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Margir selja
málverkin sín
eftir hrunið
Mikil breyting hefur orðið á listaverkamarkaðnum á
Íslandi síðan haustið 2008. Framboð á ódýrari verkum hefur aukist mjög og verð lækkað. Eitthvað er um
að fólk fjárfesti í listaverkum, en þó minna en áður.

Breyti ekki venjunum
Gylfi Þór Sigurðsson hefur
miklar væntingar til
tímabilsins með Tottenham.
fótbolti 18

VIÐSKIPTI Framboð á íslenskum

Sigurður P. Sigmundsson
er meðal frumkvöðla í
langhlaupum hérlendis.
hlaup 26

Dramatískt
haust
Litadýrðin
og munstrin
halda áfram
í hausttískunni.
tíska 34
3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Háskólar l Fólk l Atvinna
atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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ROKKABILLÝ Í ÞJÓÐMINJASAFNINU

Rokkabillý-tónleikar Langa Sela og
Skugganna verður í Þjóðminjasafninu í kvöld kl. 20.00. Á eftir
stígur Háskóladansinn
á svið og kennir gestum og gangandi
rokkabillý-dansspor fyrir
rokkabillý-ballið sem stendur til kl.
22.00 í anddyri safnsins.

Bílabúð Ben
na
VN]HU[HYÅ er ört vaxandi fyrir
fyri tæk
\N[Z[HYMZM}
SRxO}WPUU i

=PóSLP[\THóKYxMHUK
,Y[ô[PSôQ}U\Z[\YLP PVNTL[UHóHYM\SS\TL
PUZ[HRSPUN\
ó\IPUUO
QmLPU\Å\NHZ[HIxS TTLóô¤NPSLN[]PóT
HôQ}U\Z[\M`YPY[¤RPSHU }[VNYxRH
YxRHôQ}
ôQ}U\Z[\S\UK
KZPUZ&

Upprifjun fyrir SAMRÆMDU PRÓFIN
í
september í 4., 7. og 10. bekk

NÁMSAÐSTOÐ

Sölumaður
á heildsölusviði
á hjólbörðum

Öll skólastig - Réttindakennarar
Nemendaþjónustan sf www.namsadstod.is

HÁSKÓLAR
LAUGARDAG

Þjóðminjasafn
Íslands
UR 18. ÁGÚST 2012

Bifvélavirki
á
þjónustuverk
stæði

vill vekja athygli á því að

Langi Seli og Skuggarnir

Starfssvið:
(STLUUHY]PóNLYóPYm
*OL]YVSL[VN:ZHUN IxS\TMYm7VYZJOL
@VUN

spila rokkabillý í safninu
í kvöld frá kl. 20.00-20.30.

Hæfniskrö
fur:
4LUU[\UxIPM]tSH]PY
9L`UZSHxIxSH]PóNL RQ\U
.}ó[S]\R\UUm[[H Yó\T
-Y\TR]¤
óPVNZRPW\
SNó]PUU\IYNó

Allir velkomnir – Aðgangur ókeypis

3DUDGtVDUH\MDQ
3DU
3D
DUD
DU
UDG
DGt
GtVD
VDUH
DUH
DU
UH\M
H
H\
\MMDQ
MDQ
DQ

(LQ
(LQVW|NIHUê
(L
LQ
LQV
QVVW
QVW
VW|
W|NIH
IHU
HUê
Uê
ê 

R
RNWyEHU
 RNW
RNW
RNWy
NWyE
WyE
Wy
yEH
EHU

Verkstjóri
á
hjólbarðaver
kstæð
æði
æð

Kynningarblað

Starfssvið:
(STLUUOLPSKZS\Z[Y
MBA
OQ}SIHYóH]LYRZ[¤óPV MVNZHTZR
ferð PW[P]Pó
Atferlismeð
NZ[}YUV[LUK\Y
tun
Hæfniskrö Endurmenn
fur:
(STLUUô Samkennd
LRRPUNmOQ}SIYó\T
-Y\TR]¤ Stjórnun
óPVNYPRôQ}U\Z[\S\U
Samningafærni
/¤ÄSLPRHYxTH
K
UUSLN\TZHTZRPW[\T
;S]\R\U
Um[[HLY¤ZRPSLN

s. 557 9233

Starfsmaður
standsetning í
u

Starfssvið:
=LYRZ[Q}YUmZHT[T}
VNZHTZR
]Pó]PóZRPW[H]PUP:HSH[[R\VNZ
HTZRPW[\T

ôQ}U\Z[HôLPT[LUNK mOQ}SIYó
IYó\T
\TVN

Hæfniskrö
fur:
(STLUUô
LRRPUNmOQ}SIYó\T
/¤ÄSLPRHYxTH
\T
UUSLN\TZHTZRPW[\T
;S]\R\U
TZRPW[\T
Um[[H¤ZRPSLN

Rekstrarstjór
hjólbarðaver i á
kstæð
ði
ði

Starfssvið:
9LRZ[\YHSTLUUZOQ}
4}[[HRHVNZHTZRPW SIHYóH]LYR
RZ[¤óPZ
Z[¤óPZ
mOQ}SIYó\TVNôQ} [P]Pó]PóZR
RPW[H]PUP:
PW[H]PUP:H
SH
U\Z[HôLPT
[LUNK
[LUNK
Hæfniskrö
fur:
(SOSPóHôLRRPUNmO
9L`UZSHHMOQ}SIHYóQ}SIYó\T
9L`UZSHHMM`YPY[¤R H]PóNLYó\T
T
QHYLRZ[YP¤ZRPSLN
RPSLN

ALLT FYRIR MÖMM
MU

kÅ\NHZ[HYMZT
Starfssvið:
á hjólbarðaver LUU
kstæð
:[HYÄóMLS\YxZt
ði
YZ[HUKZL[UPUN\IPMYL
Starfssvið:
PóHZZ
H\RHIUHó
DUGNAÐARFORKAR mZL[UPUN\
HYVNIxSHôYPM
Kærleikur,
virðing
og stuðningur hafa6RR\Y]HU
[HYK\NSLNHVNKYxMHU
verið vegan
veganesti
systranna Áslaugar ogHæfniskrö
mOQ}SIHYóH
KPTLUU
TLUU
Nínu frá
fur:blautu barnsbeini.
Í dag gefa þær til]LYRZ[¤óP
îLRRPUNmIxS\TLY
baka.
bak
RVZ[\Y

V

/¤ÄSLPRHYxTH

Hæfniskrö
fur:
UUSLN\TZHTZRPW[\T
(STLUUô
Þá fyrst kom
óPVNZRPW\
LRRPUNmO
í ljós að hún hafði verið

ið eigum bara daginn í -Y\TR]¤
dag, hvort

sem við erum frísk eða)xSWY}ML
SNó]PUU\IYNó
Q}SIYó\T
9L`UZSH
alvarlega
METNAÐAR
METNAÐARFULLAR
ranglega
RVZ[\Y
]PóOQ}SIHYóH]PóNLYóP LYRVZ[\Y
Bílabúð Benna
veik. Því ættu sem flestir að takaYUH\óZ`USLN[ sjúkdómsgreind og í dag ríkir
Þrjú ár skilja þ
þær systur YLYRVZ[\Y
hefur
óvissa um hvað hrjáir hana í raun.“ /¤ÄSLPRHYxTH
RVZ[\Y
TLóÅ\NYPZ[HYMZL þjónað bílaáhugam fyrir einn dag í einu, njóta
að í árum.UUSLN\TZ
Ás
Áslaug Arna
þess sem
HTZRPW[\T
anninum í
TPmTYN\
Áslaug segir alvarleg veikindi oft :[\UK]xZ
\T
37ár
\TIVóZHóP
TZ]Pó\Tlífið hefur
er PVNUmR]¤
21 árs og N
Nína
Kristín
TUPx]PUU\
SP*OL]YVSL[
-`YPY[¤RPóL gefið og lifa því til fulls.“
IYNó\T
feimnismál og utanaðkomandi skorti
7VYZJOLV
Nó\T
Y
]PóZRPW[H]PU
verður 19 ára í ár. Hún
N:ZHUN@VU
Þetta
segir
\TZxU\TH
Áslaug Arna SigurbjörnsNVN]LP[PY
SOSPóH]PóNL
stundum orð eða viðbrögð.
Starfssvið
stundar nám vvið FjölôQ}U\Z[\1
YóHYVN]H
dóttir
HMUMYHT[Z
sem hyggst hlaupa tíu kílómetra:
YHOS\[H
S\UûYYHIxSH
brautaskólann í Ármúla.
UV[\ó\TI
„Það er skiljanlegt en aðstandendum
:HSHmIxS\
LYLUK\YZH
xS\TLPUUô
maraþon
MYND/GVA
SHm með Nínu Kristínu, systur TxLPN\)
m[[\YôQ}U\
xSHIóHY)
YLR\YIxSH]
er nauðsyn
HSTLUUYPIxSHZS\<T
Starfssvið:
Z[\UUHY)xS
aðLUUHmZHT
tala um veikindin, bæði
Y\]LYZS\UT
sinni,
sem bundin
HIó)LUU
[
er við hjólastól.
LóTPRS\]
]xó[¤RHZt
H
til aðZ¤RHUKPô
létta á sálHYMHó]LYH
TL[UHóHYM\SS\YVNOH
:HSH[PSLPUZ[HRSPUNH
Y\Y]HSPVN
sinni og líða betur. Það
YWU[\UHYô
„Hugdettan
Iûó\Y
þótti djörf í fyrstu en við
Q}U\Z[\mI

gerirMHYxRHôQ}U
xSH]HYHOS\[\
illt verra\Z[\S\UK
=PóSLP[\THóTL[UHóM`YPY[¤RQHVNZ[VMUHUH
að byrgja allt innra með
erum
T klárar í slaginn. Hlaupið

-`YPY[¤RPó LY
verður
HYM\SS\T P
sér og um leið ágætt fyrir þá sem TLó ô
\ I
i
ugglaust strembið og svipaðHæf
ganga
því
að
í
gegnum
Hver
Hrífandi
Hríf
sem
það
er
di náttúra
getur
sama að vita að fleiri
á ú einstök menning og
hlaupa með
hl

Sölumaður

notaðra bíla

Sölumaður

nýrra bíla

FRELSIÐ PUSSY RIOT! Á annað hundrað manns komu
saman við rússneska sendiráðið í Garðastræti í gær til þess að sýna
hljómsveitinni Pussy Riot stuðning. Konurnar þrjár, sem skipa sveitina,
hafa verið sakfelldar fyrir guðlast og óspektir í kirkju í Moskvu. Þjóðarleiðtogar víða um heim fordæma dóminn. Sjá síðu 6
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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100Mb/s internet
fyrir 1.995 kr.
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Þótti sérviskulegur

málverkum hefur aukist mjög á
síðustu árum. Um leið hafa málverkin hríðfallið í verði og dæmi
eru um að verið sé að selja verk á
uppboðum fyrir einungis helming
af verðmati.
Eitthvað er um að efnafólk
fjárfesti í dýrari málverkum, en
að sögn Tryggva Friðrikssonar,
eins eigenda Gallerís Foldar, er
það ekki nægilega mikið og mun
minna en fyrir árið 2008. „Fólk er
vissulega að selja málverkin sín í
mun meiri mæli,“ segir Tryggvi.
„En það er alltaf skortur á úrvalsmálverkum. Þau seljast fyrr og
verðið á þeim hefur ekki lækkað.“
Með úrvalsmálverkum er til
dæmis átt við listaverk eftir
„gömlu meistarana“ eins og
Kjarval, Ásgrím Jónsson, Svavar Guðnason, Louisu Matthíasdóttur, Gunnlaug Scheving, Guðmundu Andrésdóttur og fleiri.
Sum verk eftir þau geta selst á
meira en fjórar milljónir króna
í dag.
Gallerí Fold hefur staðið fyrir
uppboðum á málverkum á netinu
í eitt ár og segir Tryggvi það hafa
breytt miklu. Á síðasta ári seldi
galleríið 1.600 myndir á uppboðum, þar af 600 á netinu. Árið 2010
voru um þúsund myndir seldar,
einungis á beinum uppboðum.
„Netið hefur breytt markaðnum
alveg rosalega, það er ótrúlegt,“
segir hann. „Maður af gamla
skólanum eins og ég hafði enga
trú á því að það munaði svakalega
miklu að hafa netið.“
Þá hefur dregið mjög úr beinni
sölu í galleríum. „Það er bara brot
af því sem það var fyrir hrun og
mjög hægur bati þar á.“

Fólk hefur verið
að tína allt til og
endurmeta hvað
það á og skoða
hvað það á til að
koma því í verð.
VIKTOR SMÁRI SÆMUNDSSON
EIGANDI STÚDÍÓS STAFNS

Viktor Smári Sæmundsson, eigandi listaverkasölunnar Stúdíós
Stafns, tekur undir orð Tryggva
og segir sölu á dýrari verkum
hafa dregist verulega saman
eftir hrun, þó hún hafi verið að
glæðast undanfarna mánuði. Þá
sé framboð á ákveðnum verkum
orðið mun meira, sem verði til
þess að þau falla í verði.
„Fólk hefur verið að tína allt til
og endurmeta hvað það á og skoða
hvað það á til að koma því í verð,“
segir Viktor. „En það er oft verið
að láta þessi verk fara á hálfvirði
miðað við matsverð. Ef menn ætla
að eignast gott listaverkasafn
verða þeir að hafa auga fyrir því
sem heldur sér í verði. Oft þarf
næmt auga eða sérfræðing í það.“
Viktor tekur einnig eftir annarri breytingu sem átti sér stað við
hrunið er varðar listaverk og sölu.
„Fólk hugsar betur um listaverkin sín og vill halda þeim heilum.
Það er mikið meira að gera í viðgerðum á verkum,“ segir hann.
„Fólk hugsar betur um hlutina
sína og vill að þeir séu í lagi. Ætli
það sé ekki eitt af því jákvæða við
hrunið.“
- sv

Skóla
dagar
14.-27. ágúst

Við skutlum Júlíu heim
Birtingur treystir okkur fyrir
öruggri
dreiﬁngu á Júlíu
Birtingur treystir okkur fyrir
öruggri dreiﬁngu á Júlíu
Póstdreiﬁng
| Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is
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Talsmaður Reykjavíkurborgar um ákall Portusar eftir lægri fasteignagjöldum:

Ekki hægt að lækka gjöld fyrir Hörpu
STJÓRNSÝSLA Reykjavíkurborg

Kári Steinn, er ekki líka
gott að hlaupa með stein í
skónum?
Nei, nei. Ég er alveg steinhættur því.
Kári Steinn Karlsson maraþonhlaupari gaf
í gær tíu hollráð fyrir þá sem ætla að taka
þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Eins og
mönnum er eflaust kunnugt hljóp hann
með stein í skónum í maraþonhlaupinu
á Ólympíuleikunum í Lundúnum.

Sjálfstæðismenn vilja breyta:

Elliheimili fái
leyfi til vínsölu
STJÓRNSÝSLA Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði Reykjavíkur hafa lagt til að reglum um
vínveitingaleyfi verði breytt
þannig að á heimilum fyrir aldraða verði leyft að selja áfengi.
Fréttablaðið greindi frá því á
dögunum að forstjóri Hrafnistu
í Reykjavík vildi fá vínveitingaleyfi fyrir kaffistofuna.
Leggja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að reglum um vínveitingaleyfi í íbúðahverfum
verði breytt en aðrar reglur
gilda um þau hverfi en til dæmis
miðbæinn. Flest dvalarheimilin
í Reykjavík eru í íbúðahverfum.
Því er lagt til að elliheimili geti
sótt um undanþágu frá reglum
um vínveitingaleyfi í íbúðahverfum.
- bþh

Hitabylgja vekur grasplöntur:

Enn mælast
háar frjótölur
HEILBRIGÐISMÁL Frjótölur í

Reykjavík hafa verið háar undanfarna daga vegna hlýinda og
þurrka. Hlýindin hafa opnað
blóm nokkurra grastegunda sem
spretta seint og ná ekki að dreifa
frjókornum öll sumur, segir á vef
Náttúrufræðistofnunar.
Í ágúst má alltaf reikna með
svona toppum syðra en þeir
standa venjulega aðeins í fáa
daga. Fólk með grasofnæmi finnur fyrir þessu jafnvel þó frjótölur verði sjaldan mjög háar svona
síðsumars.
- shá

UMHVERFISMÁL
Skothylkin ekki skilin eftir
Olís, Skotvís og Umhverfisstofnun
munu á komandi veiðitímabili standa
fyrir hvatningarátaki meðal veiðimanna um að taka með sér tóm
skothylki af veiðislóð. Veiðimenn eru
hvattir til að sýna náttúru Íslands þá
virðingu sem hún á skilið.

getur ekki gefið Hörpu afslátt af
fasteignagjöldum eins og Pétur J.
Eiríksson, stjórnarformaður Portusar, eignarhaldsfélags Hörpu,
kallaði eftir í Fréttablaðinu fyrr
í vikunni. Þetta segir aðstoðarmaður borgarstjóra.
Árleg fasteignagjöld Hörpu eru
380 milljónir, en áætlanir rekstrarfélagsins gerðu ráð fyrir að
greiða um 180 milljónir árlega.
„Álagning fasteignagjalda er
ekki geðþóttaákvörðun,“ segir
S. Björn Blöndal, aðstoðarmaður
borgarstjóra, í samtali við Frétta-

blaðið. „Þar gengur eitt yfir alla.
Harpa er mjög stórt hús sem
borgar fasteignagjöld í samræmi
við það.“
Mismunurinn milli áætlana
og þess sem svo varð, skýrist af
því að miðað var við svokallað
rekstrarvirði og vísað í fordæmi
Smáralindarinnar.
Björn segir að það vinnulag
hafi verið borið undir yfirfasteignamatsnefnd sem skar úr um
að slíkt væri ekki heimilt. „Þess
vegna er álagningin með þessum
hætti. Það má líka taka fram að á
öllum stigum málsins bentu full-

HARPA Styr hefur staðið um rekstur

Hörpu, en árleg fasteignagjöld eru
rúmlega tvöfalt hærri en áætlanir gerðu
ráð fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

trúar borgarinnar á að afar ólíklegt væri að þetta stæðist.“
Pétur sagði í vikunni að ef ekki
næðust samningar um að létta
fasteignagjöldum af Hörpu gætu
eigendur hússins, ríki og borg,
þurft að taka yfir reksturinn.
Björn sagði engar slíkar viðræður hafa átt sér stað.
„Ég sé ekki að það bæti neitt að
ríki og borg taki þetta yfir. Verkefnið er nú að sjá hvort hægt sé
að gera breytingar á rekstrinum
til að loka þessu gati sem er. Við
þurfum að vinna í því núna.“
- þj

„Þið mynduð skilja
Gretti betur en ég“
Svissneskur íslenskunemi er farinn að skilja okkar ylhýra mál eftir þriggja vikna
nám. Hann hafði reyndar nokkuð forskot því hann kann forníslensku. Hann
myndi hins vegar hóa í Íslending ef Grettir Ásmundarson kæmi að spjalla.
ELDUR Í ÞAKI Fjölmenni fylgdist með
snörum handtökum slökkviliðsmanna í
gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓLK Silvio Zinsstag hefur lært

forníslensku og lesið Íslendingasögurnar á frummálinu. Hann
situr nú á skólabekk í Háskólasetri Vestfjarða og lærir nútímaíslensku.
Svarið kom blaðamanni á óvart
þegar hann spurði af hverju
Svisslendingur tæki sig til og
lærði forníslensku.
„Það var bara mjög hagkvæmt
fyrir mig. Já, já,“ bætir hann við
þegar hann verður þess var að
blaðamaður er orðlaus.
„Ég var að læra fornensku í
Englandi og þá kom alltaf einhver
tenging við rit sem voru á forníslensku. Menn voru því sífellt að
tala um þau en enginn var fær um
að lesa þau svo það er mjög hagkvæmt fyrir mig að getað lesið
frumheimildirnar. Til dæmis eru
atriði í Bjólfskviðu sem einnig
koma fyrir í Grettissögu.“
Þar með hefur talið borist að
uppáhalds Íslendingasögu Zinsstag. „Grettir er svo heillandi
sögupersóna,“ segir hann. „Grettir er persóna sem menn hrífast af
en um leið vekur hann hjá manni
ugg. Hann gat verið tilfinninganæmur, hann var til dæmis
skáldhneigður en svo á hann sér
óslípaðri hliðar eins og alþjóð
veit.“
En þá vaknar spurningin, ef
Grettir stykki nú fram með málfar síns tíma á munni, hvor myndi
skilja hann betur: Íslendingur sem einungis talar nútímaíslensku eða Zinsstag, sem menntað hefur sig í forníslensku? „Þið
ættuð að skilja hann betur. Til
dæmis er mikið af íslenskum orðsamböndum, fyrr og nú, sem þið

Sjálfstyrkingarnámskeið
fyrir einhleypa
Á námskeiðinu er unnið að sátt og
öryggi í samskiptum hvort sem stefnt
er á leit að heppilegum maka, vinum
eða almennt bættum tengslum við
sjálfan sig og aðra. Lögð er áhersla á
að kenna þátttakendum aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar sem nýta
má til aukinnar sáttar við sjálfan sig,
auk þess sem farið er vel í samskiptatækni, samskiptamynstur
og leiðir til að takast á við erﬁð samskipti við aðra.
Námskeiðið hefst 4. september og stendur yﬁr í tíu vikur, alls 20 klst.
Stjórnendur námskeiðs eru dr. Gyða Eyjólfsdóttir og Sóley D.
Davíðsdóttir sálfræðingar. Nánari upplýsingar um námskeiðið
og umsagnir fyrri þátttakenda má ﬁnna á www.salaraﬂ.is og
www.kms.is en skráning og fyrirspurnir fara fram á
salaraﬂ@salaraﬂ.is og kms@kms.is

Eldur í þaki íþróttahúss:

Þak Fellaskóla
skemmdist í eldi

SILVIO ZINSSTAG Á ÍSAFIRÐI Ásamt því að læra nútíma-íslensku situr hann nú námskeið í Gísla sögu Súrssonar enda ekki annað hægt á meðan á Vestfjarðadvölinni
stendur.
MYND/BJÖRN INGI GUÐNASON

Grettir er persóna
sem menn hrífast af
en um leið vekur hann hjá
manni ugg.
SILVIO ZINSSTAG
ÍSLENSKUNEMI

berið meira skynbragð á en einhver sem lært hefur einungis af
bókinni.“
Zinsstag hefur einungis lært
nútímaíslensku í þrjár vikur en
segist þó farinn að skilja Íslendingana að mestu. „Það er að segja

ef talað er hægar en sem nemur
tólf tungusnúningum á sekúndu,“
segir hann kankvís. „En ég á erfiðara með það að tala. Þar kemur
málfræðivitund mín sér illa en
meðan ég tala hef ég allar málfræðireglurnar í hausnum svo mér
vefst tunga um tönn.“
Zinsstag er einnig tónlistarmaður og þegar hann er spurður
að því hvernig hann hyggist nýta
sína forníslensku lætur hann lítið
uppi en þó ætti það ekki að koma á
óvart ef við heyrum í svissneskum
tónlistarmanni í framtíðinni flytja
tónverk þar sem okkar ylhýra
kemur við sögu.
jse@frettabladid.is

BRUNI Eldur logaði í þaki íþróttahúss Fellaskóla rétt eftir klukkan 19 í gærkvöldi. Eldurinn kom
upp í þaki yfir búningsklefa
kvenna, sem er í tengibyggingu
á milli íþróttahúsa við skólann.
Samkvæmt upplýsingum
frá slökkviliðinu voru vaktaskipti þegar tilkynning barst
um eldinn og því var hægt að
senda væna sveit í Breiðholtið.
Auðvelt var að ráða niðurlögum
eldsins og voru flestir slökkviliðsmenn farnir af svæðinu
fyrir klukkan átta.
Svo virðist sem upptök eldsins
hafi verið utanhúss. Töluverðar
skemmdir urðu á þaki hússins.
Fellaskóli verður settur á miðvikudaginn í næstu viku.
- bþh

NÁTTÚRA
Mýrdalsjökull skalf
Jarðskjálfti varð við Austmannsbungu í Mýrdalsjökli síðdegis í gær.
Hann mældist 3,8 stig. Nokkrir
minni skjálftar fylgdu í kjölfarið en
skjálftanna varð ekki vart í mannabyggð. Samkvæmt upplýsingum frá
Veðurstofu Íslands var skjálftinn mjög
grunnur. Þá er jafnvel búist við því að
það hlaupi í árnar undan jöklinum og
verða þær vaktaðar næstu daga.

