.
Vonandi á það eftir að gerast
oftar.“ Rafaeli er mjög hrifin af
karlmönnum með flottar tennur.
„Þeir verða að hafa æðislegt bros
og virkilega hvítar og flottar
tennur.“

Leikarar: Will Smith, Tommy
Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine
Clement, Michael Stuhlbarg,
Emma Thompson, Will Arnett

Árið 1997 sló kvikmyndin Men
in Black rækilega í gegn, en þar
fylgdumst við með leyniþjónustumönnunum J (Will Smith) og K
(Tommy Lee Jones) lenda í ýmsum
ævintýrum og nokkrum árum

síðar kom framhaldsmyndin, Men
in Black 2, sem naut einnig vinsælda. Síðan er liðinn heill áratugur og þessar geðþekku persónur hafa fallið í gleymskunnar dá.
Í þriðju myndinni, sem kemur
nú eins og skrattinn úr sauðalegg num, sleppur i l lræmdi
morðinginn Boris skepna úr fangelsi á tunglinu og ferðast með
tímavél aftur til ársins 1969 þar
sem hann kemur K fyrir kattarnef, rétt áður en hann stingur
Boris í steininn. Þegar J fær
fregnir af því að félagi hans hafi
dáið fyrir rúmlega 40 árum eltir
hann skepnuna til 7. áratugarins og

reynir að breyta atburðarásinni,
og fær að lokum hjálp frá sjálfum
K sem ungum manni (Josh Brolin).
Þristurinn er skemmtileg viðbót við seríuna og er betri framhaldsmynd en önnur myndin. Will
Smith er fæddur í sitt hlutverk og
töffaraskapur Tommy Lee Jones
hefur ekkert minnkað þó leikarinn
sé nú á sjötugsaldri. Josh Brolin er
ótrúlegur sem hinn ungi K og nær
töktum persónunnar svo vel að á
köflum grunaði mig að einhver
tölvubrögð væru í tafli, en svo er
víst ekki.
Ég á erfitt með að setja mig
í spor áhorfenda sem ekki hafa

séð fyrri myndirnar, en fyrir
okkur sem þekkjum persónurnar
og sögusviðið er Men in Black 3
prýðileg skemmtun. Brellurnar
eru flottar og þrívíddin óvenju
safarík, en það er húmorinn og
léttleikinn sem gleðja mest. En
ekki hvað? Það hefði þó alveg
mátt dusta rykið af gamla titillaginu. Allavega hafði ég búið mig
undir að gerast jiggy með ferska
prinsinum.
Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Afbragðs tímaflakk.
Svartklæddu mennirnir hafa engu
gleymt.

NÝJUNG
GUM
Í HAN DHÆ
UM BÚÐUM

DÓTTIR Á LEIÐINNI Popparinn Robbie

Williams á von á dóttur.

Williams á
von á dóttur
Robbie Williams á von á dóttur
með eiginkonu sinni Ayda Field.
Söngvarinn er mjög spenntur og
er þegar farinn að skipuleggja
framtíðina. „Ég ætla að kenna
henni fótbolta, karate og hnefaleika,“ sagði Williams, sem er 38
ára. „Líf mitt er yndislegt núna.“
Á sunnudaginn tekur hann þátt
í fótboltaleik til að safna peningum fyrir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, Unicef. Hann
segist vera ákafari en áður í að
taka þátt í góðgerðarmálum fyrir
börn. „Með því að verða pabbi
hefur viðhorf mitt breyst.“

Leikarinn Brad Pitt er mjög
stoltur af nýjustu mynd sinni
Killing Them Softly. Myndin átti
þátt í að efla kvikmyndaframleiðslu í Louisiana í New Orleans
eftir fellibylinn Katrinu sem
gekk þar yfir árið 2005.
Myndin var tekin upp í
New Orleans og var Pitt mjög
ánægður með gang mála í borginni. „Ég er ánægður
með að hafa tekið upp
myndina þar vegna
þess að maður er
að styðja borgina í
leiðinni. Það kemur
mikill peningur
inn í borgina
þegar svona
mynd er
tekin upp,“
sagði
leikarinn
á Canneshátíðinni.
ÁNÆGÐUR

Brad Pitt
er mjög
ánægður
með nýju
myndina sína.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Stoltur af
nýrri mynd

Þræddir, bræddir, snæddir.
Í salatið, í nestisboxið, á ostapinnann og út í heita rétti.
Það eru nánast engin takmörk fyrir möguleikum ostakubbanna.
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STÓR MANDELA-TÓNLEIKAHELGI Í MAÍ Á NÆSTA ÁRI
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Tónleikar Bryans Ferry í
Hörpunni marka upphafið
að alþjóðlegum Mandeladögum í Reykjavík. Stór
tónleikahelgi er fyrirhuguð
í maí á næsta ári.

É67,1
*(785
*(57
.5$)7$9(5.

)5É%5É67$56$*$0(è+-$57$.1Ó6$
5$180=$&+()521Ì$è$/+/879(5.,

Johnny Depp er

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!

stórkostlegur í þessari
frábæru gamanmynd
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Tónleikar Bryans Ferry í Hörpunni á sunnudag og mánudag
marka upphafið að alþjóðlegum
Mandela-dögum í Reykjavík.
Fyrirhugaðir eru fleiri tónleikar
og viðburðir í Reykjavík til vitundarvakningar og stuðnings
mannúðarsjónarmiðum Mandela,
fyrrum forseta Suður-Afríku, í
samvinnu við Nelson Mandelastofnunina. Þeir næstu verða
helgina 17. og 18. júlí en
sá 18. er einmitt fæðingardagur Mandela. Þá
stígur á svið í Reykjavík þekktur erlendur
flytjandi og verður tilkynnt um hann fljótlega.
Helgina 21. og 22. septe m b e r ve r ð u r
svo önnur uppákoma tengd
Mandela-dögu nu m. „Við
erum
að
skipuleggja
eitt ár fram
í tímann.
Þetta verða
hinar ýmsu
uppákomur sem enda
með stórri
tónleikahelgi í maí á

MANDELA-DAGAR AÐ HEFJAST Tónleikar Bryans Ferry marka upphafið að alþjóð-

legum Mandela-dögum í Reykjavík.

næsta ári,“ segir Sigurjón
Einarsson, stjórnarformaður Mandela Days Reykjavík. „Þessir tónleikar hafa
verið haldnir víða síðustu tíu
ár og þar hafa komið
fram hinir ýmsu
listamenn. Þetta er
langur listi með
stórum nöfnum
og við erum að
vinna í honum
og athuga hverjir geta komið á
hvaða dögum.“
Tónleikarnir
í maí 2013 áttu
upphaflega að
vera í september á þessu ári
en ekkert varð
af því. „Það sem

er erfitt við að halda stóra tónleika
eins og þessa á Íslandi er að það er
rosalega erfitt að fá hótelgistingu
fyrir stóra og mikla hópa á háannatíð hjá hótelunum. Við ákváðum
að teygja á verkefninu í eitt ár,
líka vegna þess að þá höfum við
úr fleiri listamönnum að moða.“
Aðspurður segir Sigurjón að
Bryan Ferry sé mjög spenntur
fyrir tónleikunum á Íslandi. „Þetta
verður rosalega stórt og mikið
„show“ og eitt það stærsta sem
hefur verið í Hörpu nokkru sinni.
Hingað koma gámar af búnaði
með skipum og þetta verður mikil
veisla bæði í tónum og myndum.“
Ósóttar pantanir eru til sölu
á fyrri tónleikana og enn eru til
miðar á þá síðari. Miðasala fer
fram á Harpa.is og Midi.is.
freyr@frettabladid.is
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Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARDAGUR: SKEMMD EPLI: TYRANNOSAUR 18:00, 20:00, 22:00  SKEMMD EPLI: SVINALANGORNA 20:00  SKEMMD EPLI: SUBMARINO 22:00  I
AM SLAVE 18:00  CORIOLANUS 20:00, 22:30  JANE EYRE 17:30  IRON SKY
18:00  SVARTUR Á LEIK (ENG. SUBS) 17:40, 22:00 SUNNUDAGUR: SKEMMD
EPLI: TYRANNOSAUR 18:00, 20:00, 22:00  SKEMMD EPLI: SUBMARINO 20:00
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SKY 18:00  SVARTUR Á LEIK (ENG. SUBS) 17:40, 22:00

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

MEN IN BLACK 3 3D
THE DICTATOR
THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT
LORAX 3D

5.30, 8, 10.15
6, 8, 10.25
8
6

STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!
Empire

Total film
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Útilegukortið
býður þér og fjölskyldunni
þinni nær ótakmarkaðan aðgang
að 44 tjaldsvæðum um allt land
fyrir aðeins 14.900 kr.


utile
www.cam gukortid.is
pingcard
.is
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Eftirfarandi stéttar- starfsmanna- og verkalýðsfélög niðurgreiða að hluta eða
að miklu leyti Útilegukortið til sinna félagsmanna. Kannaðu málið hjá þínu félagi.
AFL Starfsgreinafélag
Aldan stéttarfélag
Bandalag Háskólamanna
Brú félag stjórnenda
Drífandi
Eﬂing
Eining-Iðja
Fagfélagið
Félag ﬂugmálastarfsmanna ríkisins
Félag iðn- og tæknigreina
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum
Félag verslunar og skrifstofufólks Akureyri og Nágrenni
Foss - félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi
Hlíf stéttarfélag
Kjölur
Landssamband lögreglumanna
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraﬂutningamanna
Lyfjafræðingafélag Íslands
Matvís
Póstmannafélag Íslands
Raﬁðnaðarsamband Íslands
SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu

Söluaðilar Útilegukortsins 2012 eru
Víkurverk ehf. Víkurhvarﬁ 6.
Flest öll útibú hjá Íslandspósti og ýmsar
Skeljungs- og Orkustöðvar víðsvegar um
land allt.

Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjómannafélagið Jötunn
Sjúkraliðafélag Íslands
Starfsmannafélag Dala- og Snæfellssýslu
Starfsmannafélag Garðabæjar
Starfsmannafélag Hafnarfjarðar
Starfsmannafélag Kópavogs
Starfsmannafélag Mosfellsbæjar
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
Starfsmannafélag Suðurnesja
Stéttarfélag Vesturlands
Stéttarfélagið Samstaða
Stjórnendafélag Austurlands
Verkalýðs- og sjómannafélag Keﬂavíkur og nágrennis
Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis
Verkalýðsfélag Akraness
Verkalýðsfélag Snæfellinga
Verkalýðsfélag Suðurlands
Verkalýðsfélag Vestﬁrðinga
Verkstjórafélag Akureyrar
VM - félag vélstjóra og málmtæknimanna
VR
Vörður, félag stjórnenda á Suðurlandi
Þjónustuskrifstofa Stéttarfélaga á Suðurlandi

Útilegukortið - ferðafélaginn þinn
Sími 552 4040 | www.utilegukortid.is | utilegukortid@utilegukortid.is
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sport@frettabladid.is

ÍSLENSKA KVENNALANDSLIÐIÐ Í KÖRFUKNATTLEIK tryggði sér bronsverðlaun á Norðurlandamótinu. Stelpurnar spiluðu tvo landsleiki í gær. Töpuðu fyrst stórt fyrir
Svíum en lögðu svo Dani, 72-67, en sá sigur dugði fyrir bronsverðlaunum. Stelpurnar spila við
Finnland í dag og sigur þar gæti fleytt þeim í annað sæti mótsins en bronsið er tryggt.

DANIRNIR EIGA GÓÐAN SÉNS
Aron Kristjánsson reiknar með spennandi handboltahelgi þegar uppgjör fjögurra bestu liða Meistaradeildar Evrópu þetta tímabilið hefst í Köln í dag. Tveir íslenskir þjálfarar og sex landsliðsmenn verða í eldlínunni með sínum liðum, THW Kiel, AG Kaupmannahöfn og Füchse Berlin.
HANDBOLTI Um helgina ráðast úr-

BARÁTTA Það var ekkert gefið eftir í
Garðabæ í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pepsi-deild kvenna:

Meistararnir að
komast í gang
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Stjörnunnar unnu sinn annan sigur
í þremur leikjum í Pepsi-deild
kvenna í gær er KR kom í heimsókn.
Sigurinn þó ekki vandræðalaus en það var fyrirliðinn Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir sem gulltryggði sigurinn.
Stjarnan er í þriðja sæti deildarinnar en KR-stúlkur hafa ekki
farið eins vel af stað. Þær sitja í
næstneðsta sæti með aðeins eitt
stig eftir þrjá leiki.
- hbg

ÚRSLIT
Pepsi-deild kvenna:
Stjarnan-KR

3-1

1-0 Edda María Birgisdóttir (19.), 2-0 Ashley Bares
(50)., 2-1 Alma Rut Garðarsdóttir (62.), 3-1 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (66.).

STAÐAN:
Breiðablik
Þór/KA
FH
Valur
Fylkir
Selfoss
Stjarnan
ÍBV
KR
Afturelding

3
3
3
3
3
3
2
3
2
3

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

0
0
1
1
1
1
1
2
1
2

5-1
5-2
6-4
7-6
2-3
6-8
3-3
5-7
3-4
1-5

7
7
4
4
4
4
3
3
1
1

slitin í Meistaradeild Evrópu í Köln
í Þýskalandi. Fjögur bestu félagslið Evrópu eru þar saman komin
og má reikna með að boðið verði
upp á handboltaveislu í allra hæsta
gæðaflokki. Íslenskir handboltaunnendur eiga sér í lagi von á góðu
þar sem tvö af liðunum fjórum eru
þjálfuð af Íslendingum og alls sex
íslenskir leikmenn spila í þremur
þeirra. Aðeins spænska stórveldið
Atletico Madrid, áður Ciudad Real,
getur komið í veg fyrir að Ísland
eignist Evrópumeistara um helgina
– og það fleiri en einn.
Þýsku liðin Kiel og Füchse Berlin
eru bæði þjálfuð af Íslendingum og
mætast í fyrri undanúrslitaviðureigninni í dag. Alfreð Gíslason
þjálfar Kiel og Aron Pálmarsson
spilar með liðinu. Hjá Berlínarrefunum eru þeir Dagur Sigurðsson þjálfari og skyttan öfluga Alexander Petersson.
Danska ofurliðið AG frá Kaupmannahöfn er með fjóra íslenska
leikmenn innanborðs – þá Arnór
Atlason, Ólaf Stefánsson, Guðjón
Val Sigurðsson og Snorra Stein
Guðjónsson. Þeir fá það verkefni
að ryðja Madrídarbúum úr vegi í
seinni undanúrslitaleiknum í dag.
Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka, hefur þjálfað bæði í Danmörku og Þýskalandi og hefur
fylgst vel með gangi mála í
Meistaradeildinni í vetur. Hann er
vitanlega spenntur fyrir helginni.
„Þetta verður algjör veisla og sú
staðreynd að svo margir Íslendingar verða með um helgina er
frábær vitnisburður um íslenskan
handbolta,“ segir Aron.

Dagsformið skiptir miklu
Í uppgjöri þýsku liðanna reikna
sjálfsagt flestir með sigri Kiel
enda liðið búið að vinna alla leiki
sína í deild og bikar heima fyrir
og þegar tryggt sér sigur í báðum

keppnum. En Aron segir það ekki
sjálfgefið.
„Kiel ynni sjálfsagt sjö af tíu
leikjum þessara liða en þar sem
þetta er bara einn leikur á óháðum
velli er allt opið. Kiel er klárlega
með sterkara lið en ef Dagur nær
fram algjörum toppleik frá sínum
mönnum – sérstaklega í vörn og
markvörslu – eiga þeir möguleika,“
segir Aron sem reiknar þó með
sigri Kiel.
„Í stuttu máli sagt er Alfreð
með stórkostlega leikmenn í öllum
stöðum. Liðið er vel skipulagt,
leikur vörn sem hefur valdið andstæðingum sínum erfiðleikum og
ég tel líklegast að þeir vinni í dag.
Stærsti óvissuþátturinn er dagsformið og hvernig leikmenn muni
mæta stemmdir til leiks. Ef einhver veikleiki er á þessu liði, þá er
það að þeir hitti einfaldlega ekki á
sinn dag.“

Öflug liðsheild í AG
Aron ber miklar taugar til danska
handboltans enda var hann þar
lengi bæði sem leikmaður og
þjálfari. AG er líklega eitt allra
besta handboltalið sem Danir hafa
átt lengi og hefur komið eins og
stormsveipur á sjónarsviðið síðan
skartgripasalinn Jesper Nielsen
gaf það út fyrir nokkrum árum
að hann ætlaði sér að byggja upp
frá grunni besta handboltafélag
heims.
„AG er mjög vel mannað en
þrátt fyrir það hefur komið á
óvart hversu langt það hefur náð
á skömmum tíma. Þetta er í raun
nýtt lið en leikmennirnir hafa náð
að búa til sterka heild á skömmum
tíma. Ber það vitni um hversu
miklir liðsmenn Skandinavar eru,“
segir Aron.
Íslendingarnir fjórir eiga ekki
síst stóran þátt í velgengninni
sem sást einna best á því að þeir
skoruðu 22 af 33 mörkum AG í

ÞEKKIR ÞETTA ALLT SAMAN Ólafur Stefánsson er búinn að vinna Meistaradeildina

fjórum sinnum og verður í lykilhlutverki hjá AG um helgina.

síðari leiknum gegn núverandi
Evrópumeisturum Barcelona, sem
AG sló út í fjórðungsúrslitum.

Landsliðsreynslan skilaði sér
„Það var stórkostlegt að fylgjast
með þeim. Samvinna þeirra í
landsliðinu til margra ára skilaði
sér heldur betur fyrir AG og er
ekki ólíklegt að svipað verði upp
á teningnum um helgina.“
Aron hefur trú á AG í dag,
þrátt fyrir að andstæðingurinn sé
ógnarsterkur. „AG er með mjög
fjölhæfa leikmenn í vörn sem geta
spilað ýmsar útfærslur af 6-0 vörn.
Svo í sókninni eru íslensku strákarnir áberandi með besta leikmann heims, Mikkel Hansen, sér

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

við hlið. Þeir standa vel að vígi og
eiga góðan séns. Atletico er fornfrægt lið með marga öfluga leikmenn og afar klókan þjálfara sem
hefur unnið þessa keppni margoft
áður.“
Undanúrslitaleikirnir hefjast
klukkan 13.15 og 16.00 í dag og
verður ítarlega fjallað um leiki
helgarinnar á íþróttavef Vísis.
Bronsleikurinn og sjálfur úrslitaleikurinn fara svo fram á morgun.