Danskur grasafræðingur taldi 116 tegundir túnfífla á Íslandi á stríðsárunum:

Telja sjaldgæfasta blómið héðan
NÁTTÚRA Skoskir grasafræðingar hafa í rannsóknum sínum komist að því að eitt sjaldgæfasta blóm
landsins, sem er að finna á eyjunni Hirta við vesturströnd Skotlands, hafi sennilega borist frá Íslandi.
Bæði er talið koma til greina að fræ hafi borist með
fuglum þó það sé ekki útilokað að komur víkinga til
landsins fyrr á öldum geti skýrt tilkomu þess, segir
í frétt BBC. Blómið er ekki sjaldgæft hér, enda um
túnfífil að ræða.
Túnfífillinn hefur verið skilgreindur sem nýbúi í
flóru Skotlands og skýrður Taraxacum pankhurstianum til heiðurs þarlendum fræðimanni.
Túnfíflinum er ekki gefinn sérstakur gaumur
meðal fræðimanna hér en Starri Heiðmarsson, fagsviðsstjóri grasafræði hjá Náttúrufræðistofnun,
segir að danskur grasafræðingur, Christiansen að
nafni, hafi fjallað um túnfífla á Íslandi í grein árið
1942. Christiansen telur 116 tegundir túnfífla vaxa
á Íslandi. Ein þeirra tegunda sem Christiansen fann
er Taraxacum faeroense en þá tegund telja skosku
vísindamennirnir skyldasta blóminu á Hirta, að
sögn Starra.
Í riti sínu lýsir Christiansen túnfíflum á Íslandi í

TÚNFÍFILL AF ÓÞEKKTRI TEGUND Fáir hafa hugmynd um að

greindar hafa verið 116 tegundir af túnfífli hér á landi. Þær eru
sennilega fleiri.

smáatriðum; Taraxacum egilstadirense, Taraxacum
akranesense, Taraxacum vestmannicum, Taraxacum skutustadirense, svo dæmi séu nefnd og segja
nöfnin nokkra sögu um hvar Danann bar niður við
rannsóknir sínar.
- shá
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Bandaríkjadalur

119,24

119,80

Sterlingspund

187,26

188,18

Evra

147,39

148,21

Dönsk króna

19,791

19,907

Norsk króna

20,077

20,195

Sænsk króna

17,761

17,865

Japanskt jen

1,5000

1,5088

SDR

179,90

180,98

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,8445
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Blóðbað í tengslum við verkfallsaðgerðir námuverkamanna í Suður-Afríku vekur hörð viðbrögð:

Lögreglan skaut tugi námuverkamanna
SUÐUR-AFRÍKA, AP „Lögregla, hættu

að skjóta eiginmenn okkar og
syni“ stóð á spjaldi sem eiginkonur námuverkamanna í Suður-Afríku báru í gær.
Þær efndu til mótmæla eftir að
tugir námuverkamanna höfðu látið
lífið í átökum við lögregluna utan
við Lonmin-platínunámuna, sem er
skammt frá bænum Marikana.
Átökin hófust á föstudaginn fyrir
viku, eftir að námuverkamennirnir
fóru í verkfall til að krefjast betri
kjara. Um tíu námuverkamenn
höfðu fallið í átökunum fram á miðvikudag, en þá gripu lögreglumenn

til vopna og skutu 34 menn til bana,
auk þess sem 78 særðust.
Blóðbaðið gekk fram af landsmönnum og Jacob Zuma forsætisráðherra hraðaði sér heim frá
Mósambík, þar sem hann var
staddur á ráðstefnu. Hann sagðist
hneykslaður á þessu „tilgangslausa
ofbeldi“ eins og hann orðaði það.
Námuverkamennirnir í Lonmin
hafa búið við kröpp kjör, fengið
lág laun og margir búið í hrörlegum kofum. Sum barna þeirra þjást
af langvinnum sjúkdómum vegna
mengunar frá leku skolpræsakerfi.
- gb

NÁMUVERKAMENN Í BARDAGAHUG Þeir syngja og dansa vopnaðir sveðjum og bar-

eflum utan við Lonmin-námuna rétt hjá bænum Marikana í Suður-Afríku.

Þurfa ekki handaband til að færa vald
Minni formfesta er um yfirfærslu valds þegar ráðherrar fara utan en í tilfelli
forseta Íslands. Einn forsetaúrskurður nægir ótímabundið til sjálfvirkrar yfirfærslu til staðgengils forsætisráðherra. Önnur ráðuneyti hafa frjálsari hendur.
RÁÐGÁTA Lítið er vitað um af hverju ungur
maður stökk inn í tígrisdýrabúrið þar sem
hann var drepinn.
NORDICPHOTOS/AFP

Rannsókn á mannsláti lokið:

Dauði í tígrisdýrabúri veldur
heilabrotum
DANMÖRK Rannsókn á láti ungs

manns í tígrisdýrabúrinu í dýragarðinum í Kaupmannahöfn
fyrr í sumar er lokið án þess að
málsatvik séu að fullu skýr.
Maðurinn, sem var tvítugur,
braust inn í dýragarðinn í skjóli
nætur í júní og fór rakleiðis
að tígrisdýrabúrinu þar sem
hann hitti fyrir þrjá tígra. Hann
fannst svo morguninn eftir, látinn af völdum bitsárs á hálsi.
Við krufningu fundust
ummerki um hassneyslu, en
ekkert sem gat skýrt hvað
manninum hafði gengið til með
athæfi sínu.
- þj

LÖGREGLUFRÉTTIR
Níræður sviptur ökuleyfi
Lögreglan á Suðurnesjum stöðvaði
bifreið í gær, þar sem grunur lék á
ölvunarakstri. Bílnum var ekið yfir á
öfugan vegarhelming, þannig að bifreið sem kom úr gagnstæðri átt þurfti
að hægja á sér og víkja. Ökumaðurinn, tæplega níræður karlmaður,
var ölvaður. Hann var handtekinn og
sviptur ökuréttindum.

FRÉTTASKÝRING
Hvaða reglur gilda um staðgengla
fyrir ráðherra sem staddir eru
erlendis?

Nokkur umræða hefur verið í fjölmiðlum um yfirfærslu forsetavalds
haldi forseti utan. Það að handhafar forsetavalds fylgi forseta út að
brottfararhliði og handsali gjörninginn er töluvert formlegra en
þegar ráðherrar fara af landi brott.
Samkvæmt upplýsingum frá
forsætisráðuneytinu gilda þó sérstakar og formlegri reglur um forsætisráðherra en aðra ráðherra.
Við ríkisstjórnarskipti er gefinn
út forsetaúrskurður þar sem tveir
staðgenglar eru tilteknir sem taka
sjálfkrafa við í fjarveru forsætisráðherra.
Í tilfelli Jóhönnu Sigurðardóttur
er um að ræða í fyrsta lagi Steingrím J. Sigfússon og svo Össur
Skarphéðinsson.
Ef svo ber við að hvorugur þeirra
er á landinu, þarf sérstakan forsetaúrskurð um staðgengil. Tillaga
berst forseta sem hann samþykkir
og svo er gjörningurinn bókaður í
málaskrá forsætisráðuneytisins.
Hvað varðar aðra ráðherra er
ferlið óformlegra. Þurfi ráðherra
að yfirgefa landið er honum frjálst
að velja sér staðgengil. Ráðuneyti
þess sem heldur utan sendir forsætisráðuneyti tilkynningu um að
ráðherra verði fjarverandi og hver
muni leysa hann af hólmi í fjarveru
hans.
Skiptin eru svo bókuð á næsta
fundi ríkisstjórnar ef svo hittir á.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Áskorun frá öryrkjum:

Samningur SÞ
verði lögfestur
FÉLAGSMÁL Stjórn Öryrkjabanda-

lags Íslands skorar á Alþingi að
lögfesta samning Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs
fólks. Þetta var samþykkt á aðalstjórnarfundi bandalagsins í
fyrradag.
Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu árið 2007.
Öryrkjabandalagið telur nauðsynlegt að lögfesta hann einnig
eins og gert var við Mannréttindasáttmála Evrópu. „Þannig
tryggjum við mannréttindi fyrir
alla í raun,“ segir í fréttatilkynningu.
Bandalagið vill lögfesta samninginn nú þegar en hins vegar
telur það einnig þörf á því að endurskoða íslenska þýðingu samningsins. Þar er „bæði um að ræða
hreinar rangfærslur og misskilning á hugtakinu fötlun“, segir í
fréttatilkynningu.
- bbi

RÍKISRÁÐSFUNDUR Á BESSASTÖÐUM Sú venja að handhafar forsetavalds fylgi for-

seta á flugvöllinn þegar hann fer utan er mun formlegra ferli en þegar ráðherrar
ríkisstjórnarinnar fara af landi brott.

Gengisvísitalan um 207 stig:

Krónan hefur
styrkst töluvert

Skiptar skoðanir um fylgd með forseta
Fyrirkomulag yfirfærslu forsetavaldsins hefur verið í umræðunni undanfarið. Að forminu til felur það í sér að handhafi forsetavalds fylgir forseta
á Keflavíkurflugvöll og fer með honum í gegnum öryggisskoðun og að
brottfararhliði. Í fréttum RÚV hefur meðal annars komið fram að forsætisráðherra hefur lagt til að fylgd handhafa verði lögð af, en forsetaembættið
hafi lagst gegn þeim hugmyndum.
Í yfirlýsingu frá forsetaskrifstofu segir að handaband við brottför forseta sé
það form sem tryggi best að enginn vafi liggi á stað og stund við breytingar
á forsetavaldi. Ekki sé hægt að haga „þessum grundvallarþætti stjórnskipunarinnar“ á annan hátt nema með breytingu á stjórnarskrá eða að fram komi
haldbærar tillögur um aðra tilhögun sem tryggi örugga yfirfærslu.

Þannig er talsvert minni formfesta tengd yfirfærslu ráðherravalds en forsetavalds. Ráðherrar
þurfa til að mynda ekki að hittast
og þaðan af síður að handsala yfirfærsluna. Raunar er handabandið
við yfirfærslu forsetavalds frekar
táknrænt en nauðsynlegt og valdið
færist í raun sjálfkrafa þegar forseti yfirgefur landið.

Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu hefur sú staða
komið upp að forseti yfirgefi landið
í embættiserindagjörðum, án fylgdar og án þess að staðfesta yfirfærslu
með handabandi við annan handhafa forsetavaldsins, til dæmis ef
enginn hinna síðarnefndu á heimangengt.
thorgils@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Gengi krónunnar hefur
styrkst um hátt í ellefu prósent á
síðustu fimm mánuðum og hefur
ekki verið sterkara síðan í byrjun
síðasta árs. Mikil árstíðarsveifla
er í gengi krónunnar og því líklegt að hún muni veikjast aftur
með haustinu.
Þetta kemur fram í morgunkorni Greiningardeildar Íslandsbanka. Gengisvísitala krónunnar fór hæst í rúm 229 stig undir
lok mars en var í gær um 207
stig sem er hátt í ellefu prósenta
styrking á tæpum fimm mánuðum.
Mest hefur styrkingin orðið
síðustu vikurnar en frá því í byrjun júlí hefur hún styrkst um sjö
prósent.
- jms
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MARAÞON OG
MENNING Dagurinn verður líklega
einn sá allra líflegasti í Reykjavík
enda yﬁr 10.000
manns sem taka
þátt í maraþoninu
og að því loknu
tekur við hin margrómaða menningarnótt. Veðrið mun
án efa hjálpa til
15
við að gera daginn
góðan.
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Á MORGUN
8-15 m/s syðst,
annars hægari.

16
14

30°

Berlín

28°

Billund

28°

Frankfurt

29°

Friedrichshafen
Kaupmannahöfn

13

13

32°

Basel

6 Gautaborg

10

17

Alicante

MÁNUDAGUR
5-10 m/s.

16

14

31°
25°
25°

Las Palmas

26°

London

29°

Mallorca

30°

New York

26°

Orlando

32°

Ósló

21°

París

33°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

18°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Fjármálaráðherra lagði til við ríkisstjórn að ESA yrði stefnt fyrir EFTA-dómstólinn:

Háskólinn í Reykjavík:

Oddný vill höfða mál gegn ESA

Aldrei fleiri nýnemar við HR

STJÓRNSÝSLA Oddný G. Harðardótt-

Ætlar þú að fylgjast með ensku
deildinni í knattspyrnu í vetur?
JÁ

32,8%

NEI

67,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Skiptir það þig máli hvar þú
kaupir matvörur?
Segðu þína skoðun á visir.is

ir, fjármálaráðherra, vill höfða mál
gegn eftirlitsstofnun EFTA (ESA)
vegna sölu á byggingum í Keflavík
til Verne Global, sem rekur þar
gagnaver. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld.
ESA komst að þeirri niðurstöðu
í síðasta mánuði að Verne hefði
hlotið ríkisaðstoð í gegnum kaupin á byggingum á gamla varnarsvæðinu á Miðnesheiði árið 2008.
Sagði stofnunin söluvirði bygginganna hafa verið lægra en það sem
ESA taldi hafa verið markaðsvirði
þeirra.

Á ríkistjórnarfundinum
í gærmorgun
kynnti Oddný
tillögu um að
Ísland höfðaði
mál gegn ESA
f y r i r E F TA dómstólnum.
Úrskurður
ODDNÝ G.
ESA í júlí var
HARÐARDÓTTIR
á þann veg að
220 milljóna króna mismun þyrfti
ríkið að endurheimta frá Verne.
Auk þess þyrfti ríkið að fá því sem
næmi fasteigna- og gatnagerðar-

gjöldum sem Reykjanesbær hefur
veitt Verne undanþágu frá.
Fjármálaráðuneytið sendi frá
sér tilkynningu í júlí. Þar segir
að við meðferð málsins hjá ESA
hafi íslensk stjórnvöld gert hreint
fyrir sínum dyrum og sýnt fram á
hvernig staðið var að sölunni. Það
var gert í gegnum opið söluferli.
Byggingar voru seldar hæstbjóðanda sem var Verne Global.
Fréttastofa Stöðvar 2 segir aðra
ráðherra ekki hafa gert athugasemd við tillöguna. Því er líklegt
að málið verði útkljáð fyrir EFTAdómstólnum.
- bþh

MENNTUN Í haust hefja um þrett-

án hundruð nýnemar nám við
Háskólann í Reykjavík. Ari
Kristinn Jónsson, rektor skólans, setti skólann á fimmtudag
en hópurinn sem hefur nám við
skólann í haust er sá stærsti frá
stofnun skólans árið 1998.
Mest fjölgar nýnemum í tölvunarfræðideild og í tækni- og
verkfræðideild. Það helst hugsanlega í hendur við að atvinnulífið hefur kallað eftir tæknimenntuðu fólki.
- bþh

Tveggja ára fangelsi fyrir
gjörning í kirkju í Moskvu
Þrjár konur úr rússnesku pönksveitinni Pussy Riot voru dæmdar í tveggja ára fangelsi. Þær hlógu við
dómsuppkvaðninguna. Fjöldi fólks var handtekinn fyrir utan dómsalinn. Mótmæli víða í borgum Evrópu.
RÚSSLAND Marina Syrova, dómari

VARHUGAVERT Þörungar eitra skelfisk

hluta úr ári.

MYND/KARL

Tínsla er varhugaverð:

Kræklingur úr
Hvalfirði getur
valdið eitrun
MATVÆLI Matvælastofnum varar
við neyslu á kræklingi sem safnað er í Hvalfirði. Sýni af sjó sem
voru tekin í Hvalfirði í lok síðustu viku, til greiningar á eitruðum þörungum, leiddu í ljós að
dynophysis-þörungar sem geta
valdið eitrun voru yfir viðmiðunarmörkum.
Á heimasíðum Matvælastofnunar og Hafrannsóknastofnunar
má sjá upplýsingar frá niðurstöðum vöktunar á eitruðum
þörungum á nokkrum stöðum
við landið. Neytendum, sem
ætla að tína krækling, er bent á
kynna sér niðurstöðurnar áður
en lagt er af stað í slíka ferð.
- shá

MENNTAMÁL
Allir fá vonandi skólavist
Allir undir átján ára hafa fengið
skólavist í menntaskólum landsins og
býst menntamálaráðherra við því að
allir eldri nemendur fái einnig inni í
skóla. Framhaldsskólar hafa því uppfyllt lögbunda skyldu sína um að veita
öllum undir átján ára aldri skólavist.

í Moskvu, var þrjár klukkustundir að lesa upp dómsúrskurð yfir
þremur konum úr pönkhljómsveitinni Pussy Riot.
Þær höfðu efnt til uppákomu í
helstu kirkju rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í Moskvu í febrúar síðastliðnum, þar sem þær fluttu
svokallaða pönkbæn með ákalli til
Maríu meyjar um að koma Vladimír Pútín frá.
Pútín var þá forsætisráðherra,
en var tveimur vikum síðar kosinn
forseti Rússlands á ný.
Niðurstaða dómarans var sú að
konurnar þrjár hafi gerst sekar um
óspektir á almannafæri og ættu
fyrir vikið að dúsa tvö ár í fangelsi.
Fimm mánaða gæsluvarðhaldsvist
telst þó hluti afplánunarinnar.
„Konurnar létu stjórnast af trúaróvild og hatri,“ segir í úrskurði
dómstólsins. Þær hafi með þessu
sýnt trúuðu fólki lítilsvirðingu og
þar að auki ætlað sér að „koma
virðingarleysi sínu á framfæri,
ekki aðeins við prestana og gesti í
kirkjunni, heldur við aðra borgara
sem ekki voru viðstaddir í kirkjunni.“
Hundruð mótmælenda söfnuðust saman fyrir utan dómsalinn og
voru tugir þeirra handteknir, þar á
meðal Garrí Kasparov skákmeistari og fleiri leiðtogar rússneskra
stjórnarandstöðuhópa.
Víða um heim var efnt til mótmæla við rússnesk sendiráð meðan
á réttarhöldunum stóð, þar á meðal
hér í Reykjavík.
Meðal þeirra sem tóku þátt í mótmælum við rússneska sendiráðið
í Berlín var Marianne Birthler,
kona sem bjó í Austur-Þýskalandi
og tók þar þátt í andófshreyfingu
gegn stjórnvöldum: „Ég man þá

PUSSY RIOT Í RÉTTARSAL Þær Yekaterina Samutsevich, Maria Alekhina og Nadezhda Tolokonnikova í glerbúri í réttarsalnum í

Moskvu í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

Gleðigöngur bannaðar í heila öld
Á síðasta ári sóttu samkynhneigðir um leyfi til
Moskvuborgar um að fá að halda gleðigöngur
árlega næstu hundrað árin. Borgaryfirvöld vísuðu
umsókninni frá sér og gáfu jafnframt út bann við
göngum samkynhneigðra, sem á að gilda í heila
öld. Í júní síðastliðnum staðfesti héraðsdómur í
Moskvu þetta bann, og í gær staðfesti hæstiréttur

tíma þegar við vorum í stjórnarandstöðu,“ segir hún. „Þau boð sem
bárust frá útlöndum voru okkur
mjög mikilvæg. Við vissum að það
sem við vorum að gera naut viðurkenningar og að það var til fólk
sem var tilbúið til að styðja okkur
og fylgjast með því hvað yrði um

borgarinnar svo bannið. Nikolaí Alexejev,
þekktasti baráttamaður Rússlands fyrir réttindum samkynhneigðra, ætlar nú með málið til
Mannréttindadómstólsins í Strassborg. Mannréttindadómstóllinn dæmdi rússnesk stjórnvöld
árið 2010 til að greiða sektir fyrir að banna
göngur samkynhneigðra árin 2006 til 2008.

okkur. Þetta er ástæðan fyrir því
að við erum hér núna.“
Í Barcelona á Spáni komu tugir
mótmælenda saman í litskrúðugum fötum, sungu og dönsuðu við
lög Pussy Riot fyrir utan kirkjuna
Sagrada Familia.
Og í Úkraínu notuðu fjórar

konur keðjusög til að saga niður
stóran trékross á aðaltorgi höfuðborgarinnar Kiev: „Krossinn er
tákn kúgandi trúarfordóma sem
ýta undir einræði. Nú vilja þeir
sem tilbiðja krossinn stinga saklausum í fangelsi,“ sögðu þær.
gudsteinn@frettabladid.is

Fjórir mótmælendur segjast hafa verið kærðir til lögreglu vegna mótmæla í júlí:

Mótmæli við sendiráð Rússa
3LSDU
+YÆWODXNV
%HUQDLVH

,FHODQGVÌVXU

NU
PO

@l\ ·l[lg_
ffogg[n

0HLUD
HQLQJLQQ
I\ULUSHQLQJLQQ

Opið
O
pið frá 11 - 20 aalla daga
E n g i h j a l l a 8 , 2 0 0 Kó p a v o g i

LÖGREGLUMÁL Um 150 manns tóku þátt í mótmælum við rússneska sendiráðið í Garðastræti í gær
vegna réttarhaldanna yfir rússnesku pönksveitinni
Pussy Riot. Um hádegisbil voru meðlimir Pussy
Riot dæmdir í tveggja ára fangelsi fyrir helgispjöll
í rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni í Moskvu.
Fjórir mótmælendur við sendiráðið sögðust í
gær hafa verið kærðir til lögreglu vegna sambærilegra mótmæla við sendiráðið í júlí í sumar
þar sem rússneski fáninn var dreginn niður og
Pussy Riot-hetta dregin að húni. Sá verknaður
kann að varða við 95. grein hegningarlaga sem
fjallar meðal annars um refsingu við því að smána
erlenda þjóð.
Stefán Eiríksson lögreglustjóri sagði í samtali
við Fréttablaðið að mótmælendurnir fjórir hefðu
aðeins verið boðaðir til skýrslutöku í næstu viku.
„Við fengum engin skrifleg gögn en það var óeinkennisklæddur lögreglumaður sem sagði okkur
það að við hefðum verið kærðar. Í rauninni vitum
við ekkert meira,“ segir María Lilja Þrastardóttir
sem er ein þeirra sem segist sæta kæru vegna mótmæla. Hún kveðst telja að rússneska sendiráðið
standi ekki að baki kærunni heldur íslenska ríkið.
Stefán segir fyrirhugaða skýrslutöku vegna

FRELSIÐ PUSSY RIOT Margir komu saman til að mótmæla
mannréttindabrotum í Rússlandi. Lögregla var með mikinn viðbúnað og Garðastrætinu var lokað að hluta. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

atviksins sem varð í júlí. „Þau voru bara boðuð
til skýrslutöku í næstu viku. Það er það eina sem
átti sér stað,“ sagði Stefán um samskipti lögreglumannsins og mótmælendanna. Spurður hvort mótmælendunum hefði verið sagt að þeir hefðu verið
kærðir segir Stefán: „Nei, ekki eftir því sem ég
best veit.“
- bþh

BÍLL MEÐ SHELL V-POWER EYÐIR Í RAUN 6 KR. MINNA
EN SAMI BÍLL MEÐ BENSÍNI FRÁ N1. OFAN Á ÞAÐ
BÆTIST AFSLÁTTUR MEÐ KORTUM OG LYKLUM.
Niðurstöður mælinga tveggja óskyldra

Bensín hjá N1

og óháðra aðila á Íslandi staðfesta að

Venjulegt bensín hjá Orkunni

bíll með Shell V-Power eyðir 2,4%

2,4% betri nýting Shell V-Power

minna en sami bíll með bensíni frá N1.
Bíll með hefðbundnu bensíni frá Orkunni
eyðir hins vegar jafnmiklu og bíll með

Mælingarnar voru gerðar á tímabilinu apríl – júní 2012 af
Torfa K. Karlssyni, vistaksturskennara, annars vegar og
Ólaﬁ Kr. Guðmundssyni, dómara í Formúlu 1, hins vegar.
Þær fóru fram í logni við íslenskar aðstæður, en aldrei í rigningu

bensíni N1.

eða á blautum vegi. Nánar á skeljungur.is/vpower.

Kort og lyklar Orkunnar og Skeljungs gilda
jafnt á bensínstöðvum Orkunnar og Shell.
skeljungur.is
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FORNLEIFAFRÆÐI: Keppast við sjóinn um sögu lands

Sandurinn geymir en sjórinn tekur
Verbúðir á Gufuskálum, sem líklegast eru frá 15. öld, varpa nokkru ljósi á umfang fiskveiða þess tíma. Lilja Pálsdóttir er nýlega komin
úr leiðangri þaðan og krossleggur nú fingur og vonar að sjórinn verði ekki búinn að taka mikið til sín þegar hún kemur þar með lið
sitt næsta sumar. Sandur lá víða yfir minjunum sem gerir það að verkum að þær hafa varðveist furðuvel þar sem Ægir nær ekki til.
Lilja segir að ef ekki
og hefur verið í gegnum
hefði verið spyrnt við
aldirnar þannig að af
fótum myndi sjórinn taka
öllum líkindum hefur ververbúðina á Gufuskálum
búðin fyllst af sandi mjög
á Snæfellsnesi á innan við
fljótlega eftir að hætt var
fjórum árum. Verið er að
að nota hana og sandurinn
rannsaka eina nú en fleiri
hefur haldið vel við hana.“
eru á svæðinu. „Ég vona
En svo nýtist líka hin
bara að hann verði ekki
nýjasta tækni vel en notbúinn að hrifsa mikið til
aður hefur verið flugdreki
sín þegar við förum þang- LILJA PÁLSDÓTTIR sem festa má myndavél
við sem síðan smellir af
að aftur á næsta ári,“
segir hún. „Ég tel að hún sé frá
með stuttu millibili. Þannig hefur
15. öld og ég byggi það á aldursrannsóknarmönnum tekist að fá
loftmyndir af verbúðinni sem
greiningu úr sárunum þar sem
sjórinn er að brjóta úr tóftinni.
sýna herbergjaskipan afar vel og
En ég get ekki fullyrt það fyrr
eins það hvernig sjórinn brýtur
en ég fæ aldursgreiningar innan
landið.
úr henni sjálfri. Þær munu liggja
Fjallað var um þessa rannfyrir í vetur.“
sókn í síðasta hefti Archaeology
Þó sjórinn sæki á minjarnar þá
Magazine og þar kemur fram að
leggja náttúruöflin líka til óvæntlíklegast hafi verið á svæðinu
an liðsauka við varðveisluna. „Það
154 grjótbyrgi sem talin eru hafa
sem er mjög sérstakt þarna er að
verið nýtt sem birgðageymslur.
veggirnir hafa varðveist vel og
Það er til merkis um hve umfangsstanda háir,“ segir hún. „Það er
mikil verstöð var þar á sínum
náttúrulega mikið sandfok þarna
tíma.
jse@frettabladid.is

LOFTMYND ÚR FLUGDREKANUM Flugdrekinn og myndavélin gera rannsóknarmönnum kleift að fá þessa heildarsýn yfir verbúð-

ina.

MYND/SIGURÐUR UNNAR EINVARÐSSON

FÓLK VIÐ VINNU Í VERBÚÐINNI Fornleifafræðingar vinna í
GRJÓTBYRGI Hugsanlegt er að þessi grjótbyrgi hafi verið birgðageymslurnar á

athafnasvæðinu.

MYND/FORNLIEFASTOFNUN ÍSLANDS

kappi við Ægi að grafa upp verbúðir á Gufuskálum. Sú sem
verið er að rannsaka nú er líklegast frá fyrri hluta 15. aldar.
Um miðja þá öld hófst mikið kuldaskeið sem gerði landbúnað
örðugan og fiskinn því þýðingarmeiri. MYND/FORNLEIFASTOFNUN ÍSLANDS

www.volkswagen.is

VERBÚÐIN VIÐ VÖRINA Verbúðin hefur líklegast fyllst af sandi
fljótlega eftir að hún lagðist af. Það gerir það að verkum að
hún hefur varðveist afar vel.
MYND/FORNLEIFASTOFNUN ÍSLANDS

Volkswagen Tiguan

Frelsi til
að ferðast
Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir
aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Fullkomið leið
sögukerfi
fyrir Ísland

Opið í dag frá kl. 12-16

Tiguan Sport & Style kostar aðeins frá

5.790.000 kr.
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greinar@frettabladid.is

Olíufélögin vilja græða mikið af peningum:

H

Óvirðing

ermann Guðmundsson, fyrrverandi forstjóri olíurisans
N1, kastaði blautri tusku framan í íslenska neytendur í
viðtali við Viðskiptablaðið síðastliðinn fimmtudag. Þar
er haft eftir Hermanni að eldsneytisverð verði alltaf
eins hátt og markaðurinn leyfi vegna þess að „menn
vilja hafa þessa arðsemi“ í geiranum. Hann bætti við að „jafnvel þótt
stjórnendur N1 hafi gert sér grein fyrir því að félagið hefði burði til
þess að lækka verðið þá bar okkur
SKOÐUN
líka skylda til þess að virða ákveðið ástand sem var á markaðnum,
Þórður Snær
þ.e. að félögin voru misvel sett“.
Júlíusson
Hermann rökstyður líka skort á
thordur@frettabladid.is
eðlilegri samkeppni með því að
markaðsráðandi staða stóru olíufélaganna geri það að verkum að
þau megi helst ekki keppa! „Það
þarf að ganga varlega um þennan garð og af einhverri virðingu,“
segir Hermann.
En virðing fyrir of mikilli skuldsetningu samkeppnisaðila og vilji
til að „hafa þessa arðsemi“ eru ekki boðleg rök fyrir því að hlunnfara
neytendur. Hermann sendi reyndar frá sér yfirlýsingu stuttu eftir að
viðtalið birtist þar sem hann sagðist hafa verið að skírskota til tímans
eftir hrun, þegar enn átti eftir að þurrka út skuldahala olíufélaga
með töfrasprota fjárhagslegrar endurskipulagningar til að gera þau
rekstrarhæf. Engu máli skiptir hins vegar hvaða tímabil hann á við.
Viðmótið og viljinn er engu að síður jafn ógeðfellt.
Það er heldur ekki eins og olíufélögin séu á flæðiskeri stödd. Í
maí síðastliðnum greindi Fréttablaðið frá því að fjórir stærstu eldsneytissalar landsins hefðu selt vörur fyrir samtals 18,3 milljörðum
króna meira á árinu 2011 en þeir gerðu árið á undan. Heildarvelta
N1, Olís, Skeljungs og Atlantsolíu í fyrra var 125,6 milljarðar króna.
Tvö félaganna hafa birt uppgjör fyrir árið 2011. N1 hagnaðist um 4,5
milljarða króna og Skeljungur um 629 milljónir króna.
Íslendingar þekkja olíusamráð vel, enda gerðust þrjú stærstu olíufélög landsins sek um víðtæk brot á því sviði á árunum 1993 til ársins
2001. Vegna þessa hafa þau greitt skaðabætur til fjölmargra aðila.
1,5 milljarða króna sekt, sem samkeppnisyfirvöld lögðu á þau, var
reyndar felld niður í mars síðastliðnum vegna þess að annmarkar
höfðu verið á meðferð málsins á stjórnsýslustigi. Sakamál sem höfðað
var gegn forstjórum félaganna þriggja fékk auk þess ekki efnislega
meðferð vegna þess að fyrirkomulag í lögum um meðferð svona mála
var ekki nógu skýrt. Þeir voru því ekki dæmdir fyrir hlutdeild sína
í brotum sem fyrirtækin sem þeir stýrðu frömdu, eins og Hæstiréttur hefur margstaðfest með dómum. Ekki er hins vegar efast um
að brotið var gegn neytendum, fyrirtækjum og opinberum stofnunum
sem voru í viðskiptum við olíufélögin.
Lögmaður Samkeppniseftirlitsins sagði enda fyrir dómi í mars
síðastliðnum að „um er að ræða langviðamesta og alvarlegasta brot
gegn samkeppnislöggjöfinni sem hefur verið upplýst hér á landi“.
Og nú, miðað við orð Hermanns, virðist lítið hafa breyst. Í landi
eins og Íslandi, sem er dreifbýlt og án boðlegra almenningssamgangna, neyðast neytendur hins vegar til að versla við þessi félög.
Og sætta sig við að eldsneytiskaup verða sífellt stærra hlutfall af
heildarútgjöldum heimila. Á sama tíma og menn í bransanum „vilja
þessa arðsemi“ og umgangast hver annan „af einhverri virðingu“. Sú
virðing nær ekki til neytenda.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
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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.
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Getum bætt við nemendum
á lyfjatæknabraut og
heilbrigðisritarabraut
Nokkur pláss eru enn laus á heilbrigðisritara- og
lyfjatæknabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla.
Nánari upplýsingar veita:
Bryndís Þóra Þórsdóttir kennslustjóri lyfjatæknabrautar,
netfang: binna@fa.is og
Kristrún Sigurðardóttir kennslustjóri heilbrigðisritarabrautar, netfang: run@fa.is
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Hægara kýlt en pælt

H

ægara pælt en kýlt er
skáldsaga eftir Magneu
J. Matthíasdóttur. Nú,
meir en þrjátíu árum
eftir útkomu bókarinnar, er einfaldasta ráðið til að lýsa heimi
íslenskra stjórnmála að snúa heiti
hennar við. Engu er nefnilega líkara en þar sé hægara kýlt en pælt.
Fyrir nokkrum vikum samþykktu ráðherrar VG, þar sem
þeir sátu við ríkisstjórnarborðið
í Stjórnarráðshúsinu, samningsmarkmið Íslands í peningamálum fyrir viðræðurnar við Evrópusambandið. Þar er því lýst yfir að
Ísland stefni að upptöku evru svo
fljótt sem aðstæður leyfa. Þessari

skýru stefnuyfirlýsingu er
beint til tuttugu
og sjö aðildarríkja sambandsins. Um hana
var fyrirvaralaus eining í ríkisstjórn.
Efti r þi ngÞORSTEINN
ræðisreglunni
PÁLSSON
bera allir þingmenn stjórnarflokkanna pólitíska
ábyrgð á þessari ákvörðun.
Um síðustu helgi stóðu ráðherrar
VG utan veggja Stjórnarráðsins og
lýstu því yfir að rétt væri að endurmeta umsókn Íslands vegna óróa í

peningamálum á evrusvæðinu. Um
leið ítrekuðu þeir andstöðu sína við
aðild og upptöku evru. Þetta lýsti
grundvallarágreiningi stjórnarflokkanna í sama máli.
Annað hvort eru ráðherrar VG
að segja ósatt sitjandi innan veggja
Stjórnarráðsins eða standandi utan
þeirra. Útilokað er að færa gild rök
að því að þeir segi satt í báðum tilvikum. Verkurinn er hins vegar
sá að enginn veit hvor afstaðan
er sönn. Þessi óvissa um sannsögli er annars vegar trúnaðarvandi sem VG á við kjósendur sína.
Hins vegar er hún trúnaðarvandi
Íslands gagnvart ríkjum Evrópusambandsins og kemur öllum við.

Hægara pælt en kýlt

F

orsætisráðherra brást
við þessu síðasta útspili
ráðherra VG á þann veg
að um þetta þyrfti ekki
að tala því að þeir væru bundnir
við það sem skrifað stendur í sáttmála flokkanna. Þetta er í sjálfu
sér rökrétt svar en þýðir samt að
forsætisráðherra þykir hægara
að kýla andófið út af borðinu en
að pæla í stöðu málsins með samstarfsflokknum og þjóðinni.
Morgunblaðið er í pólitískri
forystu gegn aðildinni. Því þótti
hægara að nota þessa óeiningu
sem átyllu fyrir þeim boðskap að
kýla ætti umsóknina út af borðinu

fremur en að pæla í dýpri rökum
sem lúta að framtíðarhagsmunum
landsins. Því má segja að alvöru
hugmyndafræðilega leiðsögn
skorti bæði með og á móti aðild.
Vegna sérstakra aðstæðna var á
sínum tíma breið samstaða um að
kýla á ákvörðun um aðild að Atlantshafsbandalaginu. Röksemdafærslan gagnvart þjóðinni kom
að mestu eftir á. Ákvörðunin var
eigi að síður reist á traustri hugmyndafræði sem enn heldur gildi
sínu og er raunar helsta ástæðan
fyrir nánara Evrópusamstarfi.
Þegar kom að inngöngu Íslands
í Fríverslunarsamtökin höfðu pæl-

ingar átt sér stað í langan tíma og
rökræða við þjóðina. Sama var
uppi á teningnum þegar ákvörðun var tekin um aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Evrópusambandsumsóknin verður
heldur ekki kýld ofan í þjóðina.
Allan samningstímann þarf að
pæla í hugmyndafræðinni með
fólkinu í landinu, rökræða þróun
mála í Evrópu og setja í samhengi
við íslenska hagsmuni og skýra
innbyrðis ágreining þeirra sem
mynda ríkisstjórnina því hann
hefur áhrif bæði inn á við og út
á við. Þetta er hlutverk forsætisráðherra.

Hvers kyns pælingar?

Í

þessu samhengi er einnig
athyglisvert að forsætisráðherra hefur heldur ekki gert
nokkra tilraun til að ná samstöðu um þá breytingu á stjórnarskrá sem nauðsynleg er svo að
ljúka megi samningum. Það vantar
enn þær stjórnskipulegu leikreglur sem fara á eftir við afgreiðslu
málsins. Þar eru ýmis álitamál
uppi. Engin efnisleg umræða hefur
farið fram um þau.
Eigi að vinna aðildarmálinu fylgi
er nauðsynlegt að byggja brýr yfir
til atvinnulífsins. Forsætisráð-

herra hefur hins vegar lagt megináherslu á að kýla höfuðatvinnugrein þjóðarinnar og virðist hafa
tapað þeirri öflugu samstöðu sem
var með verkalýðshreyfingunni
um málið. Í aðdraganda síðustu
kosninga kýldi forsætisráðherra
Framsóknarflokkinn frá sér sem
þó varði stjórnina á þeim tíma og
studdi aðild.
Allir vita að tvíhliða fríverslunarsamningur við Kína er ósamrýmanlegur Evrópusambandsaðild. Þegar forsætisráðherra Kína
kom í opinbera heimsókn nýlega

lagði forsætisráðherra ofurkapp á
að slíkur samningur yrði undirritaður áður en botn fæst í Evrópuviðræðurnar. Hvaða skilaboð voru
send með því?
Hvers konar pælingar liggja að
baki þeirri afstöðu sem þessi dæmi
sýna? Trúir forsætisráðherra að
ekki þurfi að samhæfa aðgerðir
ríkisstjórnarinnar á öllum sviðum
til að vinna svo stóru máli fylgi,
sem aðild að Evrópusambandinu
er, og ljúka því? Hefur hann aldrei
hugleitt hvað þarf til að fá þjóðina
með?
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Menningarnótt
í Landsbankanum
Landsbankinn hefur verið máttarstólpi Menningarnætur frá upphaﬁ.
Í ár verður ölbreytnin í fyrirrúmi í Landsbankanum í Austurstræti 11.
Við bjóðum til menningarveislu – verið velkomin.
Dagskrá
12.00 Listaverkaganga með Aðalsteini
Ingólfssyni listfræðingi.
»
»
»

12.00 Fyrsta ganga
13.00 Önnur ganga
14.00 Þriðja ganga

15.30 Nótan
Þrjú glæsileg atriði af Nótunni,
uppskeruhátíð tónlistarskólanna,
sem haldin var í Hörpu í vor.
»

15.00 Gunni og Felix ásamt Sprota
Gunni og Felix skemmta börnum
á öllum aldri og fá Sprota
í heimsókn.

»
»

Tónlistarskóli Seltjarnarness
Klarinettutríó ﬂytur jiddísk þjóðlög.
Tónlistarskólinn í Reykjavík
Strengjakvartett eir Mendelssohn.
Suzukiskólinn í Reykjavík
Sóley Smáradóttir á ﬁðlu.

16.30 Sóli Hólm
Skemmtikraurinn og eirherman
Sólmundur Hólm verður með
uppistand og tekur lagið eins og
honum er einum lagið.
17.00 Valdimar
Tónlistarmaðurinn Valdimar
ﬂytur sín þekktustu lög við
undirleik Björgvins Ívars
Baldurssonar gítarleikara.

Felix Bergsson kynnir dagskrá. Stefán Már Magnússon gítarleikari leikur á milli atriða.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Að lifa lífinu til fulls …
Ég verð að viðurkenna að áður en ég varð þingmaður velti ég
ekki mikið fyrir mér þeim aðstæðum sem við sem samfélag
bjóðum mörgu fötluðu fólki upp á og hafði litla innsýn inn
í veruleika margra sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs
lífs vegna fötlunar. Hann var fjarri mínum reynsluheimi. Ég
er með tvo fætur sem hafa meira að segja tvisvar náð að
hlaupa 21 kílómetra, hendur sem geta gert ýmislegt og haus sem virkar
svona nokkurn veginn – yfirleitt. Og oftast tekst mér að gera það sem mig
langar til án aðstoðar. En sumir þurfa aðstoð og hana eiga þeir að fá.
Eitt það dýrmætasta við þingmannsdjobbið er að maður fær innsýn í ýmsa
hluti sem maður fengi annars ekki og aðstæður fólks sem voru manni áður
huldar eða framandi. Og stundum getur maður lagt til breytingar til góðs,
jafnvel byltingarkenndar grundvallarbreytingar, eða lagst á plóginn til að
framkvæma eitthvað sem skiptir sköpum fyrir fullt af fólki og eykur lífsgæði
þess svo um munar.
www.margrettryggva.is
Margrét Tryggvadóttir
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Er duna jarðarstríð. Um Ísland í Evrópu
Evrópumál
Árni Páll
Árnason
alþingismaður

Í

síðustu greinum hef ég rakið
ávinninginn af þátttöku Íslands
í evrópskri efnahagssamvinnu, frá
aðild okkar að EES-samningnum,
en líka fjallað um hversu vanbúið íslenskt efnahagslíf var til að
ganga inn í fullkomlega frjálst viðskiptaumhverfi þegar EES-samningurinn tók gildi. En til að bæta
gráu ofan á svart var fjármálakerfi heimsins að taka stakkaskiptum á sama tíma. Reglur um
fjármálakerfið voru rýmkaðar
um allan heim og tækniframfarir
gerðu viðskipti miklu auðveldari
og einfaldari. Fullt frelsi til fjármagnsflutninga á hinum evrópska
markaði skapaði óteljandi ný tækifæri. Fyrir vikið margfölduðust
viðskiptin milli ára, hvort sem
talið var í fjölda samninga eða í
fjármunum sem skiptu um hendur. Þessi nýja veröld hrundi með
fjármálakreppunni 2008. Ísland
varð harkalegar úti í fyrstu hrinu
þeirra hamfara en flest önnur
ríki, en enn sér ekki fyrir endann
á því tjóni sem fjármálakreppan mun valda. Stjórnmálamenn
um öll lönd játa að þeir hafi ekki
skilið til fulls eðli fjármálamarkaða eða gereyðingarmátt þeirra.
Eitt er þó ljóst: Okkur mistókst að
geyma okkar dýra land og halda
því fjarri vígaslóð er þessi jarðarstríð dundu yfir, svo vísað sé til
þjóðhátíðarljóðs Huldu eins og í
heiti þessarar greinar.
Hið opna hagkerfi Evrópu gerði
okkur varnarlaus í aðdraganda
fjármálakreppunnar. Ég hef í síðustu grein rakið hversu vanbúin
við vorum til að leggja sjálfstætt
mat á íslenskar þarfir á alþjóðlegum markaði, enda með enga
reynslu af frjálsu markaðshagkerfi. Áherslan meðal aðildarríkja ESB var á opið hagkerfi og
hugmyndir um einhvers konar
hagvarnir voru almennt litnar
hornauga og tengdar einangrunarhyggju og tollmúrum fyrri
áratuga. Allar sérlausnir hefðu
þurft að byggja á efnislegri og
rökstuddri greiningu á séreðli
íslenskra markaða og það er aug-

hagkerfisins, sveiflna gjaldmiðilsins og líklega líka rótgróinna
efasemda Íslendinga um ágæti
erlendrar fjárfestingar var lítið
um beina erlenda fjárfestingu
hér á landi í kjölfar EES-samningsins, nema í áliðnaði. Þess í
stað nýtti íslenskt atvinnulíf hið
nýfengna frelsi til öflunar fjármagns til að taka lán. En þá liggur áhættan öll hjá Íslendingum:
Ef gengi krónunnar fellur hækka
erlendu lánin og vaxa innlendum
fyrirtækjum hratt yfir höfuð. Ef
harðnar á dalnum hækka vextir. Hrunið sýnir betur en nokkuð annað hversu varhugavert það
er að byggja efnahagsuppbyggingu alfarið á lánsfé. Umsvifameiri bein erlend fjárfesting hér
á landi hefði aukið á efnahagslegan stöðugleika, greitt frekar fyrir
tækniþróun í íslensku atvinnulífi og ekki farið svo glatt úr
landi. Hækkun fjármagnskostnaðar vegna gengisbreytinga eða
ytri aðstæðna hefði lent á hinum
erlendu fjárfestum.
Öll vitum við svo hvernig
aðdragandi hrunsins leiddi í ljós
miklar veilur á því regluverki
sem gilti um fjármálastarfsemi á
innri markaðnum. Íslensku bankarnir höfðu engan lánveitanda til
þrautavara sem gat séð þeim fyrir
alþjóðlega nothæfum gjaldmiðli
og því voru engin bjargráð möguleg eftir að fyrsti stóri íslenski
bankinn féll. Innstæðutryggingakerfið reyndist of veikburða fyrir
banka með starfsemi víða um
lönd, jafnvel þótt það hefði verið
útbúið í fullu samræmi við hið
evrópska regluverk.
Allir þessir áhættuþættir eru
enn hluti af innri markaðnum
og ekki hafa verið útbúnar leiðir til að takast á við þá nema að
litlu leyti. Við erum nú í vari
fyrir þeim, vegna gjaldeyrishaftanna, en verðum á ný berskjölduð fyrir þeim þegar höftum verður aflétt. Sú staðreynd kallar á
að við metum upp á nýtt hvort og
þá hvernig við getum lifað með
þessum ágöllum og útbúið annað
hvort fjölþjóðlegar eða innlendar
hagvarnir sem gera okkur kleift
að skapa opið, en varið, hagkerfi.
Getum við það með áframhaldandi veru í EES eða færir aðild að
ESB okkur ríkari möguleika til að
reka hér opið og varið hagkerfi?
Um það ræði ég í næstu grein.