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
skrifar frá Köln

Eiríkur Stefán Ásgeirsson íþróttafréttamaður

Aðalfundur
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Þér er boðið í stærstu veislu ársins
Íslenskir handboltaunnendur
eru góðu vanir eftir frábæran
árangur strákanna okkar síðustu
árin og velgengni þeirra með
félagsliðum sínum í bestu og
stærstu deildum heims.
Nú um helgina fara fram lokaúrslitin í Meistaradeild Evrópu og
í þetta sinn eiga Íslendingar alls
átta fulltrúa í þremur liðum af
fjórum sem komust í undanúrslitin
- sex leikmenn og tvo þjálfara. Það,
eitt og sér, er ótrúlegt afrek.
Í dag eigum við líklega tvo
bestu handboltaþjálfara heims.
Alfreð Gíslason hefur gert nánast
ómennska hluti með Kiel á tímabilinu enda liðið þegar unnið tvöfalt heima fyrir, auk þess sem
liðið er enn með fullt hús stiga í
deildinni.

Kraftaverkamaðurinn Dagur
Fyrir tveimur árum hefðu afar
fáið giskað á að Füchse Berlin
yrði með allra bestu liðum Evrópu en það virðast nánast engin
takmörk fyrir því hverju Dagur
Sigurðsson getur náð úr sínu liði,
þrátt fyrir að hafa úr umtalsvert
minni fjárráðum að spila en allra
stærstu félög Evrópu.
Þessir tveir þjálfarar munu
etja kappi í dag og verður ekki
síður forvitnilegt að fylgjast með

mörgum löndum. Lið hans, AG
frá Danmörku, ætlar sér að sigra
heiminn og ef einhver getur leitt
þá til sigurs í þeirri baráttu er það
Ólafur. Tölurnar tala sínu máli –
hann er alltaf bestur þegar mest
á reynir og virðist aldrei njóta sín
betur en í úrslitaleikjum.

SIGURSTRANGLEGIR Strákarnir hans

Alfreðs Gíslasonar hjá Kiel eru líklegir
til afreka eftir að hafa ekki tapað leik í
Þýskalandi í vetur. NORDIC PHOTOS/BONGARTS

taktískri baráttu þjálfaranna
af hliðarlínunni en baráttu leikmanna á vellinum.
Þá er ekki annað hægt en að
minnast á þá staðreynd að Ólafur
Stefánsson getur nú unnið sinn
fimmta Evrópumeistaratitil og
það með þriðja félaginu frá jafn-

Síðasta tækifærið til þess að
fylgjast með Ólafi?
Ólafur er á 39. aldursári og hefur
ekki enn gefið út hvort hann ætli
að taka eitt ár til viðbótar með AG
eða ekki. En víst er að þetta er eitt
síðasta tækifærið til að sjá hann
í essinu sínu gegn þeim bestu í
heiminum og vissara að láta það
ekki fram hjá sér fara.
Einstakur íþróttamaður Ólafur
og einn sá allra besti í íþróttasögu
Íslands.
Íslendingar hafa, eins og eðlilegt er, fyrst og fremst glaðst
yfir góðum árangri strákanna
okkar á stórmótum í handbolta og
notið þess að eiga landslið í allra
fremstu röð í heiminum.
Handboltaunnendur ættu þó
ekki að láta leiki helgarinnar
fram hjá sér fara og njóta þess að
sjá hvað okkar frábæru fulltrúar
hafa fram að færa á því allra
stærsta sviði sem félagsliðahandbolti hefur upp á að bjóða.
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Hrafnhildur Lúthersdóttir í miklu stuði á EM í sundi:

Náði fimmta sætinu á EM

KOBE Átti enn og aftur frábært ár í

búningi Lakers.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Kobe Bryant í liði ársins:

Valinn í liðið í
tíunda sinn

SUND Hrafnhildur Lúthersdóttir
setti nýtt Íslandsmet og náði
fimmta sætinu í 200 metra bringusundi kvenna á EM50 í Ungverjalandi þegar hún synti á 2:27,92
mínútum í úrslitasundinu. Hrafnhildur bætti sitt eigið Íslandsmet
frá síðasta mánuði.
Hrafnhildur bætti Íslandsmetið
um sekúndu en náði samt ekki
Ólympíulágmarkinu sem er 2:26,89
mínútur. Hrafnhildur mun keppa
í þessari grein á Mare Nostrum
mótaröðinni sem hefst í næstu
viku og á því enn möguleika á því
að tryggja sér farseðil til London.
„Ég er mjög ánægð með þetta

en þegar ég kom í bakkann þá
hugsaði ég með mér: Bara ef að
ég hefði klárað aðeins betur því
þá hefði ég kannski komist á pall,“
sagði Hrafnhildur eftir sundið.
Ingibjörg Kristín Jóns dóttir
komst ekki í úrslitasundið í 50
metra baksundi en hún synti á
29,14 sekúndum í undanúrslitasundinu og var 30/100 frá því að
komast í úrslitin. Ingibjörg varð í
10. sæti af 16 keppendum í undanúrslitum.
Ingibjörg Kristín bætti sig frá
því í undanriðlinum í morgun en
hún synti þá á 29.23 sekúndum og
varð tólfta inn í undanúrslitin. - óój

HRAFNHILDUR Hefur staðið sig best Íslendinganna í Ungverjalandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Kobe Bryant, leik-

maður Los Angeles Lakers, var
valinn í lið ársins í NBA-deildinni
í tíunda sinn á ferlinum en hann
er í hópi fimm bestu leikmanna
deildarinnar að mati blaðamanna
sem skrifa um NBA-deildina.
Með Bryant í úrvalsliðinu eru
þeir LeBron James, Kevin
Durant, Chris Paul og Dwight
Howard.
Bryant komst þar með í hóp
manna eins og Kareem AbdulJabbar, Elgin Baylor, Bob Cousy,
Michael Jordan, Bob Pettit, og
Jerry West en þeir voru allir tíu
sinnum í úrvalsliði ársins. Karl
Malone á hins vegar metið en
hann var ellefu sinnum valinn í
lið ársins.
LeBron James var kosinn besti
leikmaður deildarinnar og hann
fékk líka atkvæði frá 118 af 120
blaðamönnum í fyrsta úrvalsliðið.

HÁMARKS

ÁRANGUR

- óój

Pep Guardiola:

Til í að hlusta á
önnur félög
FÓTBOLTI Pep Guardiola, þjálfari
Barcelona, stýrði liðinu í síðasta
sinn í gær þegar Barcelona
mætti Athletic Bilbao í úrslitaleik spænsku bikarkeppninnar.
Guardiola tilkynnti á dögunum
að hann ætlaði að taka sér hvíld
frá þjálfun.
„Ég mun fagna því að heyra
í áhugasömum félögum en ekki
fyrr en eftir nokkra mánuði því
fyrst þarf ég að hlaða batteríin
og endurhlaða heilann,“ sagði
Pep Guardiola á blaðamannafundi fyrir bikarúrslitaleikinn.
„Ég ætla að hvíla mig og síðan
mun ég bara bíða rólegur. Ef eitthvert félag vill fá mig þegar ég
er búinn að hlaða batteríin og ef
þeim tekst að tæla mig þá mun ég
þjálfa á ný,“ sagði Guardiola. - óój

Roberto Martinez:

Boðið að taka
við Liverpool
FÓTBOLTI Dave Whelan, stjórnarformaður Wigan, hefur staðfest það við Sky-fréttastofuna
að Liverpool hafi boðið Roberto
Martinez stjórastöðuna á Anfield
en eigendur Liverpool leita enn
að nýjum stjóra eftir að Kenny
Dalglish var látinn fara.
Martinez, sem er enn stjóri
Wigan, fékk leyfi félagsins til
þess að tala við Liverpool en
hann hitti eigendur Liverpool í
Miami í gær. Whelan lak niðurstöðu fundarins í Sky og talaði
um að ákvörðun um framhaldið
yrði tekin á næstu dögum.
„Ég var að tala við Roberto.
Hann fór í gær til Miami og átti
mjög uppbyggilegan fund með
eiganda Liverpool. Þeir ætla að
hittast aftur á þriðjudaginn. Þeir
buðu Roberto starfið og hann
féllst á það að skoða tilboðið,“
sagði Dave Whelan við Sky
Sports.
Whelan segir að Roberto Martinez vinni 12 tíma á dag alla daga
vikunnar og að hann sé harður
á því að fá fulla stjórn á öllum
því sem viðkemur liðinu. „Ég
veit ekki hvort að hann vilji fara
þangað þar sem hann hefur ekki
fulla stjórn,“ sagði Whelan.
- óój

GRUNNPAKKI NOW
Grunnpakkinn frá NOW
inniheldur þau lykil
næringarefni sem flestir
fá ekki nóg af.

Grunnpakki NOW

„Til að ná hámarks árangri
þarf ég að gera miklar kröfur
til sjálfrar mín og þess sem
ég læt ofan í mig.
Ég vel bætiefnin frá NOW
vegna þess að þau tryggja
að líkaminn fái þau næringarefni sem hann þarfnast
og eru unnin úr hágæða, að
miklu leyti, lífrænt vottuðum
hráefnum sem eru framleidd
og prófuð samkvæmt ströngustu gæðastöðlum.
Ég vel NOW!“

Frábær viðbót

Dreifingaraðili: Yggdrasill ehf.

Kári Steinn Karlsson,
hlaupari og ólympíufari.

Gæði s Hreinleiki s Virkni
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> Richard Gere

ANNAR Í HVÍTASUNNU

„Það eru vissulega til leikarar sem
eru betri en ég en hafa aldrei fengið
tækifæri. Af hverju? Ég veit það ekki.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Þetta
þótti bara ljótt og leiðinlegt 09.00 Fréttir 09.03
Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00
Guðsþjónusta í Hvítasunnukirkjunni, Fíladelfíu
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00
Útvarpsleikhúsið á Listahátíð: Trans 14.00 Sögur
af misgóðum mönnum 15.00 Útvarpsleikhúsið
á Listahátíð: Tókstu eftir himninum í morgun?
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Listahátíð í Reykjavík
2012: Ljóðatónleikar 17.25 Vestur um haf 18.00
Kvöldfréttir 18.15 Auglýsingar 18.17 Skorningar
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Kvika 20.00 Leynifélagið 20.30 Listahátíð í
Reykjavík 2012: Anna Þorvaldsdóttir 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25
Girni, grúsk og gloríur 23.20 Listræninginn
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Leikarinn Richard Gere áttar sig
greinilega á því að það þarf heppni
með í spilunum til að slá í gegn.
Hann leikur hundaelskandi heimilisföður í myndinni Hachiko: A Dog‘s
Story sem er sýnd á Stöð 2 í dag
klukkan 10.25.

> Stöð 2 kl. 21.15
Game of Thrones
Það verður mikill hasar í Game of Thrones
á Stöð 2 í kvöld, enda aðeins tveir þættir
eftir í annarri þáttaröð þessa magnaða
myndaflokks. Yfirráð Lannister-fjölskyldunnar yfir höfuðborginni eru í hættu
þegar floti Stannis gerir árás.

mánudagur
STÖÐ 2

SKJÁREINN

08.00 Morgunstundin okkar
09.00 Madagaskar - Flóttinn

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.25 Hachiko: A Dog‘s Story

til Afríku
10.25 Óbyggðir (The Wild) Teiknimynd. Myndin er talsett á íslensku.
11.45 Hnotubrjóturinn Sýning
Helga Tómassonar og San Franciscoballettsins.
13.20 Í Hvergilandi (Finding
Neverland) Sagan af J.M Barrie,
höfundi Péturs Pan.
15.00 Að syngja fyrir heiminn
16.00 Svipmyndir frá Noregi (1:8)
16.05 Landinn
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Sveitasæla
17.34 Þetta er ég
17.40 Mollý í klípu
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Listakonur með ljósmyndavél – Sophie Calle (Kobra
sommar)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Haukur Morthens Haukur
segir frá sjálfum sér og syngur þekktustu lögin sín.
20.25 Heimur orðanna –
Mátturinn og dýrðin (5:5)
21.25 Hefnd (21:22) (Revenge)
22.10 Liðsaukinn (18:32) (Rejseholdet) Atriði í þáttunum eru ekki
við hæfi barna.
23.10 Háll sem áll (Catch Me
if You Can) Bandarísk bíómynd frá
2002.
01.25 Dagskrárlok

Sannsöguleg mynd um háskólaprófessor sem tengist flækingshundi
sterkum böndum.
12.00 Falcon Crest (22:30)
12.50 Gilmore Girls (17:22)
13.35 Chuck (7:24)
14.20 Uptown Girl Áhrifamikil
gamanmynd með Brittany Murphy
í hlutverki ungrar konu sem þykir
barnaleg í meira lagi, kærulaus og
óþroskuð.
15.50 So You Think You Can
Dance
16.35 The Middle (6:24)
16.55 Modern Family (3:24)
17.20 ET Weekend
18.05 Friends (15:24)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Veður
19.00 March Of The Dinosaurs
Teiknuð heimildarmynd um risaeðlur.
20.30 Smash (13:15) Stórskemmtileg og í senn dramatísk
þáttaröð sem fjallar um alla þá
dramatík, gleði og sorg sem fylgir
leikhúslífinu á Broadway. Með aðalhlutverk fara Katherine McPhee,
Debra Messing og Anjelica Huston.
21.15 Game of Thrones (9:10)
22.10 Silent Witness (5:12)
Bresk sakamálasería sem fjallar um
liðsmenn réttarrannsóknardeildar
lögreglunnar í London sem kölluð
er til þegar morð hafa verið framin.
Leo Dalton, Harry Cunningham og
Nikki Alexander eru öll afar fær á
sínu sviði.
23.05 Supernatural (15:22)
Fjórða þáttaröðin af yfirnáttúrlegu
spennuþáttunum um Winchester
bræðurna sem halda ótrauðir áfram
baráttu sinni við yfirnáttúrulegar
furðuskepnur.
23.50 Twin Peaks (21:22)
00.35 The Big Bang Theory
(4:24)
01.00 How I Met Your Mother
(7:24)
01.25 Two and a Half Men
(13:24)
01.50 White Collar (12:16)
02.35 Burn Notice (19:20)
03.20 Bones (17:23)
04.05 NCIS (4:24)
04.50 Uptown Girl

06.10 Love Happens
08.00 Back-Up Plan
10.00 Three Amigos
12.00 Ice Age: Dawn of the
Dinosaurs
14.00 Back-Up Plan
16.00 Three Amigos
18.00 Ice Age: Dawn of the
Dinosaurs
20.00 Love Happens
22.00 Inglourious Basterds
00.30 Gifted Hands: The Ben
Carson Story
02.00 Unknown
04.00 Inglourious Basterds

07.00 Frakkland - Ísland
18.00 Frakkland - Ísland
19.45 NBA: San Antonio Oklahoma

19.25 The Doctors (122:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 How I Met Your Mother

21.35 Atlético Madrid - Athle-

(14:24)

tic Bilbao Útsending frá úrslitaleik
Evrópudeildarinnar.

21.50 The Mentalist (22:24)
22.35 Homeland (12:13)
23.25 The Killing (3:13)
00.10 60 mínútur
01.05 The Doctors (122:175)
01.45 Íslenski listinn
02.10 Sjáðu
02.35 Fréttir Stöðvar 2
03.05 Tónlistarmyndbönd frá

(21:22) (e)

17.15 Dr. Phil Bandarískur spjallþáttur með sálfræðingnum Phil
McGraw sem hjálpar fólki að leysa
vandamál sín í sjónvarpssal.

18.00 Titanic - Blood & Steel
(7:12) (e) Þáttaröð sem fjallar um
smíði Titanic. Sagan hefst árið 1907
og er sögusviðið Belfast á NorðurÍrlandi.

18.50 America‘s Funniest

Nova TV

Home Videos (27:48) (e)

19.15 According to Jim (6:18)
(e)

19.40 Will & Grace (14:25) (e)
20.05 90210 (18:22) Bandarísk
þáttaröð um ástir og átök ungmenna
í Beverly Hills. Naomi hefur augastað
á viðskiptafélaga Annie en kemst að
því að hún er ekki ein um hituna.
Dixon er boðinn plötusamningur og
Adrianna viðrar grunsemdir sínar um
Vanessu við Liam.

23.30 Pepsi mörkin Öll mörkin

20.55 Hawaii Five-0 (17:23)

og umdeildu atvikin í leikjum Pepsi
deildar karla í knattpsyrnu.

06.00 ESPN America 08.10 Crown
Plaza Invitational 2012 (4:4) 11.10
Golfing World 12.00 BMW PGA
Championship (2:2) 16.05 PGA
Tour - Highlights (19:45) 17.00 US
Open 2006 - Official Film 18.00
Golfing World 18.50 Crown Plaza Invitational 2012 (4:4) 22.00 Golfing
World 22.50 Champions Tour - Highlights (8:25) 23.45 ESPN America

17.20 Season Highlights
2011/2012
18.15 Arsenal - Tottenham
20.00 Man. Utd. - Arsenal
28.08.11

20.30 Season Highlights
2011/2012
21.25 Football League Show
Sýnt frá síðustu leikjum í neðri deildum enska boltans. Glæsileg mörk og
mögnuð tilþrif.

21.55 Man. City - Norwich
23.40 Man. Utd. - Arsenal

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30
Golf fyrir alla 2 21.00 Frumkvöðlar
21.30 Eldhús meistranna

Ævintýrin halda áfram í annarri þáttaröðinni af þessum vinsælu spennuþáttum um töffarann Steve McGarrett og sérsveit hans sem starfar á
Hawaii. Steve og félagi hans Danny
Williams eru jafn ólíkir og dagur og
nótt en tekst samt að klára sín mál
í sameiningu – allt frá mannránum
til hryðjuverka. Sérfræðingur í sögu
Hawaii-eyjanna er fengin til að aðstoða sérsveitina við að komast
til botns í máli þar sem maður
íklæddur fornum höfðingjaklæðum
finnst myrtur.

21.45 CSI (21:22) Bandarískir
sakamálaþættir um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.

22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order (11:22) (e)
00.05 Hawaii Five-0 (17:23) (e)
00.55 Eureka (20:20) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

28.08.11
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13.50 Varför firar vi pingst? 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Mitt i naturen 15.00 South Riding
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Där ingen skulle
tro att någon kunde bo 16.45 Troll
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala
nyheter 17.30 Rapport 18.00 Hjälp, vi
flyttar ihop! 19.00 Borgen 20.00 Helt
blackout 20.30 När barnet blev barn
21.00 Rapport 21.05 Kulturnyheterna
21.10 En idiot på resa 21.35 The Big
C 22.05 Hundra procent bonde 22.35
Landet runt 23.20 Rapport
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07.20 Pionertida i NRK Fjernsynet 08.20
Livet er jævlig deilig 09.20 Sarah Palin
på hjemmebane 10.50 Hertugen i
Altaelva 11.20 Poirot 13.05 Vi ville
sprengje Vasa 13.35 Danmark fra kyst
til kyst 14.35 Mesternes mester 15.35
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
16.05 Dei dykkar med krokodiller 17.00
Dagsrevyen 17.35 Attenborough‘s lange
reise 18.30 Odd Nordstoga live i studio
2 19.30 Borgen 20.30 Fotballkrigen
21.00 Kveldsnytt 21.20 Detektiv Jack
Frost 22.50 20 spørsmål 23.20 Kill Bill
Volume 1

Dagskrá allan sólarhringinn.