Ekkert heimili í Grikklandi farið í þrot vegna hækkunar lána
Efnahagsmál
Bolli
Héðinsson
hagfræðingur

S

Nánari upplýsingar um samkeppnina er að ﬁnna á vef
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

ljóst að henni gat aldrei verið
fyrir að fara þegar hvorki voru
til íslenskir markaðir né greining
á hegðun á þeim. Líklega höfðum
við því hvorki sjálfstraust eða né
efnislegar forsendur til að útbúa
hugmyndir um séríslenskar lausnir á þeim tíma.
Almennt má segja að í hinu
evrópska fjórfrelsi hafi falist
djúpstætt vanmat á þeim hættum sem gætu skapast af samspili
frjáls innri markaðar með fjármálaþjónustu yfir landamæri og
áframhaldandi tilvist sjálfstæðra
gjaldmiðla og þess að stuðningur við banka og eftirlit með þeim
og umgjörð innstæðutrygginga
væri á ábyrgð hvers ríkis um sig.
Í þessum veikleikum lágu orsakir
Hrunsins að stóru leyti og sumir
þessara veikleika hafa valdið
Írum og nú Spánverjum gríðarlegum erfiðleikum. Íslenska
hrunið var því ekkert séríslenskt,
þótt smæð íslenska hagkerfisins
og veikleiki krónunnar hafi valdið því að þessar hættur ollu fyrr
tjóni og meira tjóni hér á landi en
annars staðar.
Með innri markaðinum urðu
gjaldmiðlar vörur – rétt eins og
korn eða olía eða hvað annað sem
gengur kaupum og sölum á markaði. Skyndilega varð almenningi mögulegt, án vandkvæða,
að kaupa gjaldmiðil – ekki til að
nota til kaupa á vöru eða þjónustu, heldur til að veðja á verðþróun hans eða njóta vaxtakjara viðkomandi ríkis. Við supum seyðið
af þessu á árunum fyrir hrun,
þegar vaxtastig hér var hærra
en í Evrópu og fjármálafyrirtæki
um alla Evrópu buðu viðskiptavinum að njóta íslenskra vaxtakjara með kaupum á krónueignum. Þessi viðskipti voru jafnvel á
færi einstaklinga sem gátu keypt
krónur eða eignir í krónum með
íslenskum vöxtum í heimabankanum sínum. Afleiðingin varð gríðarlegt innflæði erlends gjaldeyris sem styrkti gengi krónunnar,
bjó til innistæðulausan kaupmátt
og lækkaði verðbólgutölur. Vandinn var bara að þegar harðnaði á
dalnum vildu allir út á sama tíma
og gjaldeyrismarkaðurinn hrundi.
Þess vegna eru hér gjaldeyrishöft
og þess vegna eru hér fastar aflandskrónur.
Við þennan vanda bættist annar
alvarlegur ágalli. Vegna smæðar

em svar við efnahagsþrengingum og til að stuðla að þróun
hagkerfa sinna hefur fjöldi Evrópulanda leitað eftir aðild að Evrópusambandinu (ESB) sem leið
út úr erfiðleikum sínum. Finnar,
sem brugðu á það ráð eftir efnahagshrunið 1990, eru þar nærtækt dæmi. Því hlaut það að vera
ein þeirra leiða sem kom til álita
fyrir Íslendinga eftir efnahagshrunið 2008. Ekkert annað þarf að
búa þar að baki, engin landráð eða
svik, heldur aðeins það að kanna
hvort leið sem aðrar þjóðir hafa
farið gæti reynst heppileg fyrir
Íslendinga. Ástæður aðildarviðræðna við ESB eru ekki flóknari
en þessar.
Þó erfiðleikar séu hjá fjölda
ríkja í Evrópu, hvort sem þau nota
evru eða sterlingspund, þá er líka
allt í stakasta lagi hjá fjölda annarra ríkja sem einfaldlega hafa
kunnað fótum sínum forráð. Nægir
hér að nefna Holland, Lúxemborg,
Finnland, Austurríki auk Þýskalands. Þar verður almenningur
ekki var við neina „evrukreppu“,
lífið gengur sinn vanagang. Vandkvæði þeirra þjóða sem ratað hafa

í vandræði upp á síðkastið er ekki
vegna gjaldmiðilsins sem þær nota
heldur eingöngu vegna þess að
þær hafa ekki haft hagfræði hinnar hagsýnu húsmóður að leiðarljósi og hafa lifað á lánum um efni
fram. Það kann ekki góðri lukku
að stýra hvorki í rekstri heimila
né þjóðfélaga.
Í síðustu kosningum í Grikklandi hvarflaði ekki að Grikkjum
að þeir væru betur komnir án evrunnar enda höfnuðu þeir þeirri leið
að skipta yfir í annan gjaldmiðil.
Þeir hafa áttað sig á að ef þeir
hafna evrunni þá gerir það stjórnvöldum eingöngu hægar um vik að
skerða kjör almennings, fela lífskjaraskerðinguna með gengisfellingu og fresta því að takast á við
hinn raunverulega vanda sem fólginn er í vanhæfum ríkisstjórnum.
Ekki eitt einasta heimili og ekki
eitt einasta fyrirtæki hefur farið
í þrot á Grikklandi, Írlandi, Spáni
eða öðrum Evrópulöndum vegna
þess að lán til þeirra hafa hækkað.
Á Íslandi er hækkun lána helsta
ástæða þess að heimili og fyrirtæki hafa farið í þrot og það má
eingöngu rekja til íslensku krónunnar. Heimili og fyrirtæki í áðurnefndum löndum eiga í erfiðleikum
vegna þess að tekjur þeirra hafa
rýrnað en þeir erfiðleikar eiga
einnig við hér á landi svo hækkun
lána gerir Íslendingum enn erfiðara fyrir en öðrum Evrópuþjóðum.

Aðlögun að umheiminum
Ísland hefur verið í aðlögun að
umheiminum allt frá því það öðlaðist sjálfstæði. Aðlögun að upplýsingakerfum Sameinuðu þjóðanna, Alþjóða gjaldeyrissjóðsins
og fjölda alþjóðastofnana. Eitt
mesta samræmingarátak („aðlögun“) hófst þegar Ísland gerðist
aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Þar fer fram t.d. samræming
aðferða sem beitt er við styrkveitingar sem auðveldar upplýsingagjöf og þar með samanburð
á alþjóðavísu. Getur slíkt verið
nema af hinu góða hvort sem
menn í meinbægni sinni vilja
kalla það „aðlögun“ eða eitthvað
annað?
Innan Sjálfstæðisflokksins
eru þær raddir háværari sem
andsnúnar eru aðildarviðræðum við ESB heldur en þær sem
styðja aðildarviðræðurnar. En
hvernig er það með Sjálfstæðisflokkinn, skuldar forysta hans
flokksmönnum ekki skýringu á
því hvers vegna hann, einn systurflokka sinna í Evrópu, er andsnúinn aðild að ESB? Hvað skyldi
það vera sem er svona sérstakt og
öðruvísi á Íslandi en hjá öðrum
þjóðum? Hvað er það „versta“ sem
gæti hent að mati þeirra sem ekki
vilja halda áfram aðildarviðræðum við ESB? Að þjóðinni lítist svo
vel á aðildarsamning að hún samþykki í allsherjaratkvæðagreiðslu
að ganga í ESB?
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SAMANBRJÓTANLEGUR KASSI 35 L

Með loki og á hjólum svo það er
auðvelt að rúlla undir rúmið. Silfur,
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SMARTSTORE CLASSIC 15

SMARTSTORE CLASSIC 31

Plastkassi með loki. 40 x 30 x 19 cm.
Glær eða dökkgrár.
g
Verð pr. stk. 995.-

Plastkassi með loki. 50 x 39 x 25 cm.
Glær, svartur eða dökkgrár.
g
Verð pr. stk 1.995.
.995.-

2 S T K . 1.795.-

2 S T K . 3.545.-

995.-

SMARTSTORE CLASSIC 50

SMARTSTORE CLASSIC 35

SMARTSTORE CLASSIC 70

GEYMSLUBOX

Með loki. Gagnsær eða dökkgrár.
50 x 39 x 41 cm.
Verð pr. stk. 3.290.-

Með loki og hjólum. Gagnsær.
72 x 40 x 20 cm.
Verð pr. stk. 3.490.-

Plastkassi með loki og hjólum.
72 x 40 x 39 cm. Glær, svartur eða
dökkgrár. Verð
erð pr. stk 3.995.-

Úr gráu plasti. 120 x 52 x 54 cm.
Viðhaldsfrítt.

2 STK.

5.995.-

2 STK.

6.295.-

2 STK.

7.745.-

6.995.-

Geymsludagar í...

Krakkar, maurinn mætir á svæðið í
á laugardaginn frá kl 12-17.

Við hjá
bjóðum gríðarlegt úrval af euro-plastkössum í
öllum stærðum og gerðum, sem henta vel ef þörf er á endurskipurr
lagningu í barnaherberginu, geymslunni nú eða t.d. bara undir matvæli í útileguna.... Við erum einnig með margar gerðir af viðhaldsfríum geymslu-boxum sem sem henta vel fyrir garðverkfærin og
sessur... hvar annarstaðar en í BAUHAUS getur þú látið koma þér
stöðugt á óvart... með alveg hreint mögnuðu vöruúrvali.

Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 16. ágúst til og með sunnudagsins 19. ágúst 2012. Gildir á meðan birgðir endast.

GÆÐI

ÞJJÓÓNUSTA

GJAFVERÐ

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

VVÖÖRUÚRVAL

Við bjóðum góðan dag

Við bjóðum
góða þjónustu

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár

Íslandsbanki óskar öllum hlaupurum í
Reykjavíkurmaraþoni og Latabæjarhlaupi
Íslandsbanka góðs gengis og vonar að þið
eigið ánægjulegan og eftirminnilegan dag.

08.40
09.35
11.45
12.00

Maraþon, hálfmaraþon og boðhlaup
10 km hlaup
Upphitun fyrir skemmtiskokk
Skemmtiskokk 3 km

13.30
13.40
13.45
13.50
13.55

Blá leið fyrir 6-8 ára
Gul leið fyrir 5 ára
Gul leið fyrir 4 ára
Gul leið fyrir 3 ára
Gul leið fyrir 2 ára
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Dagskrá

Þau sem hlaupa með kerrur og vagna eru
beðin að fara aftast í hverjum ráshópi.
Klukkan 14.20 hefst skemmtidagskrá á sviði
í suðurenda Hljómskálagarðsins.
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Heitum á vini og vandamenn
Það er enn hægt að heita á alla sem
hlaupa til góðs á hlaupastyrkur.is

18. ágúst 2012 LAUGARDAGUR

Eignavandinn
Stjórnmál
Hér sýnum við aðeins brot
af þeim bílum sem við erum
með á tilboði í ágúst. Endilega
kynntu þér tilboðsbílana á

Friðrik
Jónsson
ráðgjafi hjá
Alþjóðabankanum

www.bilaland.is

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ISUZU D-Max
Nýskr. 07/06, ekinn 127 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

M.BENZ M ML350
Nýskr. 08/06, ekinn 113 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

Verð áður: 2.380 þús. kr. Rnr. 150889

Verð áður: 4.390 þús. kr. Rnr. 130263

TILBOÐSVERÐ 1.490 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 3.890 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

CHEVROLET Cruze LT
Nýskr. 06/10, ekinn 31 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

FORD Explorer XLT 4wd Sport
Nýskr. 01/06, ekinn 70 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

Verð áður: 2.990 þús. kr. Rnr. 141288

Verð áður: 2.220 þús. kr. Rnr. 101824

TILBOÐSVERÐ 2.490 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 1.290 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

NISSAN Navara 4wd SE
Nýskr. 09/06, ekinn 83 þús.
Dísil, 6 gírar.

TOYOTA Land Cruiser 150 VX 35
Nýskr. 12/10, ekinn 32 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

Verð áður: 2.490 þús. kr. Rnr. 140555

Verð áður: 11.900 þús. kr. Rnr. 151250

TILBOÐSVERÐ 1.690 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 9.900 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

S

kilgreiningar skipta máli og
einnig frá hvaða hlið menn
horfa á vandamál sem við er að
etja. Undanfarin ár hefur verið
tíðrætt um skuldavandann, bæði
heima á Íslandi og erlendis.
Skuldavanda má hins vegar skilgreina líka sem eignavanda. Skuld
eins er eign annars, í samræmi við
reglur hins tvöfalda bókhalds.
Ef skipt er um sjónarhól og horft
er á efnahagsvanda dagsins í dag
sem eignavanda gætu áherslur og
lausnir breyst að einhverju leyti.
Skuldavandi kallar á að finna leiðir til þess að skuldarinn greiði
skuldir sínar, eða þá einhver annar
fyrir hans hönd ef hann er ekki
borgunarmaður sjálfur. Við eignavanda er brugðist við á annan hátt.

Hugmyndafræði áhættuleysis
Ein af syndum nútíma fjármálakerfis er hugmyndafræði áhættuleysis fjármagnseigenda. Að hægt
sé að „hedga“ sig í bak og fyrir
þannig að sá sem stundar lánastarfsemi er í raun alltaf stikkfrí
– án áhættu – og geti ávaxtað sitt
pund sama hvað.
Á Íslandi kristallast þessi hugmyndafræði í verðtryggingunni.
Hún leyfði, og beinlínis hvatti
til, ábyrgðarlausrar hegðunar
fjármálafyrirtækja á fasteignalánamarkaði og ýtti undir mestu
fasteignabólu Íslandssögunnar. Í
kjölfar hruns er mottóið fyrst og
fremst það að þær skuldir skuli
innheimtast. Skiptir þá engu máli
hvort ábyrgðarlaust var lánað,
að verðtryggingarhlutinn hefur
vaxið fram úr hófi vegna þess
að ábyrgðarleysi lánveitendanna
sprengdi upp verðbólguna, að vextir umfram verðbólgu voru alltaf
fullrausnarlegir og allt uppleggið
var byggt á sandi.
Nei, skuldarinn skal borga. Með
margföldum margföldurum vaxta,
vaxtavaxta og verðtryggingar.
Dugi það ekki til skal húsið tekið.
Dugi það ekki til, skal allt annað
tekið. Dugi það ekki til, er kallað
eftir ríkisstyrk. Kapítalismi og
frjálst markaðshagkerfi á ekki að
virka svona.
Bjargvættirnir afskriftir, verðbólga
og skattar
Eignavandi eins og við er að glíma
í dag – fyrst og fremst tengdur
peningalegum eignum – hefur við

Samfélagsmál

sálfræðingur

Verð áður: 2.190 þús. kr. Rnr. 150760

Verð áður: 1.190 þús. kr. Rnr. 141068

TILBOÐSVERÐ 1.590 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 690 þús. kr.

VIÐ ERUM Á TVEIMUR STÖÐUM:

KLETTHÁLSI 11 og BREIÐHÖFÐA (Bílakjarninn)

525 8000 - www.bilaland.is
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Í
RENAULT Laguna Berline dísil
Nýskr. 12/04, ekinn 155 þús.
Dísil, 6 gírar.

kalla í kjölfarið öll verðtryggð
skuldabréf í skiptum fyrir óverðtryggð (eða fyrir beinharða peninga, fersk prentaða).
Skattkerfinu má líka beita –
með mun róttækari hætti en hingað til hefur verið gert – til þess
að leiðrétta þá skekkju sem er í
hagkerfinu eftir hrun. Ákvörðunin um 100% tryggingu allra
innstæðna með pólitískri yfirlýsingu í miðju hruni var hugsanlega bæði skiljanleg og að einhverju leyti réttlætanleg. Hins
vegar hefði í kjölfarið mátt beita
einskiptiskattlagningu á móti til
að greiða fyrir kostnaðinn vegna
tryggingarinnar og til að greiða
annan kostnað vegna hrunsins –
bæði augljósan og þann sem átti
eftir að koma í ljós. Innstæðuskattur, stórtækur eignaskattur
og skuldabréfaskattur hefðu getað

Afskriftir geta farið fram með ýmsum
hætti, allt frá samningum milli aðila
að gjaldþroti skuldara. Millilausnir með
aðkomu stjórnvalda eins og 110% leiðin er tilbrigði
við samningaleið. Ef bókfærð peningaleg eign í formi
lána eða skuldabréfa stenst ekki, þá er eðlilegt að
afskrifa.
sem ekki byggir á undirliggjandi
verðmæta- eða virðisauka hagkerfisins valdi verðbólgu. Verðbólga er í reynd ekkert annað en
eðlileg afleiðing efnahagslegrar
framúrkeyrslu án innstæðu. Hin
séríslenska skilyrðislausa verðtrygging – trygging án nokkurs
fyrirvara – hefur ýtt undir, og ýtir
enn, undir hömluleysi umfram
efni í lánveitingum. Sérstaklega
var þetta áberandi í innrás bankanna á húsnæðislánamarkaðinn
fyrir hrun. Markaðsmódel þeirrar innrásar beinlínis byggði á
samspili verðtryggingar og fasteignaverðs – aukin lán leiddu til
hærra verðs sem hækkaði höfuðstól veittra lána.
Í kjölfar hrunsins er verðtryggingin ein af ástæðum þess að ekki
hefur verið þorandi að leyfa hagkerfinu að leiðrétta sig sjálft. Það
myndi opinbera það að kerfið er
fullkomlega ósjálfbært. Það er
sorglegt að ekki sé til staðar pólitískt hugrekki á Alþingi til að
afnema verðtryggingu, eins einfalt mál og það nú er í núverandi
umhverfi gjaldeyrishafta. Ekki
þarf meira til en lagasetningu
sem bannar verðtryggingu (eða
takmarkar hana verulega) og inn-

komið til greina. Slík einskiptisskattlagning hefði verið bæði
skiljanleg og ásættanleg strax í
kjölfar hrunsins.

Er tíminn runninn út?
En tíminn er líkast til að renna út
hvað varðar róttækar aðgerðir í
efnahagsmálum. Kreppan er búin
segja stjórnvöld og stjórnarandstaðan tekur hálfgildings undir
og heldur því fram að hún væri
ennþá meira búin ef hún væri við
völd…!
En áfram lifa þær í kerfinu,
ósjálf bæru peningaeignirnar
í íslenskum krónum í höndum
aflandskrónueigenda, jöklabréfaeigenda, eigenda ríkisskuldabréfa, lífeyrissjóða og húsnæðisbréfa. Einblínt er á dagsgengi
krónunnar í viðjum hafta og
ímyndað sér að þessar froðueignir séu sambærilegar við peningaeignir í alvöru gjaldmiðlum.
Tímabundin túristasveifla nappar
Seðlabankann sofandi á verðinum
og ímyndunarveikin nær hámarki
í hærra gervigengi löngu ónýts
gjaldmiðils.
En það kemur að skuldadögum.
Hvaða svigrúm verður til róttækra aðgerða þá?

Fyrir hönd Valkosta
Þóra Huld
Magnúsdóttir

RENAULT Megane Sport Tourer
Nýskr. 09/09, ekinn 65 þús.
Bensín, 5 gírar.

eðlilegt markaðsástand þrjár leiðir til lausnar: í gegnum afskriftir,
með aukinni verðbólgu og/eða í
gegnum skattkerfið.
Afskriftir geta farið fram með
ýmsum hætti, allt frá samningum
milli aðila að gjaldþroti skuldara.
Millilausnir með aðkomu stjórnvalda eins og 110% leiðin er tilbrigði við samningaleið. Ef bókfærð peningaleg eign í formi lána
eða skuldabréfa stenst ekki, þá
er eðlilegt að afskrifa. Það verða
fyrirtækin, heimilin og einstaklingarnir að gera í sínu bókhaldi,
og sama á við um fjármálafyrirtækin. Ennþá er hins vegar haldið
á bókunum „eignum“ sem engan
veginn standa undir sér.
Við aukna peningaprentun,
hvort heldur sem á vegum hins
opinbera eða prívatsins, er við
því að búast að sá hluti hennar

þessari grein viljum við vekja
athygli á nýstofnuðum samtökum sem bera nafnið Valkostir – Samtök um úrræði við ótímabærum þungunum, og heimasíðu
samtakanna http://www.valkostir.is.
Samtökin voru stofnuð þann
6. apríl í Reykjavík og í stjórn
Valkosta sitja fjórar konur. Við
erum Melkorka Mjöll Kristinsdóttir lögfræðinemi, Lilja Írena
Guðnadóttir kennari, Þóra Huld
Magnúsdóttir sálfræðingur og
Sunna Kristrún Gunnlaugsdóttir leikskólakennari. Markmið
okkar í samtökunum er að vinna
að því að finna fleiri lausnir
fyrir þungaðar konur en fóstureyðingu og vekja athygli á þeim.
Við viljum með þessu móti reyna
að styðja ófrískar konur í erfiðri
aðstöðu, svo það verði þeim auðveldara að ganga með börnin sín.
Margar íslenskar konur virðast standa frammi fyrir ótíma-

bærri þungun ár hvert. Á hverju
ári eru framkvæmdar tæplega
1.000 fóstureyðingar á Íslandi.
Ein af hverjum fimm þungunum endar með fóstureyðingu.
Að svona margar konur telji sig
ekki geta gengið með og eignast
börnin sín ætti að vera okkur
öllum umhugsunarefni. Þ ví
miður virðast ekki allar konur fá
þann stuðning sem þær þurfa á
að halda til að geta haldið áfram
meðgöngunni. Og sumar tala
um pressu frá maka, ættingjum, vinum og jafnvel félagsráðgjafa og/eða læknum um að velja
einn valkost umfram annan – til
dæmis fóstureyðingu frekar en
að eignast barnið eða gefa það til
ættleiðingar. Okkur finnst það
umhugsunarvert að konur séu að
velja fóstureyðingu vegna utanaðkomandi þrýstings. Það er ekki
val, ekki frelsi. Og þess vegna
höfum við ákveðið að beina sjónum okkar að öðrum valkostum
og öðrum leiðum en fóstureyðingu, í þeim tilgangi að aðstoða
þennan hóp kvenna.
Á heimasíðunni http://www.
valkostir.is er meðal annars
hægt að finna upplýsingar um
hvers konar aðstoð konur eiga
rétt á að fá frá sínu sveitarfé-

lagi, kjósi þær að ganga með og
eignast börnin sín. Upplýsingar
um aðstoð sem hægt er að fá frá
einstaklingum og félagasamtökum og upplýsingar um valkostinn
ættleiðingu. Þar að auki höfum
við komið á fót eins konar stuðningsneti fyrir konur sem þurfa
á aðstoð og ráðgjöf að halda. Sú
ráðgjöf fer fram í gegnum tölvupóst, á netfanginu radgjof@valkostir.is. Með þessu móti viljum
við reyna að hjálpa öllum þeim
þunguðu konum sem eru í vafa
um hvað þær eiga að gera, veita
þeim upplýsingar um hvaða valkostir eru fyrir hendi ef þær
ákveða að klára meðgönguna
og hvers konar aðstoð þær hafi
möguleika á að fá. Það ríkir 100%
trúnaður, og öllum fyrirspurnum
er svarað eins fljótt og auðið er.
Þeir sem hafa áhuga á að
skrá sig í samtökin eða verða
að liði á einhvern hátt, geta sent
okkur línu á netfangið valkostir@valkostir.is. Einnig er hægt
að nálgast okkur á facebook
https://www.facebook.com/groups/333382636698912/. Allir eru
velkomnir í hópinn sem styðja
markmið hans. Við störfum óháð
pólitískum skoðunum og trúarsannfæringu.
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OSCAR SKRIFBORÐSSTÓLL
Skrifborðsstóll með innbyggðri
gaspumpu sem tryggir stiglausa
hæðarstillingu. Hægt að rugga.
Litur: Svartur.
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FULLT VERÐ: 9.995

4106100

SÆNG+KODDI

SÆNG OG KODDI

5.995

FULLT VERÐ: 24.950

14.950

www.rumfatalagerinn.is
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BERGEN SÆNG OG
KODDI
Góð sæng, fyllt með
1000 gr. af polyesterholtrefjum.
Sængin er sikksakksaumuð.
Stærð: 135 x 200 sm.

MARK SKRIFBORÐSSTÓLL
Hægt að rugga.
Litur: Svartur.

7 85

PLUS B12 JUBILÆUM
BOXDÝNA
Miðlungsstíf dýna með 250 pokagormum pr. m2 í efra lagi. Innifalið í
verði er 4 sm. þykk og góð yfirdýna.
Slitsterkt áklæði úr bómull/polyester.
Grindin er úr sterkri, ofnþurrkaðri furu.
Bogafætur fylgja með. Stærð: 120 x
200 sm.

DÝNA STÆRÐ: 120 X 200 SM.

49.950



110300390
588389220
110500560
110271040
110300190

110340050
110100200

DB7290630

VERÐ FRÁ:

99

RITFÖNG FYRIR SKÓLANN - FRÁBÆR VERÐ!
Yddari 199 Pennar 6 stk. í pakka 199 Litlir merkipennar
6 stk. í pakka 199 Límstifti 3 stk. í pakka 99 Strokleður
3 stk. í pakka 99 Minnisblöð í litum 4 búnt í pakka 199
HB blýantar 10 stk. í pakka 199 Reiknivélar verð frá 299
Pennaveski 299
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Breyti ekki venjum mínum
Gylfi Þór Sigurðsson, landsliðsmaður og nýr leikmaður Tottenham, vonast eftir að verða í brennidepli í dag þegar Lundúnaliðið
mætir Newcastle í fyrsta leik tímabilsins. Kjartan Guðmundsson ræddi við Gylfa í landsliðsskreppitúr til Íslands í vikunni.