06.10 Mor Muh og Kragen 07.30 Det
Europæiske Melodi Grand Prix 2012,
finale 10.30 OBS 10.35 En Grimm
historie 12.00 Sherlock Holmes 13.55
Mit Afrika 16.30 TV Avisen med Sport
17.00 På togt med Kongeskibet 18.00
Her er dit liv 19.00 TV Avisen 19.10
SportNyt 19.20 Kunsten at græde i kor
21.05 Kidnappet 21.45 Lægerne 22.40
Verdens skrappeste forældre 04.00
Penelope 04.05 Chiro 04.10 Benjamin
Bjørn 04.30 Noddy 04.40 Olivia 04.50
Timmy-tid 05.00 Skæg med bogstaver

OMEGA

18.00 Að norðan 18.30 Starfið

*
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06.45 The Vicar of Dibley 08.15 The
Inspector Lynley Mysteries 09.50 Deal
or No Deal 10.30 EastEnders 11.00
Come Dine With Me 11.50 QI 12.20 QI
12.50 Keeping Up Appearances 13.25
One Foot in the Grave 14.30 Top Gear
15.25 QI 16.30 Come Dine With Me
17.20 The Graham Norton Show 18.05
QI 19.10 Top Gear 20.00 Michael
McIntyre‘s Comedy Roadshow 20.45
Peep Show 21.15 Live at the Apollo
22.00 How Not to Live Your Life 22.30
Stewart Lee‘s Comedy Vehicle 23.05 Top
Gear 00.00 The Vicar of Dibley

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.40 Minute To Win It (e)
16.25 Once Upon A Time
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> Claire Danes

HVÍTASUNNUDAGUR

„Ég naut mikillar velgengni strax á
unga aldri. Ég fékk fjölda tækifæra og
mikið vald og ég vissi ekki hvernig ég
átti að bregðast við því.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 09.03 Íslensk
menning 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.15 Jean Jacques Rousseau - þriggja alda
minning 11.00 Guðsþjónusta í Hallgrímskirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið á
Listahátíð: Opið hús 14.00 Strákur að norðan
15.00 Útvarpsleikhúsið á Listahátíð: Viskí Tangó
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 „Lyginni líkast“ 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Smásaga: Atorkumaður lífs og
liðinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Spegilmyndir á vatni 20.00 Faðir minn,
fanginn á Mön 21.00 Komdu fagnandi 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Úr djúpsins ró 23.15 Sagnaslóð 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Claire Danes fer með aðalhlutverkið í spennuþáttunum
Homeland sem sýndir eru á
Stöð 2 klukkan 21.15 í kvöld.

> Stöð 2 kl. 21.15
Homeland
Spennan magnast með hverri mínútu í Homeland og
það er ómissandi þáttur á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld. Í
þættinum freistar Nick Brody þess að fullkomna ætlunarverk sitt og gera hryðjuverkaárás á stjórnkerfi Bandaríkjanna. Carrie Mathieson er illa haldin af þunglyndi eftir
að henni var vikið úr starfi hjá bandarísku leyniþjónustunni en hún neitar að gefast upp.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva (e)

13.45 Meistaradeild Evrópu í
handbolta (Bronsleikurinn) BEINT

15.15 Leitin að stórlaxinum (3:3)
15.45 Meistaradeild Evrópu í
handbolta (Úrslitaleikurinn) BEINT
17.30 Táknmálsfréttir

17.40 Teitur
17.50 Póstkort frá Gvatemala
(2:10)

17.55 Erna á frænku í Afríku
(e) Íslensk barnamynd um íslenska
telpu sem fer til Sambíu til að hitta
föðurfólk sitt í fyrsta sinn.

18.25 Draumagarðar (4:4)
(Drømmehaver)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Höllin (18:20)(Borgen)
21.15 Karlakórinn Þrestir
Upptaka frá tónleikum kórsins í
Hörpu.

22.15 Sunnudagsbíó - Stásskonan (Potiche) Starfsmenn í verkfalli taka vinnuveitanda sinn í gíslingu
en eiginkona hans tekur þá við stjórn
fyrirtækisins og reynist öflugur leiðtogi. Frönsk gamanmynd frá 2010.

00.00 Táknin (Signs) Bandarísk
bíómynd frá 2002. Bændafjölskylda
finnur dularfulla hringi á kornakri og
óttast að annað og verra kunni að
vera í vændum. Meðal leikenda eru
Mel Gibson og Joaquin Phoenix.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi
ungra barna.

01.45 Útvarpsfréttir í
dagskrárlok

08.00 Love Wrecked
10.00 Love and Other Disasters
12.00 Percy Jackson & The

Olympians: The Lightning Thief
14.00 Love Wrecked
16.00 Love and Other Disasters
18.00 Percy Jackson & The
Olympians: The Lightning Thief
20.00 Valkyrie
22.00 You Don‘t Know Jack
00.10 Slumdog Millionaire
02.10 Flying By
04.00 You Don‘t Know Jack

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol (40:40)
15.20 The Block (8:9)
16.05 Spurningabomban (2:6)
16.50 Mad Men (7:13)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (10:24)
19.40 The Best of Gordon
Ramsay Sýnd verða eftirminnilegustu atriðin þar sem hinir kappsömu lærlingar Gordons keppa innbyrðis í matreiðslu.
20.30 The Mentalist (22:24)
Sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu,
Patrick Jane á að baki glæsilegan
feril við að leysa flókin glæpamál
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.
21.15 Homeland (12:13) Carrie
Mathieson starfar fyrir bandarísku
leyniþjónustuna og fær upplýsingar
um að hryðjuverkasamtök hafi náð
að snúa bandarískum stríðsfanga
á sitt band. Skömmu síðar frelsa
bandarískir hermenn félaga sinn sem
hafði verið í haldi hryðjuverkamanna
í átta ár og var talinn af. Hermaðurinn, Nick Brody, snýr heim sem þjóðhetja en Carrie er sannfærð um að
hann sé föðurlandssvikari og vinni
með hryðjuverkamönnum.
22.05 The Killing (3:13) Önnur
þáttaröð af þessum mögnuðu
spennuþáttum þar sem Sarah
Linden reynir að komast til botns í
morðmáli sem flækist sífellt. Unglingsstúlkan Rosie Larsen var myrt
en málið er þó langt frá því að vera
upplýst og spennan magnast með
hverjum þætti. Sífellt koma nýjar
upplýsingar fram í dagsljósið.
22.50 Coco Before Chanel
Audrey Tautou fer með hlutverk Coco
Chanel í sannsögulegri mynd um ævi
þessarar merku konu sem lagði tískuheiminn að fótum sér á síðustu öld.
00.40 60 mínútur
01.25 Smash (12:15)
02.10 Game of Thrones (8:10)
03.05 Silent Witness (4:12)
04.00 Supernatural (14:22)
04.40 The Event (11:22)
05.25 Frasier (10:24)
05.50 Fréttir

16.15 Íslenski listinn
16.40 Bold and the Beautiful
17.20 Bold and the Beautiful
18.00 Bold and the Beautiful
18.25 Falcon Crest (21:30)
19.15 Ísland í dag - helgar-

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil (e)
14.00 Dr. Phil (e)
14.40 Dr. Phil (e)
15.25 90210 (17:22) (e)
16.15 Britain‘s Next Top Model

úrval

(11:14) (e)

19.40 Njósnaskólinn

17.05 Once Upon A Time
(21:22) (e)

17.55 Unforgettable (5:22) (e)
18.45 Solsidan (6:10) (e)
19.10 Top Gear (4:7) (e)
20.10 Titanic - Blood & Steel

11.40 Formúla 1: Mónakó
BEINT

14.10 PGA Championship Upptaka frá móti í OneAsia-mótaröðinni
í golfi.

(7:12)

18.10 Grillhúsmótið Helstu
kraftajötnar landsins keppa.

18.50 Frakkland - Ísland BEINT
frá vináttulandsleik Frakklands og
Íslands á Stade du Hainaut.
21.00 NBA: Boston - Philadelphia Útsending frá leik Boston
Celtics og Philadelphia 76ers í úrslitakeppni NBA.
22.45 Frakkland - Ísland Útsending frá vináttulandsleik Frakklands og Íslands á Stade du Hainaut.
00.30 NBA: San Antonio Oklahoma BEINT frá úrslitakeppni
NBA.

17.00 Tottenham - Man. City
18.45 Denmark & Portugal
(Group B) Ítarleg kynning á liðunum sem keppa í úrslitakeppni EM
í sumar.

19.15 Premier League World
Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu
hliðum.

19.45 Goals of the Season
2011/2012 Öll glæsilegustu mörk
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá
upphafi til dagsins í dag.
20.40 Swansea - Arsenal
22.25 Chelsea - Man. Utd.

20.15 American Idol (39:40)
(40:40)

22.40 Damages (12:13)
23.25 Falcon Crest (21:30)
00.15 Íslenski listinn
00.40 Sjáðu
01.05 Fréttir Stöðvar 2
01.55 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

21.00 Law & Order (11:22)
Bandarískur sakamálaþáttur um störf
rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York-borg. Maður
deyr óvæntum dauðdaga á spítala.
Við rannsókn málsins er gamalt fjölskylduböl afhjúpað.
21.45 Californication (4:12)
Bandarísk þáttaröð með David Duchovny í hlutverki syndaselsins og rithöfundarins Hank Moody.
legir þættir um stúlkuna Bo sem
reynir að ná stjórn á yfirnáttúrulegum
kröftum sínum, aðstoða þá sem
eru hjálparþurfi og komast að hinu
sanna um uppruna sinn. Refsinorn
reynir að fá Bo til að myrða hjákonu
eiginmanns síns en Bo þekkist ekki
boðið og tekur konuna þess í stað
undir verndarvæng sinn.