Þ

etta hefur verið langt
undirbúningstímabil,
leikmennirnir hafa beðið
lengi eftir fyrsta leikdegi
og ég held að allir séu tilbúnir í slaginn. Það ríkir
mikil spenna í herbúðum Tottenham og
væntingarnar eru miklar,“ segir landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson sem
skrifaði undir samning við enska stórliðið Tottenham í byrjun síðasta mánaðar. Enska úrvalsdeildin hefst í dag og
sækir Lundúnaliðið Newcastle heim í
fyrsta leik. Gylfi gekk til liðs við Tottenham í kjölfar frábærs gengis hjá
Swansea eftir áramót, en þar var hann
lánsmaður frá þýska liðinu 1899 Hoffenheim.
Gylfi lék með íslenska landsliðinu
í vináttuleiknum gegn Færeyjum á
Laugardalsvellinum í vikunni. Leikar
fóru 2-0 fyrir Ísland, en viðureignin
var liður í undirbúningi liðsins fyrir
undankeppni HM sem fram fer í Brasilíu eftir tvö ár.

Bestur í golfi í Tottenham
Þú hefur væntanlega í mörg horn að
líta þegar þú kemur til landsins, hvort
sem er til að spila landsleiki eða í frí?
„Ég neita því ekki að ég er oft dálítið upptekinn í Íslandsheimsóknunum.
Dagskráin í kringum landsleikina er
stíf, en þegar ég fæ frídaga reyni ég
oftast að nýta þá til að slappa af. Nú
fékk ég að koma til Íslands tveimur
dögum fyrr en áætlað var og nýtti þá
til að heimsækja fjölskyldu og vini. Ég
fylgist vel með FH og fer á alla leiki
sem ég kemst á með liðinu þegar ég er
á landinu. Svo finnst mér líka gott að
fara upp í sumarbústað og spila golf.“
Þú ert mikill golfáhugamaður?
„Já, ég spila mjög mikið golf. Úti í
London spila ég eins mikið golf og ég get
þegar mér gefst tími til. Það eru margir
frábærir vellir á Englandi, sérstaklega á
London-svæðinu og gaman að spila þar.“
Hverjir eru helstu golf-félagar þínir
í London?
„Ég spila mikið við Eggert Gunnþór
Jónsson, félaga minn í landsliðinu og
leikmann Wolves, sem býr í Mið-Englandi og er því ekkert allt of langt frá
mér. Hann var betri en ég í fyrra en ég
tók mig á og vann hann nýlega í fyrsta
skipti. Svo spilaði ég við nokkra af Tottenham-strákunum í æfingaferðinni
okkar til Bandaríkjanna í síðasta mánuði og á eftir að spila mun meira með
þeim.“
Hver er bestur í golfi í Tottenham?
„Ætli ég verði ekki að taka það á mig.
Ég vann þá alla og vonandi heldur það
áfram þannig.“
Villas-Boas virkar vel á mig
Hvað gerirðu af þér í frístundum á Englandi annað en að spila golf?
„Annað en að kenna Eggert Gunnþóri
golf, meinarðu? Í rauninni reyni ég bara
að slappa sem mest af. Leiktímabilið er
svo langt og álagið svo mikið að maður
þarf á því að halda að taka því rólega.
Reyndar koma mjög oft gestir til okkar
og þá gerum við eitthvað með þeim.“
Kanntu vel við þig í stórborginni?
„Já, mjög vel. Ég bjó auðvitað lengi í
Reading [Gylfi gekk til liðs við Reading
sextán ára gamall árið 2005 og bjó þar
meira og minna til ársins 2010 þegar
hann var seldur til Hoffenheim] sem er
í fjörutíu mínútna fjarlægð frá London
og þekki svæðið mjög vel, sem er þægilegt. London er auðvitað risastór borg
en ég er farinn að ná áttum í kringum æfingasvæði Tottenham í norðurhluta London. Ég bý í um fimmtán
mínútna fjarlægð frá æfingasvæðinu
á mjög góðum stað. London er líka það
sunnarlega að veðrið er fínt miðað við
England. Það snjóar að minnsta kosti
minna í London en í Newcastle.“
Bestu kantmenn í deildinni
Hvernig meturðu frammistöðu þína
í æfingaleikjum Tottenham í Bandaríkjunum í síðasta mánuði, þar sem
þú skoraðir meðal annars sigurmarkið
gegn New York Red Bulls?
„Bandaríkjaferðin var mjög góð að
mörgu leyti. Ég fékk að spila mikið,
í raun meira en ég bjóst við í svona
æfingaferð, og mér gekk vel og er sáttur. Í svona ferðum erum við strákarnir

HORFIR FRAM Á VIÐ Gylfi segir mikilvægt að nýta frítíma sinn í að slaka vel á, enda leikjaálagið mikið í ensku úrvalsdeildinni. „Við spilum auðvitað rosalega marga leiki, í

deildinni, tveimur bikarkeppnum og Evrópudeildinni, svo það verður einhver rótering á mannskapnum en það er erfitt að segja til um það nákvæmlega hver mín staða
verður í liðinu. Hópurinn hjá Tottenham er mjög góður og flestir hafa spilað í bestu deildum heims í mörg ár,“ segir hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég fann líka
fyrir því að
fólk þekkti
mig úti á
götu hjá
Swansea,
en auðvitað
hefur það
aukist mjög
eftir að
ég kom til
Tottenham.

líka saman alla daga og öll kvöld og
kynnumst því betur en þegar við hittumst tvo til þrjá tíma í senn á æfingasvæðinu og æfingarnar skila sér vel.“
Ertu farinn að finna fyrir því hver
staða þín í liðinu verður í vetur?
„Nei, í raun ekki, því þegar tímabilið hefst kemst meiri rútína á skipulagið. Við spilum auðvitað rosalega
marga leiki, í deildinni, tveimur bikarkeppnum og Evrópudeildinni, svo
það verður einhver rótering á mannskapnum en það er erfitt að segja til
um það nákvæmlega hvar mín staða
verður í liðinu. Hópurinn hjá Tottenham er mjög góður og flestir hafa spilað í bestu deildum heims í mörg ár.“
Hlakkar þú sérstaklega til að spila
með einhverjum ákveðnum leikmönnum?
„Já, en ef ég nefni einn þyrfti ég
strax að nefna annan og svo koll af
kolli. Það er gaman að spila með þeim
flestum.“
Og þar á meðal kantmönnum liðsins,
væntanlega?
„Já, við erum með tvo af allra bestu
kantmönnunum í deildinni, þá Gareth
Bale og Aaron Lennon. Þeir eru báðir
öskufljótir og það verður gaman að
spila með þeim í vetur. Þjálfarinn,
André Villas-Boas, virkar líka mjög
vel á mig. Hann stóð sig frábærlega hjá
Porto og þótt hlutirnir hafi ekki alveg
gengið upp hjá honum hjá Chelsea hef
ég trú á að hann læri af því og hann er
mjög ákveðinn í að allt gangi upp hjá
Tottenham.“

Eðlilegt að velja Tottenham fram yfir
Liverpool
Fyrr í sumar áttu sér stað miklar
vangaveltur varðandi ástæður þess
að þú valdir að ganga til liðs við Tot-

tenham en ekki Liverpool, sem einnig hafði borið víurnar í þig. Hvað réði
þeirri ákvörðun að velja Tottenham?
„Ég held að það segi sig í rauninni
sjálft þegar litið er á þessi tvö lið og
gengi þeirra síðustu árin. Tottenham
er með heimsklassahóp.“
Ein af sögusögnunum gerði ráð fyrir
að ástæðan fyrir því að þú valdir Tottenham væri sú að þú ert mikill stuðningsmaður Manchester United og gætir
þess vegna ekki hugsað þér að spila
fyrir erkifjendur þess liðs. Er eitthvað
hæft í því?
„Ég heyrði af ýmsum sögusögnum í
sumar en var lítið að velta mér upp úr
þeim. Stuðningur minn við Manchester
United kemur málinu ekkert við heldur tók ég þessa ákvörðun fyrir sjálfan
mig á knattspyrnulegum grundvelli.“
Brendan Rodgers, sem þjálfaði þig
hjá Swansea, er tekinn við Liverpool og
þekkir þig vel sem leikmann, en slíkt
var ekki uppi á teningnum með André
Villas-Boas. Telurðu að það hafi verið
áhætta að fara til Tottenham?
„Nei, alls ekki. Ég spjallaði við hann
áður en ég skrifaði undir og vissi hvað
hann var að hugsa. Tottenham er risastór klúbbur með frábæra sögu, ég
hef fulla trú á sjálfum mér og þetta er
engin áhætta.“

Læt ekki athyglina trufla mig
Fyrsti leikur Íslands í undankeppni
HM 2014 fer fram þann 7. september
gegn Noregi á Laugardalsvelli. Nú tala
ýmsir um að drátturinn í riðilinn virðist hagstæður fyrir Ísland og afar raunhæfur möguleiki sé á sæti í aðalkeppninni í Brasilíu. Ertu sammála því?
„Ég held að enginn af okkur leikmönnunum sé feiminn við að segja að
við ætlum okkur upp úr þessum riðli.

Það er markmiðið, en það verður erfitt því riðillinn er erfiður þótt í honum
séu engar stórþjóðir í knattspyrnuheiminum. Norðmenn eru alltaf erfiðir, svissneska landsliðið er mjög gott
og Slóvenar eru alltaf mjög tæknilega
góðir. Það verður sérstaklega erfitt að
spila við Slóvena úti. En þetta verður
spennandi og skemmtilegur riðill. Vonandi náum við að byrja vel og þá er allt
hægt í þessu.“
Hingað til hefur farið það orð af þér
að þú sért hinn fullkomni atvinnumaður, að þú sért mættur fyrstur á æfingar, farir síðastur, hugsir vel um líkamann og leggir gríðarlega hart að þér
við ýmsar aukaæfingar. Á þetta enn
við rök við styðjast?
„Já. Ég fer ekkert að breyta mínum
venjum, því það eru þessir hlutir sem
hafa hjálpað mér að ná svona langt.“
Finnurðu fyrir því að vera orðinn
þekkt andlit og fyrirmynd margra
íslenskra barna?
„Ég fann líka fyrir því að fólk þekkti
mig úti á götu hjá Swansea, en auðvitað
hefur það aukist mjög eftir að ég kom
til Tottenham. Ég kippi mér ekkert upp
við þessa athygli og læt hana ekki fara
í taugarnar á mér, enda er ég ekki eins
og David Beckham sem kemst ekki út
í búð án þess að vera eltur.“
Hvaða búðir kemstu helst út í?
„Til dæmis Marks & Spencer eða
Waitrose. Ég finn líka fyrir því að
mörg íslensk ungmenni líta á mig sem
fyrirmynd og reyni að standa mig vel í
því hlutverki. Mér líður ágætlega með
það, enda fylgir þetta starfinu.“
Og hvernig fer svo leikurinn gegn
Newcastle í dag?
„Eigum við ekki að segja að við
vinnum 2-1 á útivelli? Ég skora sigurmarkið.“
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Undir hvers annars áhrifum

Systkinin Margrét Kristín, Sölvi og Elsa María Blöndal eru líkari inn við beinið en kann að virðast við fyrstu sýn. Þessu komst
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir að þegar hún saup á kaffi með þeim á einu heitasta síðkvöldi sumarsins 2012.

S

ystkinin Sölvi og Elsa
María Blöndal munu
ef að líkum lætur hefja
rúnt sinn um viðburði
men n i nga r næt u r á
Óðinstorgi í dag. Þar
mun eldri systir þeirra, Margrét
Kristín, sem flestir kalla Möggu
Stínu, koma fram á farandtónleikum sem haldnir verða til heiðurs
lagahöfundinum Ingibjörgu Þorbergs, í tilefni þess að hún verður 85 ára á þessu ári. „Ég ætla
að syngja Man ég þinn koss, sem
er mjög þekkt í hennar flutningi,
og lagið Nú ertu þriggja ára, sem
er mjög fallegt lag,“ segir Magga
Stína, gefur okkur smá tóndæmi
og rifjar lagið upp fyrir viðstöddum. Magga Stína getur svo slegið tvær flugur í einu höggi og séð
yngri systkini sín bæði tvö spila á
sama sviðinu, sem þau hafa reyndar aldrei gert áður.
Undir hatti tónleikaraðarinnar
Undiröldunnar, sem haldin hefur
verið í Kaldalóni í Hörpu í vetur,
verður í þetta sinn blásið til tónleika á útisviði við Hörpu á milli
klukkan 17 og 19.30. Þar koma
nokkur nýleg bönd fram, þar á
meðal Dream Central Station,
sem Elsa María syngur með, og
Halleluwah, nýjasta gæluverkefnið hans Sölva. „Við spiluðum
einmitt í Hörpu á Undiröldunni í
vetur og það var mögnuð reynsla.
Hljóðkerfið er æðislegt, allt öðruvísi en litlar rokkhljómsveitir eiga
að venjast, sem eru vanar að spila
á börum þar sem allir eru fullir og
kerfið lélegt. Með Undiröldunni
hefur það sem er underground
verið dregið upp á yfirborðið, sem
er frábært, því undiröldumúsíksenan á Íslandi er stór og öflug,“
segir Elsa María.

Systkini eins og einbirni
Þau systkinin hafa öll verið áberandi í íslenskri tónlistarsenu, en
tilheyra ólíkum stefnum. Með
flokkunarmiða á lofti mætti tengja
Elsu Maríu við rokk, Sölva við
rapp og Möggu Stínu við nýbylgju,
en það er þó alltof mikil einföldun
til að vera réttlætanlegt. Þau passa
líka illa í flokka, þegar betur er að
gáð.
Sölvi: „Margir verða voðalega
hissa þegar þeir heyra að við
séum systkini. Það skýrist kannski
af því að það er svo langt á milli
okkar. Við erum fjögur systkini og
það eru sjö ár á milli okkar allra.
Mamma segir stundum að við
séum öll eins og einbirni. Við sem
eldri erum segjum þá alltaf: „Sérstaklega Elsa!“.
Elsa María: „Þau vilja meina að
ég sé dekurbarnið í fjölskyldunni.
Það er náttúrlega haugalygi …“
Magga Stína: „Ég kalla þau tvö
nú stundum dekurtvistinn. Þetta
segi ég sem annað tveggja þjáningarfullra eldri systkina.“
Elsa María: „Við eigum líka
eldri bróður, Hauk. Hann fór ekki
út í tónlist, heldur er hann doktor
í eðlisfræði.“
Magga Stína: „Hann er listamaður á því sviði!“
Djúp ást á Zeppelin
Foreldrar systkinanna fjögurra
eru Sólveig Hauksdóttir, leikkona
og kennari með meiru, og Haraldur S. Blöndal, prentmyndasmiður
og kennari til margra ára. Þrátt
fyrir að foreldrarnir hafi sjálfir
ekki lagt fyrir sig tónlistina var
hún alltumlykjandi í æsku systkinanna. Móðir þeirra gerði tilraunir til að senda þau öll í hljóðfæranám og faðirinn er forfallinn
músíkáhugamaður.
Sölvi: „Pabbi eignaðist fyrsta
geislaspilarann á Íslandi.“
Elsa María: „Ertu að meina
það?! Djö#%”# töffari! Ég er alltaf að komast að einhverju nýju …“
Magga Stína: „Það tók svona
hálftíma fyrir þennan geislaspilara að opnast, lokast og byrja að
spila.“

að vinna með Helgu Stefánsdóttur og er þegar búin að læra heilan
helling. Þetta verður mikill skóli.“

Megas var erfiðasta verkið
Það má búast við því að við fáum
að heyra ýmislegt nýtt úr smiðju
Sölva og Möggu Stínu næstu mánuðina, nú þegar Sölvi er aftur kominn á stjá og Magga Stína er tiltölulega útskrifuð úr tónsmíðum við
Listaháskóla Íslands. Elsa María
segist hins vegar ekki hafa lagt
sig eftir því að semja tónlist, enda
kunni hún því ágætlega að túlka
lög annarra. Þá kemur vangavelta
frá stóru systur:
Magga Stína: „Já, en hvenær býr
maður til tónlist? Ég hef reynslu af
því að búa til mína eigin tónlist en
ekki síður af því að túlka tónlist
annarra. Það er náttúrulega bara
sköpun í sjálfu sér. Það að nálgast
hluti sem aðrir hafa gert er ekki
lítill vandi. Maður ber svo mikla
virðingu fyrir sköpunarverki annarra.“
Hún hefur heldur ekki ráðist á
garðinn þar sem hann er lægstur
í þeim efnum, gaf meðal annars
út heila plötu með sinni túlkun af
lögum Megasar árið 2006, en þar
af voru þrjú óútgefin. Sú plata
opnaði eyru undirskrifaðrar fyrir
ljóðum Megasar, sem skila sér svo
fallega í gegnum mjúka rödd og
túlkun söngkonunnar.
Elsa María: „Ég heyri þetta oft,
að fólk hafi lært að taka á móti
Megasi með þessari plötu.“
Magga Stína: „Mikið þykir mér
vænt um að heyra þetta. Þetta
var eitt erfiðasta verk sem ég hef
unnið. Megas var heimilisvinur hjá
okkur og svo kynntist ég honum
upp á nýtt þegar ég varð fullorðin. Það var mikið tilfinningalegt
ferli að fara í gegnum þessa plötu.“

ÓFLOKKANLEG TÓNLISTARSYSTKINI Þau Elsa María, Magga Stína og Sölvi tilheyra ólíkum tónlistarsenum, en eru þó öll undir

sömu áhrifunum þegar vel er að gáð. Led Zeppelin og önnur bönd sem voru á fóninum heima hafa haft mikil áhrif á þau öll, en
þau eru ekki síður undir áhrifum af hvert öðru.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Margir verða voðalega hissa þegar þeir heyra að við séum
systkini. Það skýrist kannski af því að það er svo langt á
milli okkar. Við erum fjögur systkini og það eru sjö ár á
milli okkar allra. Mamma segir stundum að við séum öll
eins og einbirni.
Sölvi: „Ég lét sérstaklega kaupa
fyrir mig geisladisk í útlöndum
sem hét Pet Shop Boys, til að geta
spilað í honum. Annars man ég
best eftir vínylnum.
Rolling Stones, Canned Heat og
auðvitað Led Zeppelin. Þeir höfðu
stórkostleg áhrif á mig og urðu
þess valdandi að ég fór að læra á
hljóðfæri.“
Magga Stína: „Þeir höfðu líka
mikil áhrif á mig. Fyrsta platan
sem ég eignaðist var með þeim.“
Elsa María: Ég hef líka djúpar
tilfinningar til Led Zeppelin. En
þetta er að sumu leyti öðruvísi
með mig, því mitt tónlistaruppeldi
fór að mestu leyti í gegnum Sölva
og Möggu Stínu. Ég fór í gegnum
allan skalann, hlustaði á pönk 7, 8,
9 ára gömul og svo tók hiphop við.
Ég fékk það beint í æð frá Sölva

sem unglingur. Ég tók Beastie
Boys alveg inn að hjartanu.“
Sölvi: „Svo fann Elsa sína hillu
og síðan fór það sem hún hefur
verið að hlusta á að hafa áhrif á
mig. Hún kynnti mig fyrir böndum
eins og Suicide og Silver Apples.“

Uppskeruhátíð í haust
Í september er fyrsta plata Dream
Central Station væntanleg, en það
er hljómsveit Elsu Maríu og Hallbergs Daða Hallbergssonar, sem
gerði garðinn frægan með hljómsveitinni Jakobínurínu. „Það er
Hallberg sem semur músíkina.
Hann fékk mig til að syngja þrjú
lög á plötunni, sem endaði með
því að ég söng alla plötuna með
honum, en það eru svo fjórir aðrir
strákar með okkur í bandinu. Þetta
er villt rokk og ról og við spilum

inn á fegurðina í myrkrinu. Við
Hallberg vinnum vel saman, ég
skil hann, hann skilur mig og
okkur þykir gaman að búa til
skandal.“
Haustið verður viðburðaríkt hjá
Elsu, því ekki aðeins kemur platan hennar út í september, heldur
mun hún þá jafnframt taka þátt í
gerð bíómyndarinnar The Secret
Life of Walter Mitty, sem Ben
Stiller fer með aðalhlutverkið í.
Elsa er útskrifuð úr fatahönnun
við Listaháskóla Íslands. Reynsla
hennar þaðan mun líkast til nýtast henni í næsta verkefni. „Það
kom upp í fangið á mér, fyrir fallega tilviljun, að ég fékk stöðu sem
aðstoðarmanneskja í búningadeild
í bíómyndinni. Það er mjög gaman,
því það hefur löngum blundað með
mér áhugi á búningahönnun. Ég er

Dökkt og sjúkt en samt hresst
Undanfarin ár hefur Sölvi verið
búsettur í Stokkhólmi, eða allt frá
því að hljómsveitin hans, Quarashi,
lagði upp laupana árið 2005. Hann
er hagfræðingur og fær launin sín
greidd frá seðlabanka Svíþjóðar,
sem styrkir hann til doktorsnáms.
„Ég hélt ég væri hættur í tónlist,
því ég lagði hana alveg til hliðar
þegar ég flutti til Svíþjóðar. Þegar
Quarashi kom svo saman aftur á
síðasta ári, og við héldum meðal
annars tíu þúsund manna tónleika
á Hellu, þá gerðist eitthvað. Frá
því að strákurinn minn fæddist
svo fyrir fimm mánuðum fóru mér
að detta alls konar lög í hug aftur.“
Áður en Sölvi stofnaði Quarashi,
þegar hann var 21 árs, hafði hann
spilað með þó nokkrum pönksveitum. „Ég spilaði hundrað sinnum í
Norðurkjallara MH, en ég fann mig
samt aldrei í hljómsveitum, fyrr en
ég fékk að ráða öllu! Ég er auðvitað
að ýkja … En sannleikurinn liggur
þarna inni á milli línanna.“
Magga Stína: Sölvi er magnaður maníubolti. Svona kjarnorkusprengjusmiður. Hann er fæddur
leiðtogi og alltaf á leiðinni eitthvert. Þess vegna er svo lógískt
hvernig tónlist hann hefur alltaf
verið í. Hún er eins og beint framhald af hans innsta kjarna.“
Elsa María: „Þannig upplifi ég
hann líka. Það er engin leið að
stöðva hann.“
Hið nýja verkefni hans, Halleluwah, vinnur hann með Agli
„Tiny“ Thorarensen, félaga sínum
úr Quarashi. Þeir hafa gefið frá
sér eitt lag, K2R. „Við Tiny vinnum
vel saman. Hann semur textana,
skapar konseptið og ég kem með
hljóðheiminn. Konseptið er svolítið
dökkt og sjúkt, en samt hresst. Ef
þetta væri bíómynd værum við að
tala um „early“ Tarantino.“
Magga Stína: „Svona fallegur dúkkuleikur og svo allt í einu
sagar einhver af sér höndina?“
Sölvi: „Já, eða Reykjavíkurnætur ársins 2012, kannski,
svona fyrst við vorum að tala um
Megas.“

Help us build the next-generation pharmaceuticals company

We are looking for a Senior
Creative Designer to join our
global Communication &
Branding Team
e Senior Creative Designer will be responsible for creating new pharmaceutical product
brands (OTC brands) and bringing them to life through the entire creative process, as well
as working in various corporate branding projects. e position will be based in Alvogen’s
Icelandic oﬃce.

responsibilities

Alvogen is a multinational, privatelyowned pharmaceuticals company,
focused on complex generic pharmaceutical products. e company is

Create and bring new brand concepts to life
Create innovative designs consistent with brand style guidelines

committed to building the nextgeneration generics company through

Develop Over-the-Counter (OTC) packaging from concept through to production,
from label development and design to printing

the strategic selection of products,

Create print designs, educational pieces and marketing material

partners and markets, and the utiliza-

Design concepts for web pages, email-templates, presentations and newsletters

this is what we are looking for
We are looking for a team player who excels in blank-page ideation and concept development (both individually & collaboratively), as well as world-class production. In addition to
being conceptual in thinking, the Senior Creative Director must have an exceptional talent
with at least ﬁve years of experience. Experience creating web wireframes and concepts
is a big plus. We need a proactive and highly motivated individual with a solid foundation in
multiple disciplines including printing, packaging, branding, typography and web design.

tion of an eﬀective consolidated
global supply chain. Robert Wessman
is the Chairman and CEO of Alvogen
and leads its global expansion.

Alvogen has oﬃces around the world,
from Bangalore to Bulgaria, but

you

we

Have a big heart

Foster an environment where people can
ﬂourish and achieve their full potential

Conﬁdent and capable of juggling multiple
projects simultaneously
Strong communication, leadership, and teamwork skills
Willing to walk the extra mile to succeed
Want to set new standards

FÍTON / SÍA FI043226

Have a sense of humor, maturity, vision and
curiosity

Are not afraid to follow an unbeaten path in
our eﬀorts to continuously do better
Encourage and reward innovative thinking
Are on an exciting journey to create the
next-generation generics company
Work hard and expect the same from you

regardless of where we are, we
nurture our values and a positive
working environment by hiring streetsmart, innovative, local people who
share our competitive spirit and
passion to stand out and succeed.

this is how to apply
If you feel you are a strong candidate, submit a ﬁle or a link to your portfolio. Be sure to
include brief descriptions of your involvement with each project featured to:
halldor.kristmannsson@alvogen.com

www.alvogen.com
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Fyrirferðalítil og ﬂott fartölva. 10,1“ fartölva
með Intel Atom örgjörva. 1GB vinnsluminni
og 320GB harður diskur.
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10,1“ með Harman Kardon hátölurum og
frábærum hljóm. Með „Sleep and music“
er hægt að hafa slökkt á tölvunni en nota sem
hátalara fyrir iPod eða síma og með „Sleep and
Charge“ er hægt að hlaða símann af tölvunni.
Kemur í tveimur ﬂottum litum.
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7RVKLED&
Ein af okkar vinsælustu fyrir skólann og heimilið.
Hagstætt verð fyrir 15,6“ fartölvu með Intel Pentium
B950 örgjörva, 4GB minni
og 500GB hörðum diski.
Windows 7 Home Premium.
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Kemuur í ﬂottuum rauðum lit með Intel Pentiium Dual Core
Kem
örgjöörva, 6GB vinnsluminnni og stórum
640GGB diski. Windows 7 Home
Prem
mium.



Kemur með nýjustu kynslóð af AMD A6 örgjövanum,
4400M og AMD HD7520G grafíkkjarna. Kemur í
ﬂottum lit og með 1600MHz DDR3
vinnsluminni. 6,5 klst.
rafhlöðuending.



Opið í verslunum um allt land á laugardag frá
11-16 og 13-17 á sunnudag á Suðurlandsbraut
9(56/$1,5
80$//7/$1'

9(;7,5
¨$//7$«018«,

0(,5$µ59$/

1


,
«
5
(
9
$
5
*
/¡

p

®75µ/(*79(5«
5«
«
)<5,5L,9<%5,'*((

p
&25(vL

19,'
',$*()2
25&(
6.-
.257

$FHU$9


Öﬂug grafí
rafíkk og vinnnsla með Intel Core i3 örgjörva
rafí
og 1GB
GBB nViddia GeFoorce GT 6220M
skjákorti. 4GGB vinnssluminni
skjá
og 3200GB haarður diiskur.
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Með Intel Core i5 3210M örgjörvanum og bættri
skjástýringu með Intel HD4000 og DirectX11. 4GB
1600MHz DDR3 minni sem er stækkanlegt í 16GB, 640
GB harður diskur, 2x USB 3 tengi og
HDMI til að tengja við
sjónvarp og hljómtæki.
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Hrikkalega öﬂﬂug fartölvaa með 3.1GHz A110 AMD 4
Hr
kjarnna örgjörrva, HD 76660 leikjaskjákort,,
8GB minni ogg stórum
750GGB hörðuum diski.
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Frábbær kaupp fyrir þá seem vilja stóran ogg góðan
Frá
skjáá. AMD A6-4440 Dual Core örgjörvi, 6GB
vinnnsluminnni og
6400GB diskuur.
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Thunderbolt. Við bjóðum hana
með 8GB vinnsluminnis
í stað 4GB.
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11. JÚNÍ Þegar framkvæmdir hófust voru liðin þrettán ár frá því hugmyndin að framkvæmdunum kom fyrst fram. Stíflurnar sem verða rifnar hafa lokað fyrir gönguleið laxa, skjadda, síldar, styrju og fleiri tegunda í hartnær
tvær aldir. Stofnarnir eru allir svo gott sem horfnir.
MYND/PRRP

GREAT WORKS-STÍFLAN Lokið verður við að rífa Great Works-stífluna að
mestu leyti á næstu vikum. Þrátt fyrir að tvær stíflur verði rifnar þá tapar
orkufyrirtækið sem átti þær engu af rafmagnsframleiðslu sinni sökum
þess að aðrar orkustöðvar verða endurbættar.

BIÐINNI LOKIÐ Um aldir gekk Penobscot-ættbálkurinn í gnægtabúr

VEAZIE-STÍFLAN Liggur niður við árósa Penobscot-árinnar og hefur

náttúrunnar. Því lauk þegar stíflurnar voru byggðar. Það var því táknræn
athöfn þegar reykur af tóbaki og jurtum var látinn leika um steypuvirkið
áður en vélarnar tóku til óskiptra málanna.

lokað nær alveg fyrir göngur laxa síðan 1835. Allur lax sem þó gengur
í ána hefur verið fangaður í gildrur við þessa stíflu áður en hann er
fluttur upp á hrygningarsvæðin á vörubílum.

Lokatilraun til bjargar laxinum
Stærsta verkefni við endurheimt vistkerfis í bandarískri sögu er hafið með niðurrifi tveggja stíflumannvirkja í Penobscot-ánni.
Í fyrsta skipti í nær 200 ár nær fiskur að ganga upp á hrygningarsvæði sín. Um samvinnuverkefni orkufyrirtækja, stjórnvalda og
almennings er að ræða. Svavar Hávarðsson kynnti sér framgang verkefnis sem leggur línuna í umhverfisvernd upp á nýtt.

H

inn 11. júní síðastliðinn var morgunfriðurinn við Penobscot-ána í Maine-ríki
í Bandaríkjunum
rofinn af nokkrum
stórvirkum vinnuvélum. Vélarnar
skriðu ein eftir annarri út í árfarveginn og klukkan átta stundvíslega
var tönnum þeirra læst í voldugan
steypumúr Great Works-stíflunnar og niðurrif hennar hafið. Þegar
vatnið byrjaði að sytra í gegnum
múrinn markaði það upphafið að
viðamestu aðgerð í endurheimt vistkerfis í bandarískri sögu og niðurstaða áralangrar baráttu umhverfisverndarsinna og almennings.

Til fyrirmyndar
Verkefnið, The Penobscot River
Restoration Project (PRRP), hefur
vakið mikla athygli í Bandaríkjunum (BNA), og reyndar víða um
heim. Ástæðan er einfaldlega sú að
verkefnið er talið setja ný viðmið
í því hvernig staðið er að niðurrifi
stíflumannvirkja sem þessara, en
framkvæmdirnar eru unnar í fullri
sátt allra hagsmunaaðila. Áður en
yfir lýkur munu tvær stíflur verða
rifnar og fullkomnir fiskvegir verða
byggðir við tvær aðrar. Fiskvegir
við fjórar stíflur til viðbótar verða
endurgerðir. Aðgerðin opnar fiski
1.600 kílómetra leið frá sjó upp í
efstu stöðuvötn. Aðrar raforkustöðvar verða aftur á móti gerðar
hagkvæmari í rekstri og orkuframleiðsla mun í versta falli standa í
stað – sérfræðingar útiloka ekki að
hún aukist umtalsvert.
Fáein þúsund
Í nær tvær aldir hafa fjölmargar stíflur í Penobscot-ánni komið
í veg fyrir að fiskur nái til bestu
hrygningarsvæða á vatnasviðinu.
Penobscot, en vatnasvið hennar er
eitt það víðfeðmasta í BNA, hafði
fram að iðnbyltingu risastofna um

ellefu sjógöngufiska, en nú eru þeir
allir ekki nema svipur hjá sjón.
Laxinn er oftast nefndur á nafn
enda í útrýmingarhættu og löngu
liðin tíð að hann sé veiddur á stöng
eða í önnur veiðarfæri. Bandaríska haf- og loftslagsstofnunin
(NOAA) gengur svo langt að segja
verkefnið síðasta möguleikann til
að endurheimta stórar göngur af
villtum Atlantshafslaxi í Bandaríkjunum öllum; að verkefnið sé
lokatilraun til að endurheimta Atlantshafslaxinn.
Heimildir greina frá því að laxagöngurnar í Penobscot hafi numið
um og yfir 100.000 fiskum ár hvert.
Undanfarna áratugi hafa veiðst
tugir, stundum nokkur hundruð
laxar, í gildrur við neðstu stífluna
í ánni, Veazie-stífluna, sem verður
rifin strax og framkvæmdum við
Great Works lýkur. Á síðasta ári
voru þeir reyndar 3.100 laxarnir sem voru fangaðir í gildrur við
Veazie-stífluna, sem var það langmesta í áratugi og gerir stofninn
þann stærsta í BNA, eins sárgrætilegt og það er. Allur lax er keyrður um langa leið upp á hrygningarsvæðin sem hefur skilað því að
laxinn í ánni er ekki horfinn með
öllu. Nú standa vonir til þess að
sjálfbær hrygningarstofn geti náð
að verða tíu til tólf þúsund laxar
innan nokkurra ára.

1835
Sögulega er styrjustofn árinnar ekki síður mikilvægur auk
bæði urriða og regnbogasilungs.
Skjaddi, sem er síldfiskur sem
hrygnir í ferskvatni, er síður
nefndur hérna megin Atlantsála
þar sem fiskurinn þekkist lítt.
Hann er hins vegar algengur með
Atlantshafsströnd Norður-Ameríku, allt frá Nýfundnalandi til Flórída. Um stórvaxinn fisk er að ræða,
gómsætan mjög og eftirlæti fjölmargra stangveiðimanna á þess-

um slóðum. Stofn skjadda í Penobscot er hins vegar líka svo gott sem
horfinn, enda er fiskgengur hluti
árinnar nú aðeins um fáeinir kílómetrar, en rétt norðan við borgina Bangor stendur Veazie-stíflan, áður nefnd, sem var byggð árið
1835, einu ári á eftir Great Works.
Bygging þessara tveggja stíflna
markaði endinn á fiskgöngum upp
ána, þó löngu fyrr hafi stíflur, stórar sem smáar, verið byggðar ofar
á vatnasviðinu og telja á annað
hundrað enn í dag í Penobscot og
ótal hliðarám þessa mikla fljóts.

sem barist höfðu gegn virkjunum og
orkuframleiðslu við ána. Til að gera
langa sögu stutta náðist samkomulag um að orkufyrirtækið myndi
selja nokkrar stíflur til niðurrifs
gegn því að raforkuframleiðsla sex
orkustöðva yrði aukin. Skipulagsog eftirlitsyfirvöld í Maine skrifuðu upp á samkomulagið 2004. Átta
ár liðu hins vegar áður en fyrsti
steypumolinn var hreyfður úr stað.
Ástæðan var fjármögnun uppkaupanna og framkvæmda.

7,5 milljarðar
Stofnaður var sjóður vegna verkefnEitt skref í einu
isins, The Penobscot River RestoraNiðurrif Great Works er aðeins
tion Trust (PRPT). Ljóst var frá
upphafi að verkefnið myndi kosta
fyrsta skrefið – Veazie-stíflan verður rifin næst. Þetta þýðir að tvær
umtalsverða fjármuni. Eftir langa
stærstu hindranirnar
þrautagöngu keypti
verða að baki, en einnig
sjóðurinn fyrrnefndar
verða fiskvegir byggðir
stíflur af PPL fyrir 24
töluvert ofar í ánni, við
milljónir BandaríkjaMilford- og Howlanddala, en féð kom bæði
stíflurnar. En steypfrá hinu opinbera,
an og fiskurinn segja
sjóðum og frá almennaðeins brotabrot af Laxar fangaðir
ingi. Þrautaganga var
sögunni því verkefnið
það, því ólíkt PPL
er aðeins einn þráður í gildrur 2011
þurfti sjóðurinn að
margslunginnar sögu. og fluttir með
verða sér úti um fjölda
Forsögu verkefnisins
leyfa frá Maine-ríki
og alríkisstjórn inni.
má rekja til ársins 1999 vörubílum á
Að því loknu þurfti
þegar orkufyrirtækað fjármagna framið PPL, sem á höfuð- hrygningarkvæmdina sjálfa og
stöðvar í Pennsylvaníu,
svæðin
keypti fjölmargar stífllokareikningurinn
ur í Penobscot af fyrirhljóðar upp á 62 milljtækinu Bangor Hydro
ónir Bandaríkjadala –
Electric. Stjórnendur PPL vissu af
7,5 milljarða íslenskra króna. Söfnreynslu annarra orkufyrirtækja að
un fjárins er lokið og mönnum því
þeirra beið flókin skriffinnska við
ekkert að vanbúnaði.
leyfisveitingar og kröfur um endurFólkið
bætur mannvirkja, að ógleymdum
átökum við umhverfissinna sem um
Daginn sem hafist var handa
við að rífa Great Works-stífluna
árabil höfðu krafist þess að stíflvar haldin stutt athöfn við ána.
urnar yrðu rifnar. Í stað alls þessa
Ken Salazar, innanríkisráðherra
ákvað yfirstjórn fyrirtækisins að
Bandaríkjanna, var einn þeirra
fara aðra leið og hafði samband
sem þar hélt tölu. Mál sitt hóf
við fulltrúa Penobscot-þjóðflokkshann á því að tilkynna 2,5 milljins, frumbyggja svæðisins, og aðra

3.100

óna dollara framlag stjórnvalda
til verkefnisins. Einnig vakti
hann athygli á því að þrátt fyrir að
þungamiðja verkefnisins væri niðurrif þá væri honum hugstæð sú
uppbygging sem í því felst. Verkefnið, sem tekur nokkur ár í heild,
skapar mörg hundruð störf. Þegar
til framtíðar er litið er mat sérfræðinga að störfin sem skapast
muni skipti þúsundum, aðallega í
ferðaþjónustu. Þá er litið til þess
að stórir stofnar fiska í Penobscot muni hafa víðtæk áhrif á nærliggjandi svæði. Það er nefnilega
svo að fiskistofnarnir allir taldir
saman eru svo stórir að þeir hafa
áhrif á fæðuframboð í Maine-flóa
og viðkomu annarra tegunda þar,
og svo koll af kolli. Reyndar ganga
menn svo langt að segja að þetta
„litla“ verkefni hafi ruðningsáhrif
sem eiga sér vart hliðstæðu, hvert
sem litið er.

Loksins
En það var annar maður en ráðherrann Salazar sem vakti mesta
athygli við athöfnina við Great
Works-stífluna þennan dag. Áin
hefur alltaf verið hluti af landi
frumbyggjanna sem bera nafn
hennar. Í 10.000 ár leitaði Penobscot-ættbálkurinn í gnægtahorn
náttúrunnar og lifði á fiskveiðum
að mestum hluta. Því lauk árið sem
Veazie-stíflan var byggð, eins og
höfðingi ættbálksins Kirk Francis minnti á. Hann sagði mikilvægi
þessarar framkvæmdar ekki síst
liggja í því að frumbyggjar svæðisins endurheimta það sem þeim er
kærast – og kannski möguleikann
til að endurheimta glatað stolt í leiðinni. Barátta þeirra fyrir að endurheimta fyrri landkosti á svæðinu hófst nefnilega árið 1835, 164
árum áður en PPL, orkufyrirtækið
bandaríska, sá sér leik á borði við
að losna við skriffinnskuna í kringum umsvif þess í Penobscot.

Samspil lífeyris og
almannatrygginga
Við samanburð á kjörum
lífeyrisþega á almennum og
opinberum vinnumarkaði
verður að taka tillit til
almannatrygginga.

Anna og Bjarni greiða hvort um sig af launum
sínum í lífeyrissjóð í 38 ár.

Anna
A-deild LSR

Greiðslur ellilífeyris frá
Tryggingastofnun eru
verulegur hluti af lífeyriskjörum Íslendinga og þannig
fær fólk á almennum
vinnumarkaði hluta lífeyrisgreiðslna sinna úr
ríkissjóði.

Opinberir starfsmenn fá
allt að 30% lægri laun á
starfsævinni en greidd eru
fyrir sambærileg störf á
almennum vinnumarkaði.
Lífeyriskjör vega ekki upp
þann mun.

38 ár

Eins og myndin sýnir, fá lífeyrisþegar úr opinberu
sjóðunum almennt hærri
greiðslur úr lífeyrissjóðum
og þar af leiðandi lægri frá
Tryggingastofnun. Þeir
sem fá greitt úr almennu
lífeyrissjóðunum fá hins
vegar hærri greiðslur frá
Tryggingastofnun. Falin
skuldbinding ríkissjóðs
vegna sjóðfélaga almennu
lífeyrissjóðanna er því
umtalsverð.

kk
qq

Bjarni
Almennur sjóður

Mánaðarlaun
350.000 kr.
350.000 kr.
Framlag launþega
14.000 kr.
14.000 kr.
Framlag vinnuveitanda
40.250 kr.
28.000 kr.
Samtals framlag í lífeyrissjóð
54.250 kr.
42.000 kr.

Munur

ll

0%
0%
–30,4%
–22,6%

Þegar kemur að töku lífeyris búa þau ein (ekki á
elliheimili) og hafa aðeins tekjur úr sínum lífeyrissjóði
og frá Tryggingastofnum.

Tekjur úr lífeyrissjóði
252.700 kr.
195.500 kr.
Tekjur frá TR
27.000 kr.
58.600 kr.
Alls tekjur
279.700 kr.
254.100 kr.
Skráning:
www.
Skattar
bhm.is, 59.300 kr.
49.000 kr.

www.bsrb.is, www.
ki.is
og í síma 595-1111.

Ráðstöfunartekjur eftir skatt
220.400 kr.
205.100 kr.

ww

–22,6%
+117,0%
–9,2%
–17,4%

–6,9%

Munurinn á ráðstöfunartekjum Önnu og Bjarna verður
nánast enginn ef þau ﬂytja á elliheimili.

Heimild: Skýrsla Talnakönnunar hf. Samspil almannatrygginga, lífeyris frá
lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna, lífeyris frá almennum lífeyrissjóðum og
skatta Reykjavík 2011 og Oddur S. Jakobsson hagfræðingur KÍ.
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Bylting frá því sem áður var
Þegar Sigurður P. Sigmundsson sást hlaupa í vegarköntum á áttunda áratugnum þótti það sérviskulegt. Nú eru allir úti að
hlaupa. Sigurður á sinn þátt í því, hann hefur verið óþreytandi að þjálfa og aðstoða við skipulagningu langhlaupa og er nýbúinn
að halda erindi hjá fyrirtæki í borginni í tilefni Reykjavíkurmaraþons þegar hann mætir í viðtal við Gunnþóru Gunnarsdóttur.

Þ

essi vika fyrir Reykjavíkurmaraþonið er alltaf dálítið skemmtileg
hjá mér, það vill svo vel til að ég
er í sumarfríi enda stíla ég upp á
það,“ segir Sigurður P. Sigmundsson hagfræðingur glaðlega meðan
hann fær sér sæti. Sigurður er meðal frumkvöðla í langhlaupum hérlendis, átti Íslandsmet
í maraþoni í þrjátíu ár og það síðasta, frá Berlín
1985, var ekki slegið fyrr en eftir 26 ár. Margir
leita til hans eftir góðum ráðum nú þegar þúsundir eru í þann veginn að taka á sprett.
„Þegar Reykjavíkurmaraþonið byrjaði árið
1984 voru þátttakendur 214, þar á meðal nokkrir
útlendingar, og þótti alveg gríðarlega flott. Áður
höfðu um tveir tugir Íslendinga hlaupið maraþon, án þess að æfa reglubundið. Nú eru þeir
hátt í tvö þúsund, fólk á öllum aldri og af báðum
kynjum. Þetta hefur byggst upp jafnt og þétt,
sérstaklega eftir síðustu aldamót,“ segir Sigurður um þróun hlaupsins. Hann kveðst fagna
því hversu hreyfing sé orðin almenn í dag hvort
sem hún sé í formi hlaupa, hjólreiða, fjallganga
eða annars og segir fólk líta á hana sem lífsgæði. „Ég er oft fenginn til að leiðbeina fólki
um hreyfingu og þegar ég spyr það um tilganginn kveðst það vilja eiga þess kost að upplifa
ævintýri eins og að ganga á Esjuna með vinnufélögum eða skreppa á Hornstrandir með fjölskyldunni. Mér finnst þetta alveg frábært og
mikil bylting frá því sem áður var. Upp úr 1980
voru líkamsræktarstöðvar fáar en eru nú við
aðra hverja götu. Við þá sem ekki eru byrjaðir
að hreyfa sig vil ég segja; Það er aldrei of seint
að byrja og það er engin ástæða til að hræðast
það verkefni að taka þátt í almenningshlaupum.
Það skemmtilega við Reykjavíkurmaraþonið er
líka að þar er gott tækifæri til að láta gott af sér
leiða í þágu góðra málefna.“

Hlustaði á íþróttafréttirnar í sveitinni
Sigurður starfar sem sviðsstjóri fjármála- og
rekstarsviðs hjá Vinnumálastofnun og er með
afbrigðum frísklegur í fasi af 54 ára manni að
vera. Hann kveðst í æsku hafa verið sveitastrákur. „Ég átti heima á Hörgslandi á Síðu til
12 ára aldurs. Foreldrar mínir voru ekki í íþróttum heldur kviknaði áhuginn hjá mér af sjálfu
sér þegar ég var krakki. Ég fór að fylgjast með
íþróttafréttum og sat hugfanginn við útvarpið
þegar Örn Eiðsson fjallaði um afrek merkra
íþróttamanna í þáttum sínum. Var innan við
tíu ára þegar ég pantaði kennslubók um frjálsíþróttir sem Vilhjálmur Einarsson hafði gefið
út í félagi við Gabor Simony, ungverskan þjálfara sem var hér á landi um tíma. Árið 1970 var
haldið fyrsta héraðsmót Ungmennasambands VSkaftafellssýslu og ég sigraði í fjórum greinum
af fimm í flokki 13 ára og yngri. Það hvatti mig
áfram.“
Til Hafnarfjarðar flutti Sigurður haustið
1969 og fór að taka þátt í fótbolta og handbolta

en um sextán ára aldurinn voru frjálsíþróttirnar, sérstaklega hlaupin, komin í forgang. „Ég
fann fljótlega að lengri hlaup áttu vel við mig
og iðkaði þau á vegarköntum í nágrenni Hafnarfjarðar. Það þótti nokkuð skrítið því fáir voru að
hlaupa í þá daga og skilningurinn á því sem ég
var að gera ekkert sérlega mikill. Fólk var hissa
á að ég skyldi ekki bara vera í boltaíþróttunum.“
Sigurður hljóp sitt fyrsta maraþon 1981 í
Reykjavík, þá 24 ára, og þakkar Edinborg í Skotlandi það að hann hafi orðið þokkalegur maraþonhlaupari, þangað fór hann í háskólanám í
hagfræði haustið 1978. „Ég kynnist mörgum
hlaupurum í Edinborg, allt annarri aðstöðu og
allt öðrum anda en hér. Þar þótti sjálfsagt að
leggja mikið á sig og keppa um hverja helgi,“
segir hann. Hann kveðst hafa hlaupið Wolverhampton-maraþon á síðasta vetri sínum í skólanum árið 1982 á tímanum 2:27,03 og bætt þar
með eigið Íslandsmet frá árinu áður í Reykjavík
sem var 2:31,33 klukkustundir. „Síðan bætti ég
Íslandsmetið á hverju ári, árið 1983 hljóp ég á
2:23,43 í New York, vorið 1984 var tími minn
2:21,20 í London og svo náði ég tímanum 2:19,46 í
Berlín haustið 1985. Það met toppaði Kári Steinn
Karlsson í fyrra á sama stað. Þú undrast kannski
hvers vegna ég man alla þessa tíma en við þurftum að setja á okkur alla millitíma þegar ég var
að hlaupa. Þá voru menn ekkert með Garmintæki eins og núna, heldur var maður eins og
tölva og varð að muna allt.“