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30

Endursýnt efni frá liðinni viku.

07.20 Fanboy og Chum Chum 07.30
Monster allergi 07.55 ICarly 08.25
Ramasjang skolen 08.45 Bugged 08.55
Adrian &amp; Bendix‘ Kapowshow 09.10
Victorious 09.30 Ponyskolen 10.10
BingoBoxen 10.25 Europa under pres
10.55 OBS 11.00 Verdens skrappeste
forældre 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken
12.45 Håndbold. Optakt 13.15 Håndbold
14.45 Håndbold. Studie 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.05 Ekspedition
Ny Guinea 18.00 Rejseholdet 19.15
SportNyt 19.20 Hestehviskeren 22.00
C.R.A.Z.Y.

22.15 Lost Girl (4:13) Ævintýra-

23.00 Blue Bloods (15:22) (e)
23.50 The Defenders (8:18) (e)
00.35 Californication (4:12) (e)
01.05 Psych (3:16) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist
Golf fyrir alla 2 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistaranna 16.00
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30 Tölvur tækni og vísindi
19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Þrjár á
þingi 20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar
Kristinn og sjávarútvegur 21.30 Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring 23.30 Eldað
með Holta

06.35 QI 07.10 EastEnders 09.15 Come
Dine With Me: Supersize 10.50 QI 11.20
Shooting Stars 11.50 Top Gear 13.35 QI
15.40 Come Dine With Me: Supersize
17.15 QI 17.45 Shooting Stars 18.15
The Graham Norton Show 19.00 Derren
Brown: Trick or Treat 19.55 Peep Show
20.25 QI 20.55 Shooting Stars 21.25 Jo
Brand Barely Live 22.20 Beautiful People
23.20 QI 23.50 Shooting Stars 00.20
The Graham Norton Show 01.05 Derren
Brown: Trick or Treat 01.55 Peep Show
02.25 QI 02.55 Shooting Stars

06.00 ESPN America 07.25 Inside
the PGA Tour (21:45) 07.50 Crown
Plaza Invitational 2012 (3:4) 10.50
LPGA Highlights (9:20) 12.10 Golfing World 13.00 BMW PGA Championship (2:2) 17.00 Crown Plaza
Invitational 2012 (3:4) 19.00 Crown
Plaza Invitational 2012 (4:4) 22.00
BMW PGA Championship (2:2)
01.00 ESPN America

07.30 Sverige, 1962 08.30 Karanba!
09.00 Pinsemeditasjon fra Trondenes
kirke 10.00 Glimt av Norge 10.10
Hund i huset 10.40 Litt av et liv 11.45
Eurovision Song Contest 2012 15.05
Norge rundt 15.30 Grønn glede 16.00
Bondeknølen 16.30 20 spørsmål 17.00
Søndagsrevyen 17.30 Hertugen i Altaelva
18.00 Levende landskap 18.30 Dei
dykkar med krokodiller 19.25 Miss
Marple 21.00 Kveldsnytt 21.15 Program
ikke fastsatt 22.15 Filmens historie
23.20 Gilvve gollát - Mari Boine og
Kringkastingsorkestret

11.15 Landet runt 12.00 Kanalsimmerskan
12.15 Anslagstavlan 12.20 Spisa med
Price 12.50 Hundra procent bonde
13.20 Mästarnas mästare 14.20 Rapport
14.25 Högklackat 14.55 EM i simning
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Landet runt 17.00 Sportspegeln
17.30 Rapport 17.55 Regionala nyheter 18.00 Mästarnas mästare 19.00
Solskensolympiaden 20.00 The Big C
20.30 Rapport 20.35 Motor 21.30
Claes Eriksson. Max 22.30 Hundra procent bonde 23.00 Hemlös på Färöarna
23.45 Rapport

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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VIÐ TÆKIÐ FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR FEIKAR ÞJÓÐREMBU

> Stöð 2 kl. 21.45
88 Minutes

Eins kvölds uppgerðarstolt

Spennumynd með Al Pacino í aðalhlutverki. Hann leikur sálfræðing
sem vitnar gegn morðingja og fær í
kjölfarið símtal þar sem honum er
sagt að hann eigi einungis eftir 88
mínútur ólifaðar.

Það vantar í mig þjóðrembugenið. Mér er gjörsamlega fyrirmunað að fyllast stolti yfir sigrum
strákanna eða stelpnanna okkar í boltanum,
finnst ég ekki eiga nokkurn skapaðan hlut
í Björk og dauðskammast mín yfirleitt fyrir
framgöngu Íslendinga á erlendum vettvangi.
Og Eurovision-þátttaka Íslendinga þykir mér í
besta falli fyndin. Hún snertir enga taug í mér.
Ég haggaðist hvorki þegar Jóhanna Guðrún né
Selma þutu upp stigatöfluna og gæti ekki verið
meira sama um hvort Greta og Jónsi verða fyrir
ofan eða neðan tíunda sætið. Sorrí.
Mér er sagt að fólk klökkni af þjóðarstolti við
að horfa á flutning íslensku keppendanna í ár.
Gott hjá því. Skil samt ekki hvað veldur. Finnst
atriðið pínlega hallærislegt og lagið leiðinlegt.

Auk Pacino leika Benjamin
McKenzie, Alicia Witt, Leelee
Sobieski, Deborah Kara Unger og
Amy Brenneman stór hlutverk.

Greta spilar vel á fiðluna og þau eru sæt
og syngja vel, en að það komi þjóðarstolti eitthvað við get ég ómögulega
skilið. Auðvitað hefur maður vit á því
að halda þessari óvinsælu skoðun
fyrir sjálfan sig – svona yfirleitt. Fólk
kann ekki að meta svona óþjóðlegheit á sjálfan Eurovision-daginn. Og
þar sem ég verð í Eurovision-partíi hjá
stækum aðdáendum Gretu og Jónsa
í kvöld mun ég að sjálfsögðu gera
mér upp áhuga á frammistöðu þeirra.
Ætti varla að vera ofverkið manns að
feika smá þjóðrembu eitt kvöld. Það
verða hvort eð er allir búnir að gleyma
Eurovision eftir viku.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Geimurinn (1:7) (Rymden)
11.00 Grillað (4:8)
11.30 Kastljós (e)
12.00 Killers á tónleikum (Killers: Live
at Royal Albert Hall) (e)
13.00 Ferðin til Suðurskautslandsins
(Rejsen til Antarktis) Danskur náttúrulífsþáttur
13.15 Meistarad. Evrópu í handbolta
(Fuchse Berlin-THW Kiel, undanúrslit) BEINT
14.50 Hvað veistu? - Íspólarnir þrír
(2:2) (Viden om: De tre ispoler) (e)
15.25 Leiðin til Bakú (e)
15.55 Meistaradeild Evrópu í handbolta (BM Atletico Madrid - AG Köbenhavn,
undanúrslit) BEINT
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Ólympíuvinir (6:10) (Store Nørd)
18.20 Fréttir
18.50 Veðurfréttir
19.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva BEINT frá úrslitakeppninni.
22.20 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Sýnt verður skemmtiatriði sem
flutt var í hléi í söngvakeppninni í kvöld.
22.30 Lottó
22.40 Kóngulóarmaðurinn III (SpiderMan 3) Skólastrákur öðlaðist ofurkraft eftir að
erfðabreytt kónguló beit hann.
01.00 Blekking (Deception) Endurskoðanda er boðið í dularfullan kynlífsklúbb. Þar
er hann grunaður um rán og hvarf konu. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Pink Panther II
10.00 Post Grad
12.00 Coraline
14.00 Pink Panther II
16.00 Post Grad
18.00 Coraline
20.00 Deal
22.00 Them
00.00 Taken
02.00 I‘ts a Boy Girl Thing
04.00 Them
06.00 Valkyrie

07.00
12.00
12.40
13.20
13.45
14.35

Barnatími Stöðvar 2
Bold and the Beautiful
Bold and the Beautiful
Bold and the Beautiful
American Idol (39:40)
Jamie Saves Our Bacon Áhugaverður þáttur þar sem Jamie Oliver kynnir sér
svínarækt. Hann vill varpa ljósi á að meðferð
svína í Bretlandi er almennt slæm.
15.30 ET Weekend
16.20 Íslenski listinn
16.45 Sjáðu
17.15 Pepsi mörkin
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dagskrá.
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Wipeout USA (6:18)
20.20 Marmaduke Skemmtileg mynd
um fjölskyldu sem flytur í nýtt hverfi með
hundinn sinn.
21.45 88 Minutes Spennumynd með Al
Pacino í hlutverki sálfræðings sem fær símtal frá dæmdum morðingja sem hann vitnaði
gegn á sínum tíma. Sá segir honum að hann
eigi einungis eftir 88 mínútur ólifaðar.
23.35 The Punisher: War Zone Mögnuð
spennumynd um Frank Castle sem hefur elt
og drepið mörg hundruð glæpamenn, en
nú þarf hann að kljást við sinn versta óvin til
þessa, sjálfan geðsjúklinginn, Jigsaw.
01.15 The Last House on the Left
Spennutryllir um hina sautján ára gömlu
Mari sem er í fríi með foreldrum sínum á afskekktum stað inni í skógi. Mari ákveður að
hitta vinkonu sína sem er að vinna í nálægu
þorpi og þær fara saman út á lífið. Þar hitta
þær stórhættulega glæpamenn sem eru á
flótta undan lögreglunni.
03.00 Bug Spennandi hrollvekja um unga
konu sem á sér skelfilega fortíð en telur sig
vera örugga á niðurnídda hótelinu þar sem
hún býr og starfar. Hún kynnist manni og
þau stofna til ástarsambands en fljótlega fara
undarlegir hlutir að gerast.
04.40 A Number Áhrifamikil bíómynd
sem byggð er á leikriti eftir Caryl Churchill
um flókið samband sem myndast milli sonar
og föðurs þegar sonurinn kemst að því að
hann var klónaður.
05.55 Fréttir

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við
sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Listræninginn
15.20 Dear Nordic friends 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Glæta 17.05 Matur
er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Óperukvöld Útvarpsins
21.20 Smásaga: Kafarinn 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
08.55 Formúla 1: Mónakó - Æfing 3
BEINT

10.00 Pepsi deild kvenna: Stjarnan - KR
11.50 Formúla 1: Mónakó - Tímataka BEINT
13.30 Pepsi deild karla: KR - FH
15.20 Pepsi mörkin
16.30 NBA: Indiana - Miami
18.20 PGA Championship Útsending frá
mótinu sem fram fer í Queensland í Ástralíu.