Þekktar sögur um blautar buxur
Þegar Sigurður kom úr hagfræðináminu kveðst
hann hafa verið fullur af krafti og áhuga á að
efla langhlaup hérlendis og meðal annars átt
dálítinn þátt í að móta Reykjavíkurmaraþonið.
„Þá var veruleikinn allt annar en núna, engin
hlaupabretti, engir stígar utan vega og enginn
íþróttavöllur með gerviefnum,“ rifjar hann
upp. „Mér fannst sjálfsagt að skila minni
reynslu bæði til míns íþróttafélags, FH,
og víðar og hef verið að gera það með
því að þjálfa fólk og fræða auk þess að
vinna innan Frjálsíþróttasambandsins
að framkvæmd hlaupa. Þetta hef ég
gert með mjög glöðu geði og það gefur
mér mikið til baka enda hef ég kynnst
mörgu skemmtilegu fólki gegnum
hlaupin.“ Hann ætlar þó ekki að spretta
úr spori í dag. „Ég hef ekki tekið mikinn
þátt í hlaupum síðustu átta ár en er alltaf
að segja einhverjum til og verð bara á
hliðarlínunni.“
Skyldi Sigurður hafa lent í að hlaupa
með stein í skónum langar leiðir? „Ég
man ekki eftir því í maraþonhlaupi en í
hálfmaraþoni losnaði hjá mér skóreim og
ég þurfti að stoppa,“ svarar hann. Fleiri
smáatriði við lokaundirbúning langhlaupa
ber á góma. „Það er vandasamt að undirbúa mataræðið rétt,“ tekur hann fram. „Menn

þurfa að gæta þess að drekka helst ekki seinna
en 50 mínútum áður en hlaupið er ræst, þá ná
menn að skila þeim vökva af sér. En það eru til
þekktar sögur um blautar buxur og ljósmyndarar hafa á stórmótum eins og Ólympíuleikum
og heimsmeistaramótum svolítið vakað yfir slíkum óhöppum.“

Er að vinna í forgjöfinni
Á seinni árum kveðst Sigurður hafa snúið sér
að golfinu. „Ég er að vinna í forgjöfinni og er
kominn niður í fjórtán en draumurinn er að
komast undir tíu,“ segir hann brosandi og bætir
við að í golfinu séu margir gamlir frjálsíþróttamenn og hlauparar og eins spili hann oft með
Einari bróður sínum. Sigurður er nefnilega
elstur átta systkina og kveðst hafa drifið þrjá
bræður sína með sér í íþróttirnar, þar á meðal
Einar sem keppti fyrir Íslands hönd í 400 og 800
metra hlaupum. „Íþróttaáhuginn hefur tengt
okkur bræður vel saman,“ segir hann og er í
lokin spurður hvort hlaupagenin hans hafi erfst
áfram. „Ég á fjögur börn en þau hafa ekki lagt
keppnisíþróttir fyrir sig. Elsta dóttirin, Hrund,
29 ára, hefur hins vegar stundað crossfit um
árabil og er bæði með einkaþjálfarapróf og BA
í íþróttafræði frá HR. Diljá 18 ára og Karítas
16 ára voru töluvert í íþróttum þegar þær voru
yngri, svo á ég 20 mánaða strák, Hrannar Pétur,
sem er mjög sprækur og ég segi stundum í gríni
að honum sé ætlað að ná Íslandsmetinu í maraþonhlaupi aftur í fjölskylduna. Aldrei að vita
þar sem mamma hans, Valgerður Heimisdóttir,
er líka hlaupari og varð önnur kvenna í 55 kílómetra Laugavegshlaupinu í júlí síðastliðnum.“

Þátttakendur af
61 þjóðerni í ár

A

ldrei hafa einstaklingar af
jafn mörgum þjóðernum
verið skráðir til leiks og í ár
miðað við forskráningu, þeir
eru af 61 þjóðerni. Erlendir
þátttakendur Reykjavíkurmaraþons hafa heldur aldrei verið
fleiri, eða 1.617. Í maraþon,
hálfmaraþon og tíu kílómetra
hlaup eru þegar skráðir fleiri en
tóku þátt í þeim vegalengdum í
fyrra en þá var sett þátttökumet
í þessum vegalengdum. 10.387
manns hafa forskráð sig í hlaupið í ár og það er líka met.

12.000

9.000

Árið 2010
bætist boðhlaup við.

Árið 2006 bætist
Latabæjarhlaupið, ætlað átta ára
og yngri, við þau
hlaup sem fyrir
voru.

6.000

Þátttakendafjöldi í Reykjavíkurmaraþoni frá upphafi
SIGURÐUR PÉTUR Man ekki til að
hafa hlaupið með stein í skónum
langar leiðir en í hálfmaraþoni losnaði
skóreim og hann þurfti að stoppa.

3.000
Árið 2005 fjölgar
þátttakendum í tíu
kílómetra hlaupum
um liðlega þúsund.

Árið 1992 detta
sjö kílómetra
hlaup út en
þriggja og tíu
kílómetra hlaup
koma í staðinn.
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Haustvetur

10.000
kr.

afsláttu
á völdu r
m
dagset
ningum
.

STRENDUR SKÍÐI BORGIR
Sala haust- og vetrarferða í fullum gangi!
Heimsferðir bjóða nú sérstakan 10.000 króna bókunarafslátt á völdum dagsetning
ngum
í haust- og vetrarferð
ðirnar. Takmarkaður fjöldi sæta er í boði á þessum kjörum
m.

Tenerife
a.

í haust og vetur
tur

Villa Adeje Beach
Frá 93.900 kr. í 7 nætur með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2–11 ára, í íbúð með
allt innifalið.
Netverð m.v. 2 fullorðna í studio-íbúð með allt innifalið kr. 117.600
á mann. Sértilboð 27. september í 7 nætur.

Kanarí
ENNEMM / SIA • NM53745

í allan vetur
turr

Roque Nublo
o
Frá 119.900 kr. í 14 nætur
30.000 kr. afsláttur
Netverð m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu svefnherbergi.
Sértilboð 5. desember í 14 nætur.

Skíðaveisla

í Austurríki - Flachau - Zell am See - Lungau
Heimsferðir bjóða beint morgunflug til Salzburg, skammt frá bestu skíðasvæðum Austurríkis. Í ár bjóðum við m.a. skíðaparadísina Flachau sem er í
miðju Ski-amadé svæðisins auk okkar vinsælu skíðaferða til til Zell am See,
Lungau o.fl. Kynntu þér framboð okkar á skíðaferðum og sannfærstu um
að það er glæsilegra og á betri kjörum en gengur og gerist.

Frábært verð
Skihotel Speiereck
Frá 96.900 kr. í 7 nætur með hálfu fæði
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2–11 ára, í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 112.400 á mann. 19. janúar í 7 nætur.

Costa del Sol

Síðustu sætin
í haust
Frábært verð
Griego Mar
Frá kr. 93.900

í 8 nætur með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 112.800
á mann, 11. september í 8 nætur.

Síðustu sætin
í haust

Tyrkland

Marinem Karaca Resort
Frá 119.600 kr. í 11 nætur
með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 159.900
á mann. 24. ágúst í 11 nætur.

Benidorm

Alicante

Frábært verð
Carlos I
Frá kr. 105.900
í 14 nætur með fullu fæði
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 139.900
á mann, 28. ágúst í 14 nætur.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða á heimsferdir.is

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

frá

14.900
21. og 28.
ágúst til
Alicante
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Leifar af síldarsögu
Stefán Karlsson ljósmyndari var á ferð í Ingólfsfirði á Ströndum og heillaðist af formum mannvirkjanna á Eyri sem vitna um mikinn stórhug en eru nú í niðurníðslu.

V

ið Ingólfsfjörð á Ströndum standa minjar um
mikinn stórhug. Geir
Thorsteinsson, Beinteinn Bjarnason og Ingólfur Flygenring stofnuðu fyrirtækið Ingólf hf. árið 1942 og
hófu byggingu síldarbræðslu á Eyri.
Til þess fengu þeir Helga Eyjólfsson
byggingameistara, sem áður hafði
reist stórar verksmiðjur í Djúpuvík á
Ströndum og Hjalteyri við Eyjafjörð.
Um þetta leyti veiddist mikil síld,
meðal annars í Húnaflóa, þaðan var
stutt af miðunum inn á Ingólfsfjörð.
Verksmiðjan á Eyri tók til starfa
sumarið 1944 og bræddi það sumar
eitt hundrað þúsund mál síldar. En
sælan var skammvinn því strax næsta
ár dró úr veiðum og eftir sumarið
1952 fékkst ekkert hráefni til bræðslu
á Ingólfsfirði.
Nú eru kríur einu íbúarnir á þessu
forna athafnasvæði og þær láta ferðamenn af sér vita.

La Manga Felipe

Sláðu í gegn á Spáni
Fimm funheitir spænskir áfangastaðir sem uppfylla
allar óskir golfarans. Innifalið er ﬂug með sköttum,
frítt fyrir golfsettið, gisting í 7 eða 12 nætur með
hálfu fæði (morgunverði og kvöldverði)*, akstur til
og frá ﬂugvelli og íslensk fararstjórn.

La Sella

Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

148.900 kr.

7 og 12 daga
a
ferðir í boði.

Frítt fyrir
golfsettið
Akstur til og
frá ﬂugvelli
Golfkennsla
í boði

Bonalba

Oliva Nova

La Manga Las Lomas

Fararstjórar í golfferðum WOW ferða eru:
Björn Eysteinsson, Sigurpáll G. Sveinsson
og Jón Karlsson.

Skelltu þér til La Sella
4.–11. október með

Loga Bergmann

Framlengdu golfsumarið með WOW ferðum
Fjölmargar ferðir í boði á ﬂottustu golfvelli á Spáni. Farðu inn á wowferdir.is
eða hringdu í síma 590 3000 fyrir bókanir eða frekari upplýsingar. Flogið er með
WOW air í dagﬂugi, með miklu sætaplássi og nóg af brosi um borð.

wowferdir.is
WOW ferðir | Höfðatún 12 | 105 Reykjavík | 590 3000 | wowferdir.is | wowferdir@wowferdir.is

*Eingöngu morgunverður í boði á La Manga.
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Í SKOSKA ÞINGHÚSINU Hér er Lama Yeshe, þriðji frá vinstri í neðri röð, í skoska þinginu fyrr í sumar, en sá fimmti er Dalai Lama.
Þarna í Holyrood var saman kominn hópur forsvarsmanna hinna ýmsu trúarbragða.

VIÐ HUGLEIÐSLU Hér eru þeir Choden og ábótinn Lama Yeshe við hugleiðslu í Skotlandi. Sá síðarnefndi er væntanlegur hingað til lands á næsta ári en hann var hér
einnig á ferðinni gósenárið 2007.
MYND/GUNNAR L. FRIÐRIKSSON

Sektarkenndin er gagnslaus
Hversdagsálagið getur kostað fórnir sem Íslendingar eru vanir að færa. Ábótinn Lama Yeshe Losal Rinpoche frá Tíbetbúddaklaustri á Skotlandi minnti Íslendinga á að sitthvað er hagvöxtur og hugarró þegar hann kom hingað gósenárið 2007 en hann er
væntanlegur hingað til lands aftur á næsta ári. Hann bar boðskapinn fyrir Jón Sigurð Eyjólfsson blaðamann fyrir skemmstu.

L

ama Yeshe Losal Rinpoche kom til Íslands
árið 2007 þegar landsmenn stóðu í þeirri
trú að smjör drypi af
hverju strái. Nú er
Hugleiðslu- og friðarmiðstöðin að
undirbúa aðra Íslandskomu Rinpoche á næsta ári. En þó ástand
landsmanna verði þá allt annað en
í gósentíðinni fyrir hrun þá verða
skilaboð tíbeska ábótans þau sömu
enda hafa þau staðið af sér tuggur
tímans í þúsund ár.
„Ég man að fólkið sagði mér
að hagvöxtur væri með því allra
mesta í heiminum, þegar ég kom
árið 2007, en það fer ekki alltaf
saman hagvöxtur og hugarró því
fólk sagðist vera þreytt af mikilli
vinnu og álagi,“ rifjar hann upp.

vægt að láta alla dómhörku lönd
og leið.
Þessi slóð er farsæl fyrir hvern
sem er, hvort sem hann er búddisti eður ei. Flestir telja sig vera
vel gáfum gæddir og það er því
ekki úr vegi að beita þeim gáfum
til þess að auka friðsæld en bera
ekki eldivið á sársaukabál heimsins.
Við verðum að finna hugarró
og kærleika gagnvart þeim sem
nálægt okkur standa og eins velþóknun á þeim verkefnum sem
standa fyrir dyrum í hinu daglega lífi. Ef þú fetar þessa slóð þá
kemur það sér einkar vel fyrir þá
sem nálægt þér standa en þegar
við erum í sífelldu stressi skapast
hætta á því að við særum samferðarfólk okkar með orðum og

leik til Indlands. Þar dvaldi hann
um nokkurt skeið í flóttamannabúðum en síðan komst hann til
mennta og vann síðar fyrir háttsetta Tíbetmunka. Árið 1969 tóku
þeir bræður sig hins vegar til og
héldu til Skotlands þar sem þeir
komu fyrrnefndu klaustri á koppinn en það er fyrsta Tíbetmunkaklaustrið til þess að líta dagsins
ljós í hinum vestræna heimi.

Allt mannkynið er fjölskylda
Nú ferðast hann um víðan heim
og kennir hugleiðslu og fótaforráð
á lendum hugans. Hann gleymir
þó ekki átthögum sínum og reynir að fara reglulega til Tíbets að
hjálpa þar til. Hann sá á eftir foreldrum sínum og tveimur systrum þegar hann lagði á flótta og sá

Að vera lama þýðir það að þú getur ekki gift þig og stofnað fjölskyldu enda lítum við svo á að mannkynið allt sé
stóra fjölskyldan okkar.
Ekki bera á bálköst þjáningarinnar
En hvað hafði hann að segja við
hrelldan nútímamanninn? „Hvert
sem við förum færum við samfélaginu nokkuð veganesti. Búddismi er ekki bókstafstrú, þannig að
við erum ekkert að halda því fram
að við séum hinir einu sannleiksberar heimsins.
Það sem við gerum hins vegar
er að kenna fólki að virkja hugann. Fólk er mjög framsækið nú
á dögum. Það vinnur mikið en er
síðan ósköp niðurdregið að dagsverki loknu. Við kennum því að
feta slóð kærleikans, fyrirgefningarinnar, samkenndar og umburðarlyndis. Og til þess að kunna
fótum sínum þar forráð er mikil-

æði. Svo ég mun reyna að hvetja
Íslendinga til þess að feta þessa
slóð þegar ég kem í Hugleiðsluog friðarmiðstöðina.“

Fyrsta Tíbetmunkaklaustrið á
Vesturlöndum
Lama Yeshe býr í Skotlandi
og er ábóti í tíbetska klaustrinu Samyé Ling en bróðir hans,
Akong Tulku Rinpoche, kom því
á laggirnar. Þeir bræður flúðu
heimaland sitt, rétt eins og Dalai
Lama, árið 1959 þegar Kínverjar brutu á bak aftur uppreisn
heimamanna sem þá höfðu lotið
kínverskri herstjórn í níu ár.
Lama Yeshe var þá á táningsaldri og komst hann við illan

hann foreldra sína aldrei síðar en
systur hans búa enn í Tíbet. „En
þar sem ég er Lama er það afar
erfitt að fá landvistarleyfi svo
ég er ekki í miklu sambandi við
Tíbet,“ segir hann.
Orðið lama er komið úr hans
móðurmáli og er því stundum líkt
við orðið guru sem margir kannast við en það kemur úr sanskrít.
En hvað fylgir því að vera lama?
„Í Tíbetbúddisma tökum við á
okkur vissar skuldbindingar.
Við skuldbindum okkur til þess
að hugsa aldrei um okkur sjálfa
af eigingirni því öll okkar andlega og líkamlega orka á fyrst og
fremst að þjóna mannkyninu en
ekki okkar þrám. Við tileinkum

okkur hugleiðslu og ábyrga lifnaðarhætti. Að vera lama þýðir
það að þú getur ekki gift þig og
stofnað fjölskyldu enda lítum við
svo á að mannkynið allt sé stóra
fjölskyldan okkar. Og hvert sem
við förum berum við boðskapinn
um kærleika og samkennd.“

Kínverjar reisa líka Tíbetmunkaklaustur
En það gengur á ýmsu í þessari stóru fjölskyldu sem byggir þennan heim. Það hlýtur að
vera erfitt að horfa á erlendan
her taka yfir land sitt enda hefur
heyrst hljóð úr öllum heimshornum vegna yfirgangs Kínverja
í Tíbet. Hvaða hug ber Lama
Yeshe Losal Rinpoche til Kínverja? Ber hann ekki í brjósti
þá þrá að Tíbet verði einhvern
daginn frelsað undan þessum
yfirgangi? „Eins og ég sagði þá
berum við, sem erum lama, boðskap um kærleika og samkennd.
Sá boðskapur breytist ekkert þó
þú missir land þitt og hrekist á
brott. Við segjum að fólk verði
að fyrirgefa, ekki hefna. Svo við
erum ekki uppteknir af því hver
fer með stjórnartauma í Tíbet.
Við einbeitum okkur að kennslunni og til að undirstrika þetta
bendi ég á að við höfum fjölmarga kínverska nemendur víða
um veröld. Þó Kínverjar hafi á
sínum tíma jafnað Tíbetmunkaklaustur við jörðu í Tíbet þá eru
aðrir kínverskir Tíbetmunkar
að byggja þúsund önnur annars
staðar í heiminum. Og meira að
segja í Tíbet eru Tíbetmunkar
að kenna Kínverjum þannig að
ég held að hægt og bítandi hverfi
allt til betri vegar í Tíbet sem og
annars staðar.“
Ekki skal verja trú með vopnum
Víða hefur borist á banaspjót til
þess að verja ákveðna trú eða

GUNNAR L. FRIÐRIKSSON Nuddarinn
finnur hér fyrir skriðþunga þúsund ára
hefðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

þjóð. Það er gryfja sem Tíbetmunkar vilja síst af öllu falla í,
segir hann. „Við segjum að ef þú
vilt gera trú okkar gott skaltu tileinka þér það sem hún boðar, ekki
berjast fyrir hana,“ segir hann.
„Ég hef einnig orðið var við það,
sérstaklega hjá þeim nemendum
sem aldnir eru upp í kristnum
gildum, að þeir halda traustataki í
sektarkenndina. En sektarkenndin
er með öllu tilgangslaus. Við verðum að lifa ábyrgu lífi og ef okkur
verður á þurfum við að horfast í
augu við það, bæta fyrir það og
einsetja okkur að stíga ekki aftur
sama villusporið.“

Vilja starfrækja klaustur á Íslandi
Hugleiðslu- og friðarmiðstöðin á Grensásvegi er í samstarfi við Tíbetmunkaklaustrið í
Skotlandi. Þar kemur fólk saman tvisvar í viku
og hugleiðir samkvæmt hefðum Tíbetmunka.
Einn þeirra sem þar heldur til er Gunnar L.
Friðriksson nuddari.
„Það sem hrífur mig mest er að það er lagt
svo mikið upp úr því að fylgja í einu og öllu
hinni svokölluðu Kagyu-línu tíbetsks búddisma sem er að minnsta kosti þúsund ára
gömul. Þannig að mér finnst ég finna fyrir
skriðþunga aldanna, þetta er eins og að sitja
við enda skriðjökuls og finna hvernig þessi
þúsund ára kraftur mjakar þér áfram. Þannig
að þetta er ekki eitthvert prógram sem einhver maður úti í bæ hefur lært einhvers staðar
og ákvað að brydda upp á.“
Hann segir enn fremur að þó þetta sé
Tíbet-búddismi komi margir sem kjósi að
ganga ekki þeirri trú á hönd. Gunnar þekkir
Lama Yeshe Losal Rinpoche af góðu einu en

hann fór í klaustrið til hans í Skotlandi, ásamt
konu sinni Helenu Bragadóttur, og fóru þau
á átta daga námskeið á vegum þess á skosku
eyjunni Holy Island.
Það voru hjónin Dagmar Vala Hjörleifsdóttir og Halldór Jónsson sem komu Hugleiðslu- og friðarmiðstöðinni á koppinn sem
nú er á sínu níunda starfsári. Upphafið má þó
rekja til Malaví þar sem þau hjón unnu við
þróunarstörf. „Þar kynntist ég manni að nafni
Rob Nairn sem er hugleiðslukennari,“ rifjar
hún upp. „Hann er reyndar lærður afbrotasálfræðingur en svo var honum bent á að hætta
þeim starfa og snúa sér eingöngu að hugleiðslukennslu. Hann gerði það og seldi allar
sínar eigur og fór að ferðast um heiminn til að
kenna og það hefur hann gert nú í þrjátíu ár.“
Dagmar var undir handleiðslu hans og
kynntist þá bræðrunum í Samyé Lingklaustrinu í Skotlandi. „Ég leit alltaf á mig sem
nemanda en einn daginn var mér sagt að

nú skyldi ég fara að byrja að kenna þetta. Ég
hló bara. En svo þegar ég var búin að hlæja
í eitt ár byrjaði ég að kenna. Fyrst vorum við
hjónin með þetta heima, þá var bara tekið úr
lás og fólkið kom inn að hugleiða en stofan
var fljót að fyllast svo við keyptum húsnæðið
á Grensásvegi. Það húsnæði er reyndar löngu
sprungið utan af okkur svo við erum farin að
leita að nýju húsnæði. Við erum líka að leita
að húsi úti á landi til að starfrækja Tíbetmunkaklaustur hér á landi.“
Þau hjón eru með hugleiðslunámskeið en
svo eru Gunnar og Helena með námskeið
þar sem þau kenna núvitund en það kennir
fólki meðal annars að halda hugarró í hinu
daglega lífi. Dagmar Vala segir að hugleiðslufundirnir sem séu á föstudagsmorgnum og
miðvikudagskvöldum standi öllum opnir. „Við
erum alltaf að,“ segir hún, „það hefur ekki
fallið miðvikudagur úr frá upphafi sama hvað
hátíðardaga og tilstand áhrærir.“

DAGMAR VALA HJÖRLEIFSDÓTTIR Hér leiðir
Dagmar Vala hugleiðslu í Hugleiðslu- og friðarmiðstöðinni.
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Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

sendum um allt land
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BUXUR
Flík vetrarins eru buxur en þar
er fjölbreytileikinn allsráðandi í
sniðum. Víðar buxur og þröngar og
leðrið kemur sterkt inn.

PROENZA
SCHOULER

PRADA
MUGLER
MAISON MARTIN
MARGIELA
YVES SAINTLAURENT

CHLOÉ READY

ÁBERANDI
YFIRHAFNIR:
Yfirhafnir gegna lykilhlutverki í
hausttískunni og því meiri um
sig því betri. Mikið var um síðar,
efnismiklar kápur í fatalínum
helstu tískuhúsanna.

MARY
KATRANTZOU

DRAMATÍSKT HAUST
Nú þegar sólin er farin að lækka á lofti og sumarflíkurnar að mestu
horfnar úr verslunum landsins er ekki úr vegi að skoða hvaða tískubólur
verða vinsælastar á komandi vetri. Litadýrðin og munstrin halda áfram og
buxur verða í aðalhlutverki. Álfrún Pálsdóttir tók saman.

Í STÍL:
Í haust og vetur er um að
gera að vera óhræddur við
að klæðast fatnaði í stíl,
sama mynstur að ofan og
neðan er skemmtileg ný
tískubóla.
HERMÈS

PROENZA SCHOULER

BURBERRY
PRORSUM

ÚTSAUMUR:
ALEXANDER
MCQUEEN

ACNE

ÁHERSLA
Á MIITTIÐ:

Breiða mittisbeltið
kemur inn á nýjan leik í
vetur og það má gjarna vera ansi
áberandi.

Flíkur með fallegum útsaumuðum
myndum, á borð
þær sem finna má á
gömlum púðum frá
ömmu, verða vinsælar
í haust. Smáatriðin skipta
máli.