22.20 Formúla 1: Mónakó - Tímataka
00.00 NBA: Boston Celtics og Philadelphia 76ers BEINT

17.00 Premier League World
17.30 Denmark & Portugal (Group B)
Ítarleg kynning á liðunum sem keppa í úrslitakeppni EM í sumar.

18.00 Football League Show
18.30 Goals of the Season 2011/2012
19.25 Arsenal - Tottenham 29.10.08
19.55 Man. City - Chelsea
21.40 Newcastle - Liverpool
23.25 Bolton - Stoke

17.30 Nágrannar
18.10 Nágrannar
18.50 Nágrannar
19.15 Spurningabomban (2:6)
20.00 Twin Peaks (20:22)
20.50 The Good Guys (4:20)
21.35 Bones (16:23)
22.20 Rizzoli & Isles (8:10)
23.05 True Blood (5:12)
00.00 Arrested Development (7:22)
(8:22) (9:22) (10:22)

01.30 ET Weekend
02.15 Íslenski listinn
02.40 Sjáðu
03.05 Fréttir Stöðvar 2
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06:00 Pepsi MAX tónlist
12:40 Dr. Phil (e)
14:05 Got to Dance (13:17) (e)
14:55 Eldhús sannleikans (3:10) (e)
15:15 The Firm (13:22) (e)
16:05 Franklin & Bash (7:10) (e)
16:55 The Biggest Loser (3:20) (e)
18:25 Necessary Roughness (7:12) (e)
19:15 Minute To Win It (e)
20:00 America‘s Funniest Home Videos
20:25 Eureka (20:20) Það er komið
að lokaþættinum af Eureka í bili og það er
komið að Astraeusar-geimáætluninni að sigla
úr vör.
21:15 Once Upon A Time (21:22)
Henry grátbiður Emmu að halda kyrru fyrir í
bænum en Regina reynir allt hvað hún getur
að bola henni frá Storybrooke. Í ævintýraheimi hóar Mjallhvít í bandamenn sína og
freistar þess að bjarga prinsinum.
22:05 Saturday Night Live (21:22)
22:45 Old boy
00:45 The Good Guy Rómantísk mynd
frá 2009 með Alexis Bledel (Gilmore Girls),
Scott Porter (Friday Night Lights) og Bryan
Greenberg í aðalhlutverkum. Beth er ung og
framagjörn stúlka á Manhattan sem vill fá
allt: gott starf, góða vini og góðan kærasta
til að njóta lífsins með. Auðvitað er oftast
erfiðast að finna rétta kærastann. Hún fellur
fyrir Tommy, flottum strák sem vinnur á Wall
Street og gerir það gott. En þegar allt virðist
vera fullkomið flækist málið. Hún kynnist
Daniel, myndarlegum og hlédrægum samstarfsmanni Tommys.
02:15 Jimmy Kimmel (e)
03:00 Lost Girl (3:13) (e)
03:45 Pepsi MAX tónlist

08.00 QI 08.30 QI 09.00 QI 09.30 QI 10.05 QI
10.35 QI 11.05 QI 11.35 QI 12.05 QI 12.40 QI
13.10 Top Gear 14.00 Top Gear 14.55 QI 15.25
Shooting Stars 16.00 Doctor Who 16.45 Doctor
Who Confidential 17.00 QI 17.30 QI 18.00
QI 18.30 QI 19.00 QI 19.30 QI 20.00 Top
Gear 20.55 Top Gear 21.45 QI 22.20 Shooting
Stars 22.50 Doctor Who 23.35 Doctor Who
Confidential 23.55 Jo Brand Barely Live 00.45
QI 04.00 QI

07.50 Dragejægerne 08.25 Ramasjang Mix
08.50 Aaron Stone 09.10 Victorious 09.40
Troldspejlet 10.00 DR Update - nyheder og
vejr 10.10 Tidens tegn 10.55 Sign up 11.10
Ridesport 12.40 Det Europæiske Melodi Grand
Prix 2012 14.40 Fodbold EM Magasinet 15.10
Før søndagen 15.20 Hva‘ så Danmark? 16.20
Held og Lotto 16.30 TV Avisen med vejret 16.55
SportNyt 17.05 Savannens stærke hunner 18.00
Rejseholdet 19.00 Det Europæiske Melodi Grand
Prix 2012 22.05 16 Blocks

07.25 Schrödingers katt 08.05 Megafon 08.35
Eurovision Song Contest 2012 10.35 Eurovision
Song Contest 2012 12.35 MGP Vinnerportrett
2012 13.05 Den store reisen 13.55 Verda vi
skaper 14.45 4-4-2 17.00 Lørdagsrevyen 17.45
Lotto-trekning 17.55 Litt av et liv 19.00 Eurovision
Song Contest 2012 22.15 Kveldsnytt 22.40 Ikke
absolutt, men fabelaktig 23.20 Dansefot jukeboks
m/chat 01.50 Scott og Bailey

08.40 Man On Wire 10.10 Rapport 10.15 Dom
kallar oss skådisar 10.45 Kobra 11.15 Claes
Eriksson. Max 12.15 Det kungliga dopet 13.15
Mästarnas mästare 14.15 Rapport 14.20 Little
Britain USA 14.50 Från Lark Rise till Candleford
15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.15 Elizabeth II - Diamantdrottningen
17.00 Sverige! 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt
18.00 Mästarnas mästare 19.00 Eurovision Song
Contest 2012 22.15 Rapport 22.20 Borgen
23.20 Rapport 23.25 The Promise

06.00 ESPN America 08.10 Crown Plaza Invitational 2012 (2:4) 11.10 Inside the PGA
Tour (21:45) 11.35 Crown Plaza Invitational 2012 (2:4) 14.35 Golfing World 15.25
Crown Plaza Invitational 2012 (2:4) 18.10
Golfing World 19.00 Crown Plaza Invitational
2012 (3:4) 22.00 Volvo World Match Play
Championship (2:2) 01.00 ESPN America

18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Þrjár á þingi
00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta
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Náðu þér í ÓB-lykilinn
lyk
núna
á næstu þjónu
ustustöð Olís
og virkjaðu hann
n fyrir helgi!

Á sunnudaginn munu ÓB og Olís tengja afsláttinn
við sæti Íslands í Eurovision.
Ef við vinnum – sem við vonu
um svo sannarlega að gerist – þá er ein
króna í aukaafslátt á hvern eldsneytislítra fyrir ÓB-lykilhafa. En ef svo
ólíklega skyldi fara að okku
kur gangi ekki vel, þá getur afslátturinn farið
í allt að 26 krónur. Þá mu
un ÓB-lykillinn virka eins og áfallahjálp og við
getum dælt út vonbrigð
ðunum með bros á vör. ÁFRAM ÍSLAND!

eftir því hvernig okkur gengur á úrslitak
kvöldinu!

Afslátturinn er bæði á ÓB- og Olís-stöðvum og gildir einnig fyrir Stað
ðgr
grei
eið
ðslukort Olís.

HVAR HAFNAR ÍSLAND?
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Pósa nakin fyrir sýningu í Ósló

„Ég held að þau eigi eftir að gera
góða hluti og spái þeim ofarlega.
Að minnsta kosti í topp tíu.“
Selma Björnsdóttir, söngkona og
tvöfaldur Eurovisionfari.

„Rauði þráðurinn í gegnum sýninguna er okkar upplifun af
umhverfinu sem við erum í,“ segir
ljósmyndarinn Jóhannes Kjartansson sem stendur að sýningunni
You´reavision í Ósló ásamt kærustu
sinni Hildi Hermannsdóttur og
Ernu Einarsdóttur.
Sýningin verður opnuð í júní og
verður til húsa í Galleri Schaeffers
Gate 5. Eigandinn, Mark Steiner,
er mikill Íslandsaðdáandi og þegar
hann kynntist þremenningunum,
sem öll eru búsett í Ósló, bað
hann þau um að sjóða saman sýningu fyrir sig. Sýningin fjallar um
hvernig er að vera Íslendingur

í Noregi og um þá tilhneigingu
fólks að gera hluti til að passa inn í
fyrirfram ákveðinn ramma. „Mark
fannst við áhugaverð þar sem við
skerum okkur úr hópnum. Við
vorum alltaf á sömu bylgjulengd
með hvað við vildum gera. Þar sem
við erum útlendingar í útlöndum
fórum við sjálfkrafa að bera saman
hegðunarmunstur samfélagsins
sem við ölumst upp í og það sem
við búum í núna,“ segir Jóhannes,
betur þekktur sem Jói, en hann og
Hildur hafa verið búsett í Ósló í eitt
ár og Erna í tæp þrjú.
Plakat sýningarinnar hefur
vakið athygli en þar má sjá þre-

menningana án fata og málaða
í rauðum, hvítum og bláum lit,
sameiginlegum fánalitum Noregs
og Íslands. Þeim fannst ekki hægt
að útfæra plakatið á myndrænni
hátt. „Við erum nakin vegna þess
að þannig erum við eins hlutlaus og
hægt er að vera. Það er ekki hægt
að sjá hvernig við klæðumst og þá
er kannski erfiðara að setja okkur í
þennan fyrir fram ákveðna ramma.
Þar sem klæðnaður er ekki bara til
að halda á okkur hita í nútímanum,“
segir Jói en nafn sýningarinnar
lýsir hugsuninni á bak við hana
ásamt því að vera vísun í sameiginlegt skemmtiefni beggja landa. -áp

NAKIN Jói, Hildur og Erna setja upp sýningu um hvernig er að vera Íslendingur í
Noregi sem verður opnuð í Ósló í júní.

STEINUNN BIRNA RAGNARSDÓTTIR: SÝNIR FJÖLBREYTNINA Í HÚSINU

Poppið fyrirferðarmeira
en klassíkin í Hörpunni

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins
Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

CC Flax

Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum
aldri og einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ – Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum

Slegið í gegn í vinsældum,
frábær árangur!

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.

Styrking • Jafnvægi • Fegurð

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni.

FRAMAR VONUM Tæplega 250 þúsund manns sóttu tónlistarviðburði í Hörpunni

fyrsta starfsárið. Steinunn Birna Ragnarsdóttir segir það framar vonum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MILLJÓNASTI GESTUR HÖRPUNNAR
Milljónasti gesturinn sem
stígur fæti inn í Hörpuna
frá því húsið var opnað í
fyrra mætti þangað í gær.
Hann heitir Hallgrímur
Jónasson og varð mjög
hissa þegar Steinunn Birna
Ragnarsdóttir og Halldór
Guðmundsson, forstjóri
Hörpunnar, tilkynntu
honum þetta.
Hallgrímur hefur verið
áskrifandi að tónleikum
Sinfóníuhljómsveitar
Íslands lengi og var staddur
í Hörpunni um hádegisbilið NÚMER MILLJÓN Steinunn Birna Ragnarsdóttir,
Hallgrímur Jónasson og Halldór Guðmundsson
til að skipta miðum. Hann
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
fékk í verðlaun blómvönd, glöð á svip í Hörpunni í gær.
gjafakort frá Hörpu á viðburð að eigin vali fyrir tvo, veglega úttekt í versluninni 12 Tónum, gjöf frá
Epal, gjafabréf á Kolabrautina og gjafabréf í Munnhörpuna.

Hrefna Rósa blandar sósur

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg
minni fitumassa en þær konur sem skortir
eða hafa lítið af Lignans.**

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fleiri popp- og rokktónleikar hafa
verið haldnir í Hörpunni en klassískir síðan húsið var opnað í maí í
fyrra. Þetta kemur fram í nýjum
tölum frá Hörpunni um þá tónleika
sem þar hafa verið haldnir á fyrsta
starfsári hennar.
Popp- og rokktónleikar voru
flestir, eða 94 talsins, og skammt á
eftir þeim komu 87 klassískir tónleikar. Tónleikar með léttri tónlist
af ýmsu tagi voru 78, tónleikar
með nútímatónlist voru 42, söngleikir voru 28, óperur 19, barnatónleikar 18, djasstónleikar voru
16 og nemendatónleikar 12.
Aðspurð segir Steinunn Birna
Ragnarsdóttir, tónlistarstjóri
Hörpunnar, að þessi skipting sýni
fjölbreytnina í húsinu í hnotskurn.
„Þetta kveður endanlega niður
allar grunsemdir um að hér halli
á einhverja ákveðna tegund tónlistar. Það stóð alltaf til að hafa
þessa fjölbreytni þó að það væru
einhverjir sem bjuggust við að hér
yrði kannski öðruvísi verkefnaval.
Þessar áherslur okkar hafa gengið
eftir og það er mjög gleðilegt,“
segir Steinunn Birna.
S a ma n l ag t sót t u 24 9. 3 81
manns alls 394 tónlistarviðburði í Hörpunni á fyrsta starfsári hennar. „Þetta er talsvert
umfram það sem lagt var af stað
með í allri áætlanagerð og spám.
Við renndum svo sem blint í sjóinn
enda var þetta í fyrsta skipti sem
svona hús reis á landinu,“ segir
Steinunn Birna. „Við erum alltaf
að finna betur og betur hvað það
var uppsöfnuð þörf fyrir húsið. Við
vissum að því yrði tekið fagnandi
af tónlistarmönnum en það sem er
svo gleðilegt er að almenningur og
gestir hafa tekið húsinu svo vel,
sem sýnir sig í þessum aðsóknartölum.“
freyr@frettabladid.is

www.celsus.is

„Mig langar að gera gúrmevöru aðgengilegri fyrir
almenning,“ segir kokkurinn Hrefna Rósa Sætran en
sósur úr hennar smiðju eru væntanlegar í verslanir
í júlí.
Hrefna Rósa er komin í samstarf við matvælafyrirtækið ORA um að hefja framleiðslu á eigin
vörulínu og fyrstu vörurnar sem koma á markaðinn
eru kaldar sósur. Hrefna Rósa er ánægð með að
loksins sé að verða af þessu en verkefnið hefur verið
í bígerð lengi.
„Mig hefur lengi langað að gera þetta og það hefur
alltaf verið á langtímaplönunum að búa til eigin vörulínu. Þegar ORA hafði samband ákvað ég að slá til,“
segir Hrefna en línan verður skírð í höfuðið á henni.
Um fjórar tegundir af sósum er að ræða, eina sem
passar vel við grísakjöt og hamborgara, eina fyrir
steikur, eina fyrir fisk og eina sem passar með grænmeti. „Sósurnar eiga að passa allan ársins hring og
margir ættu að kannast við þær frá Fiskmarkaðnum.
Þetta eru ekki beint framandi sósur heldur góður
grunnur með smá tvisti,“ segir Hrefna Rósa sem býr
til allar uppskriftirnar sjálf.
Hrefna segir sósurnar bara vera upphafið að
stærri línu. „Það er markmiðið að gera matvælalínu
með fjölbreyttu úrvali af vörum í nánustu framtíð.“
-áp

VÖRULÍNA Í sumar verður hægt að kaupa matvæli frá
kokknum Hrefnu Rósu Sætran sem sendir frá sér vörulínu undir eigin nafni. Hér er hún ásamt manni sínum Birni
Árnasyni og syninum Bertram Skugga.

ENNEMM / SÍA / NM52569

Ljósnetið fer með þig
alla leið upp á svið
í Bakú

Horfðu á
Eurovision
í háskerpu

Horfðu á Eurovision í háskerpu á Ljósneti Símans. Stærstu augnablikin
á sviðinu verða ógleymanleg þegar þú sérð þau á RÚV HD á rás 201.*
Ef þú ert með Ljósnetið hefurðu möguleika á fimm háskerpumyndlyklum og nú hafa sjö nýjar háskerpustöðvar bæst við í
Sjónvarpi Símans.
Þú finnur kraftinn þegar Ljósnetið er komið.

*Athugið! Fyrst þarftu að skrá þig í 0 kr. HD-áskrift í 800 7000 eða næstu verslun Símans og endurræsa síðan myndlykilinn.

TV / VOD

5 myndlyklar
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Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Forsetinn og ráðherrar á
Ferry
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands, og hópur þingmanna
og ráðherra hafa þekkst boð um
að mæta á tónleika bandaríska
tónlistarmannins Bryans Ferry í
Norðurljósasal Hörpunnar um
hvítasunnuhelgina. Tónleikarnir
marka upphaf verkefnisins
Mandela Days Reykjavík sem mun
standa yfir í eitt
ár. Í anda verkefnisins hefur
starfsmönnum
félagasamtaka
sem sinna
mannúðarstörfum
hér á
landi
einnig
verið
boðið
á tónleikana.
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Tveir Bassar á landinu
Komið hefur í ljós að trommuleikarinn Bassi Ólafsson, sem hét áður
Björn Sigmundur Ólafsson, er ekki
sá eini sem ber þetta óvenjulega
nafn. Fréttablaðið greindi frá því
í gær að hann væri eini Bassi
landsins en það er ekki rétt því lítill
Bassi kom í heiminn árið 2010.
Foreldrar hans þurftu sérstakt leyfi
frá mannanafnanefnd til að nafnið
yrði tekið gott og gilt,
sem gerði það
að verkum að
Bassi Ólafsson
átti auðveldara
með að fá leyfi
fyrir sínu nafni
en hann bjóst
við.
-fb
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Mest lesið
1

Geir Haarde kominn í nýja
vinnu

2

Þingmenn slógust í þingsal

3

Ólafur Ragnar tekur forystu

4

Borgin kaupir dráttarvélar fyrir
160 milljónir

5

Pottur talinn brotinn í
skráningu Facebook

6

Fangelsismálastjóri: Reynslulausn fylgja ströng skilyrði

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum
kl. 10–12
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