BALMAIN
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■ MANCHESTER

UNITED

Titlaleysi sæmir United ekki

89

stig hefðu dugað Manchester United til sigurs öll keppnistímabilin í ensku úrvalsdeildinni ef frá er talið það síðasta. Ótrúlegur árangur
hjá liði sem glímdi við meiðslavandræði sem aðeins
Arsene Wenger kannast við, auk þess
sem liðið þótti spila vel undir pari.
Tímabilið var það fyrsta bikarlausa
frá því 2004-2005 og því tímabil vonbrigða hjá félagi sem hefur verið
nánast óstöðvandi undanfarna tvo
áratugi.
Markvarðarstaðan er enn áhyggjuefni hjá United og sömu sögu má
segja um bakvarðarstöðurnar þar
sem Patrice Evra má muna sinn fífil
fegurri og enginn virðist augljós
fyrsti kostur hægra megin. Endurkoma Nemanja Vidic eftir átta
mánaða fjarveru er fagnaðarefni
enda um jafnbesta varnarmann
deildarinnar að ræða.
Með kaupunum á Robin van
Persie stendur liðið vel að vígi
sóknarlega enda með fjóra frábæra framherja og er þá Dimitar Berbatov ótalinn. Shinji
Kagawa er kærkomin viðbót í
sköpunarferlið á miðjunni en
hvort honum tekst að láta til
sín taka svo tekið verði eftir
á sínu fyrsta tímabili á Old
Trafford kemur í ljós.

■ CHELSEA

Hazard loksins mættur

E

ina liðið sem telja má
líklegt til að veita Manchester-risanum keppni
fram í rauðan dauðann er
Evrópumeistaralið Chelsea. Segja má að martröð
hafi orðið að ótrúverðugum
draumi þegar Lundúnaliðið fagnaði ekki aðeins
sigri í ensku bikarkeppninni heldur kom langþráður Meistaradeildarbikar í
hús. Allt féll með Chelsea
á vormánuðum og varð til
þess að bráðabirgðastjórinn Roberto Di Matteo fékk
tveggja ára samning.
Didier er farinn en tveir
afar spennandi leikmenn
mættir á svæðið. Belginn
Eden Hazard er loksins
mættur í ensku úrvalsdeildina en besti leikmaður
frönsku deildarinnar undanfarin tvö ár fær samkeppni frá Brasilíumanninum og jafnaldra sínum
Oscar í skapandi hlutverki í sóknarleik Chelsea.
Þá má ekki gleyma því að Chelsea á inni Fernando
Torres sem mun dæla inn mörkum um leið og sjálfstrauststankurinn fyllist.

ÍSLENDINGAR Í ÚRVALSDEILDINNI
Íslendingaleysi
Gylfi Þór Sigurðsson verður fimmtándi Íslendingurinn sem
spilar í ensku úrvalsdeildinni frá formlegri stofnun hennar
árið 1992. Þegar best lét, tímabilið 2005-2006, spiluðu fimm
Íslendingar með liðum í úrvalsdeildinni. Fjórir léku með úrvalsdeildarliðum í fyrra en ýmist féllu eða hafa haldið á ný mið.
Gylfi Þór stendur því einn fjórmenninganna áfram vaktina fyrir
Íslands hönd í vetur. Auk Gylfa Þórs er Brynjar Björn Gunnarsson á mála hjá nýliðum Reading og reiknað er með því að
hann verði í 25-manna leikmannahópnum sem tilkynna þarf
fyrir lok mánaðarins. Flest benti til þess að Vesturbæingurinn
spilaði með KR í sumar en Brynjar, sem verður 37 ára í október
og er í miklu uppáhaldi stuðningsmanna Reading, var beðinn
um að vera til halds og trausts í eitt ár til viðbótar. Spilatími
kappans verður þó að öllum líkindum af skornum skammti.

ÍSLENDINGAR Í
ÚRVALSDEILDINNI
Þorvaldur Örlygsson
Guðni Bergsson
Heiðar Helguson
Jóhann Birnir Guðmundss.
Arnar Gunnlaugsson
Eiður Smári Guðjohnsen
Fulham
Þórður Guðjónsson
Lárus Orri Sigurðsson
Hermann Hreiðarsson

FÉLÖG
Nottingham Forest
Tottenham, Bolton
Watford, Fulham, Bolton, QPR
Watford
Bolton, Leicester
Chelsea, Tottenham, Stoke,

Derby
WBA
Crystal Palace, Wimbledon,
Ipswich, Charlton, Portsmouth
Jóhannes Karl Guðjónsson Aston Villa, Wolves, Burnley
Ívar Ingimarsson
Reading
Brynjar Björn Gunnarsson Reading
Grétar Rafn Steinsson
Bolton
Eggert Gunnþór Jónsson
Wolves
Gylfi Sigurðsson
Tottenham
(hefur ekki enn spilað leik)

MEISTARAEFNI Belginn Vincent Kompany, fyrirliði Manchester City, lyftir bikarnum eftir ótrúlegan lokadag ensku úrvalsdeildarinnar í maí síðast-

liðnum. Liðið hefur farið sér óvenju hægt á leikmannamarkaðnum í sumar en hópurinn er þó sá sterkasti í deildinni.

NORDICPHOTOS/AFD

Sá enski byrjar að rúlla
Keppni í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu hefst á nýjan leik í dag eftir þriggja
mánaða sumarfrí. Þrjú lið þykja líklegust til afreka þótt stuðningsmenn Arsenal,
Liverpool og Tottenham séu því eflaust ósammála. Kolbeinn Tumi Daðason velti fyrir
sér stöðu mála í vinsælustu knattspyrnudeild í heimi.

M

anchester City landaði sínum fyrsta
Englandsmeistaratitli í 44 ár með
dramatískasta
mögu lega hætti í
maí. Tvö mörk í viðbótartíma tryggðu
liðinu sigur í lokaumferð sem seint
verður leikin eftir. Meistaratitillinn
vannst á markatölu þar sem 6-1 útisigur á erkifjandanum og nágrannanum
United gerði gæfumuninn.
■ ARSENAL,

Almennt er talið erfiðara fyrir lið
að verja titil heldur en að vinna hann
en því gæti verið öfugt farið hjá City.
Þrátt fyrir að liðið hafi farið lítinn á
leikmannamarkaðnum samanborið
við undanfarin ár er leikmannahópur
félagsins án nokkurs vafa sá sterkasti í
deildinni. Með tveimur stórum titlum á
tveimur árum hefur skapast sigurhefð á
Etihad-leikvanginum sem hefur aðeins
aukið sjálfstraust og trú stjarnanna í
ljósbláa búningnum.

Mikilvægi fyrirliðans Vincents
Kompany varð augljóst á síðustu leiktíð er hann var frá vegna meiðsla. Liðið
má illa við fjarveru hans og ef Roberto
Mancini þarf að styrkja liðið á einhverjum vígstöðvum er það í hjarta varnarinnar. Fá veikleikamerki er að finna
á sóknarleik liðsins þar sem Sergio
Aguero fer fremstur í flokki. Ef Carlos
Tevez og Mario Balotelli einbeita sér að
því sem þeir fá borgað fyrir er erfitt að
sjá nokkuð lið skáka City.

TOTTENHAM OG LIVERPOOL

Gætu háð baráttu um þriðja sætið í deildinni

Þ

að er orðinn árviss viðburður
að Arsenal selji fyrirliða og
einn sinn heitast elskaða leikmann
í aðdraganda tímabilsins. Í fyrra
var það Cesc Fabregas og nú Robin
van Persie. Dagsetningin, 15. ágúst,
var sú sama en munurinn er sá að
Arsene Wenger virðist hafa reynt að
fylla í skarðið í tíma. Lukas Podolski
og Olivier Giroud munu skora mörk
en kaupin á Santi Cazorla eru síst
minna spennandi. Vondu fréttirnar
eru þær að Alex Song virðist á förum
auk þess sem óvíst er hvenær Jack
Wilshere verður klár í slaginn. Upphaf tímabilsins gæti því reynst Lundúnaliðinu erfitt en stuðningsmönnum
liðsins er vafalítið ofarlega í huga
hörmunarbyrjun liðsins á síðustu
leiktíð.
Tottenham býður í ár upp á framhaldsmyndina „André Villas-Boas
í enska boltanum“. Portúgalski
stjórinn var rekinn vandræðalega
snemma frá Chelsea í fyrra og mátti
svo horfa upp á eftirmann sinn og
aðstoðarstjóra skrá sig í sögubækur
félagsins og hjörtu stuðningsmanna.
Hversu langan tíma Villas-Boas fær
með Tottenham skal ósagt látið en
forverar hans af meginlandinu, ef
Martin Jol er settur innan sviga,
hafa ekki notið mikillar þolinmæði.
Liðið hefur skemmtilega blöndu
enskra og erlendra leikmanna en
vantar sárlega heimsklassa framherja í viðbót við Jermain Defoe.
Fólk ætti ekki að láta sér bregða þó
Gylfi Þór Sigurðsson verði í aukahlutverki til að byrja með enda samkeppnin á miðju Tottenham hörð þó
óhjákvæmileg brottför Luka Modric
mýki hana.
Stuðningsmenn Liverpool horfa
enn eitt haustið bjartsýnisaugum

MEISTARADEILDARSÆTI? Ítalinn Fabio Borini, nýr framherji hjá Liverpool, og hinn enski Kyle

Walker hjá Tottenham verða væntanlega í eldlínunni í vetur.

á tímabilið. Nýr ungur stjóri er í
brúnni, Luis Suarez , búinn að semja
til enn lengri tíma og menn hættir
að eyða orku í að þvertaka fyrir að
kaupin á Andy Carroll hafi verið mistök. Stjórinn Brendan Rodgers hefur
fengið tvo fyrrum liðsmenn sína
með í ævintýrið og engin launung
að Liverpool hefur á að skipa flottu
byrjunarliði. Frammistaða Stevens

Gerrard á EM gaf fögur fyrirheit og
endurkoma hins áður hataða en síðar
dáða Lucas á miðjunni er ekki síður
til þess að auka á eftirvæntinguna.
Árangur Liverpool á síðustu leiktíð getur ekki orðið verri og aldrei
að vita nema spennandi tími sé
fram undan undir stjórn ungs knattspyrnustjóra með hugmyndafræði
um hvernig eigi að spila fótbolta.

HÁSKÓLAR

Kynningarblað
MBA
Atferlismeðferð
Endurmenntun
Samkennd
Stjórnun
Samningafærni

LAUGARDAGUR 18. ÁGÚST 2012

NORDIC PHOTOS/GETTY

Rausnarlegir styrkir til verkefna
sem fjalla um norræn tungumál
Ein meginforsenda norræns samstarfs er sú menningarlega og samfélegslega heild sem skyldleiki tungumála færir. Allir sem hafa
áhuga og þekkingu á norrænum tungumálum geta sótt um Nordplus styrki og fjölmargir Íslendingar hafa hlotið þá.

N

ordplus-tungumálaáætlunin kallast sá hluti
menntaáæt lunar Norrænu ráðherranefndarinnar sem
snýr að styrkjum til tungumálaverkefna. Formáli áætlunarinnar
er sá að ein meginforsenda norræns samstarfs sé sú menningarlega og samfélagslega heild sem
skyldleiki tungumálanna færir.
Danska, norska og sænska eru
sérstök að því leyti að skyldleiki
þeirra er mikill en engu að síður
er staðreyndin sú að æ fleiri Norðurlandabúar veigra sér við að tala
móðurmál sitt þegar þeir heimsækja nágrannalöndin og styðjast
fremur við ensku. Þetta er þróun
sem tungumálaáætlunin reynir
að sporna við. Rannsóknir sýna
að því yngri sem börn eru þegar

þau komast í kynni við nágrannamál sín, þeim mun líklegri eru
þau til að yfirstíga tungumálaleg landamæri þegar þau vaxa úr
grasi. Þess vegna hefur áhersla
verið lögð á að styrkja verkefni
sem tengjast börnum og tungumálaupplifun þeirra. Íslenskan
er þó aðeins fjarskyldari og lýtur
því ekki sömu grannmálslögmálum, svo ekki sé minnst á finnskuna. Hvernig falla þessar þjóðir
inn í áætlunina? Báðar hafa þær
annað norðurlandatungumál
sem skyldufag í skólum og hefur
tungumálaáætlunin t.d. veitt
styrki til að þróa kennsluaðferðir í þessum málum. Íslendingar
njóta góðs af sterkum tungumálatengslum við Norðurlönd þar sem
margir Íslendingar halda árlega til

Norðurlanda, annað hvort í nám
eða til starfa. Hafa íslenskir umsækjendur hlotið fjölmarga styrki
í tungumálaáætluninni. Allir sem
hafa áhuga og þekkingu á norrænum tungumálum geta sótt um
styrk en dæmi um verkefni eru
tungumálarannsóknir, ráðstefnur, tölvuleikir, tónlistarverkefni
með tungumálaáherslu o.fl. Skilyrði umsóknar er að verkefnið
hafi a.m.k. tvo samstarfsaðila frá
Norðurlöndum eða Eystrasaltslöndum og að umsókn skuli skrifuð á dönsku, norsku eða sænsku.
Starfsfólk Landsskrifstofu Nordplus veitir frekari upplýsingar og
aðstoðar í leit að samstarfsaðilum.
Hægt er að kynna sér áætlunina í
heild sinni á síðunni www.nordplus.is.

Dæmi um verkefni sem hafa fengið Nordplus styrki eru tungumálarannsóknir, tölvuleikir,
MYND/ÚR EINKASAFNI
ráðstefnur og tónlistarverkefni með tungumálaáherslu.
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Samkenndin
stendur upp úr
MBA-nám Háskóla Íslands er tveggja ára
framhaldsmenntun. Námið er mjög krefjandi en
um leið skemmtilegt og gagnlegt.

E

Skoraðu á þig
og taktu skrefið!
MBA-nám í Háskóla Íslands
MBA-námið í Háskóla Íslands er hagnýtt nám sem miðar
að því að efla frumkvæði, færni og forystueiginleika
MBA-námið í Háskóla Íslands:
• tækifæri fyrir þig til að efla persónulega færni á sviði rekstrar og stjórnunar
• sérstaklega miðað að íslensku atvinnulífi
• nám með alþjóðlegum blæ þar sem horft er á Ísland í alþjóðasamhengi
• tveggja ára metnaðarfullt og starfsmiðað meistaranám fyrir stjórnendur
• skipulagt samhliða starfi, kennt er á föstudögum og laugardögum aðra hvora helgi

www.mba.is

inn þeirra nemenda sem
útskrifuðust úr MBA-námi
Háskóla Íslands síðasta vor
var Halldór Halldórsson, fyrrverandi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
og formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Halldór hafði lengi
stefnt á frekara framhaldsnám
og sá tækifærið opnast eftir að
hann ákvað að gefa ekki kost á
sér sem bæjarstjóri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2010. „Ég
stundaði nám í stjórnsýslufræðum við Háskóla Íslands þegar
ég varð bæjarstjóri árið 1998. Ég
sá mér ekki fært að halda náminu áfram á þeim tíma enda er
starf bæjarstjóra erilsamt starf.
Því ákvað ég að hætta í náminu
en var alltaf ákveðinn í að halda
frekari námi áfram eftir að starfi
mínu sem bæjarstjóri lyki. Vorið
2010 varð ljóst að ég myndi ekki
gefa kost á mér í áframhaldandi
starf og þá hóf ég leit að námi
næsta vetur.“
Halldór segist hafa skoðað
ýmsa möguleika um sumarið
en á endanum varð MBA-nám
við Háskóla Íslands fyrir valinu.
„Ég velti meira að segja fyrir mér
þeim möguleika að halda út fyrir
landsteinana. En á endanum
kaus ég námið við Háskóla Íslands enda talsvert rask fyrir fjölskylduna að flytja til útlanda.“
Ein helsta ástæða þess að Háskóli Íslands varð fyrir valinu að
sögn Halldórs var stefna skólans að vera ávallt í fremstu röð
háskóla í heiminum. „Það freistaði mín líka að námið er að nær
öllu leyti kennt á íslensku. Þannig sá ég fram á það að hópavinnan yrði meira gefandi. Reyndar voru kennarar námsins bæði
íslenskir og erlendir og það var
mjög skemmtilegt að fá erlenda
fyrirlesara með innlegg í námið.“
Halldór segir MBA-námið hafa verið mjög skemmtilegt
og gefandi nám. En þótt námið
sem slíkt hafi verið skemmtilegt segir hann samnemendur
sína hafa staðið upp úr og einnig hversu góður og samhentur hópurinn var. „Það var ótrúlegt hvað þessi 25 manna hópur
náði vel saman á þessum tveimur árum. Ég er búinn að eignast
marga góða vini og veit að tengslin milli hópmeðlima munu vara
lengi áfram.“
Það voru eðlilega mikil viðbrigði fyrir Halldór að setjast á
skólabekk aftur en hann segir
samt tilfinninguna hafa verið
mjög góða. „Þetta var í raun æðisleg tilfinning og algjör sjálfsendurnýjun. Maður hefur svo
gott af þessu, að breyta svona
rækilega til. Sjálfur hafði ég
starfað sem bæjarstjóri í tólf ár
þannig að það var kominn tími
á breytingar.“
Námið hefur nýst Halldóri vel.

Halldór Halldórsson, fyrrverandi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir MBA námið
við Háskóla Íslands hafa verið mjög
MYND/HEIÐA
skemmtilegt og gefandi.

Strax á fyrsta misseri vann hann
verkefni í tengslum við nýstofnað fjölskyldufyrirtæki hans og
systkina sinna sem þjónustar ferðamenn á Vestfjörðum.
Seinna í náminu vann hópur
Halldórs verkefni í tengslum við
markaðsgreiningu fyrir sama
fyrirtæki. „Oft þurftum við hins
vegar að leita til fyrirtækja vegna
verkefna en uppistaðan í náminu
er verkefnavinna og hópavinna.
Og talandi um vinnu, þá verður að geta þess að námið sem
slíkt er heljarmikil vinna sem
verður að taka af mikilli alvöru
svo maður fái eitthvað út úr því.
Samnemendur mínir lögðu alveg
gríðarlega mikið á sig og þetta
er ótrúlega duglegt fólk. Flestir í hópnum eru fjölskyldufólk í
vinnu þannig að álagið gat verið
ansi mikið.“
Fram undan hjá Halldóri er
frekari uppbygging ferðaþjónustufyrirtækis fjölskyldunnar
þar sem hann mun einblína á
stjórnun og skipulag fyrirtækisins, ásamt því að sinna bókhaldinu eins og hann hefur alltaf gert. „Ég er síðan alltaf opinn
fyrir spennandi tækifærum í atvinnulífinu þótt ég sé ekki beinlínis í atvinnuleit þessa dagana.“ Halldór mælir hiklaust
með MBA-námi Háskóla Íslands. Námið sé krefjandi og
erfitt en að sama skapi virkilega
hagnýtt. „Rétta hugarfarið verður þó að fylgja með. Þeir sem fara
í gegnum námið eru að taka við
ákveðnum kyndli sem þeir verða
að hlaupa með áfram. Námið er
gott og skilar miklu og nemendur verða að sýna það líka, bæði í
náminu og úti í atvinnulífinu að
námi loknu.“

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

ROKKABILLÝ Í ÞJÓÐMINJASAFNINU
Rokkabillý-tónleikar Langa Sela og Skugganna verður í Þjóðminjasafninu í kvöld kl. 20.00. Á eftir stígur Háskóladansinn
á svið og kennir gestum og gangandi rokkabillý-dansspor fyrir
rokkabillý-ballið sem stendur til kl. 22.00 í anddyri safnsins.

Upprifjun fyrir SAMRÆMDU PRÓFIN í
september í 4., 7. og 10. bekk

NÁMSAÐSTOÐ
Öll skólastig - Réttindakennarar
Nemendaþjónustan sf

www.namsadstod.is

s. 557 9233

Þjóðminjasafn
Íslands
vill vekja athygli á því að

Langi Seli og Skuggarnir
spila rokkabillý í safninu
í kvöld frá kl. 20.00-20.30.

Allir velkomnir – Aðgangur ókeypis

ALLT FYRIR MÖMMU
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DUGNAÐARFORKAR Kærleikur, virðing og stuðningur hafa verið veganesti
systranna Áslaugar og Nínu frá blautu barnsbeini. Í dag gefa þær til baka.
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Hrífandi náttúra, einstök menning og
fjölbreytt dýralíf sem eiga varla sinn
líkan, ævintýraleg upplifun í einstöku
umhverfi. Við förum m.a. í Safariferð
á jeppum og skoðun villt dýr í sínu
náttúrurlega umhverfi. Sri lanka er
eyjan sem Sinbað sæfari og Marco
Polo heimsóttu á ferðum sínum. Við
kynnumst framandi og heillandi heimi
sem tekur á móti ferðalöngum með
opnum örmum.
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Þá fyrst kom í ljós að hún hafði verið
ranglega sjúkdómsgreind og í dag ríkir
óvissa um hvað hrjáir hana í raun.“
Áslaug segir alvarleg veikindi oft
feimnismál og utanaðkomandi skorti
stundum orð eða viðbrögð.
„Það er skiljanlegt en aðstandendum
er nauðsyn að tala um veikindin, bæði
til að létta á sál sinni og líða betur. Það
gerir illt verra að byrgja allt innra með
sér og um leið ágætt fyrir þá sem ganga
í gegnum það sama að vita að fleiri
standa í svipuðum sporum.“
Áslaug stundar laganám við Háskóla
Íslands og er formaður Heimdallar.
„Ég vil sjá Ísland blómstra. Ég er með
púlsinn á ungmennum minnar kynslóðar sem líta frekar til framtíðar í ókunnu
landi en hér heima. Því þarf að gera
landið lífvænlegra og eftirsóknarvert á
ný. Ísland á vera land tækifæranna.“
Áslaugu líkar vel að hafa mikið á
sinni könnu. Hún segir dugnaðinn og
hjartalagið komið frá foreldrum sínum.
„Mér finnst gott að gera gagn fyrir
aðra og það fyllir mig einlægri gleði að
sjá systur mína blómstra. Ég væri ekki
sama manneskjan ef ég hefði ekki alist
upp með Nínu. Hún hefur kennt mér
þolinmæði, umburðarlyndi og aðra hlið
á lífinu sem svo dýrmætt er að eiga en
ekki allir fá að kynnast.“ ■ thordis@365.is

HOLLT

METNAÐARFULLAR
Þrjú ár skilja þær systur
að í árum. Áslaug Arna
er 21 árs og Nína Kristín
verður 19 ára í ár. Hún
stundar nám við Fjölbrautaskólann í Ármúla.
MYND/GVA

VERTU MEÐ
Hver sem er getur
heitið á þá sem
hlaupa fyrir gott
málefni í Reykjavíkurmaraþoni
Íslandsbanka fyrir
upphæð að eigin
vali. Þannig er hægt
að hvetja hlaupara
til dáða og láta
jafnframt gott af sér
leiða.
Sjá nánar á www.
hlaupastyrkur.is.

Opið:
mán - föst Kl. 11 - 21
lau - sun Kl. 12 - 21

OG GOTT
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350 kkr
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ið eigum bara daginn í dag, hvort
sem við erum frísk eða alvarlega
veik. Því ættu sem flestir að taka
fyrir einn dag í einu, njóta þess sem
lífið hefur gefið og lifa því til fulls.“
Þetta segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem hyggst hlaupa tíu kílómetra
maraþon með Nínu Kristínu, systur
sinni, sem bundin er við hjólastól.
„Hugdettan þótti djörf í fyrstu en við
erum klárar í slaginn. Hlaupið verður
ugglaust strembið og svipað því að
hlaupa með manneskju í fanginu að
ýta Nínu í hjólastól á undan sér. Við
stefnum á Íslandsmet í tíu kílómetra
hjólastólahlaupi,“ segir Áslaug brött.
Nína Kristín safnar áheitum fyrir
Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð krabbameinsveikra og aðstandenda þeirra.
„Mamma greindist að nýju með
krabbamein í vor eftir að hafa áður
sigrast á brjóstakrabbameini. Hún leitar
mikið í Ljósið og það hefur reynst henni
vel. Því viljum við veg Ljóssins sem
mestan,“ segir Áslaug sem áður safnaði
áheitum fyrir NPA-miðstöðina sem bætt
hefur lífsgæði Nínu Kristínar mikið.
„Nína fæddist heilbrigð en byrjaði að
veikjast á öðru árinu. Hún er þroska- og
hreyfihömluð en gat gengið með stuðningi þar til í fyrra að veikindin ágerðust.
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smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

smaar@frettabladid.is / visir.is

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

SUZUKI SWIFT GL 05/2008, ekinn 79
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 1.660.000.
Raðnr. 340015 - Bíllinn var að koma!

VW Golf comfortline 8v. Árgerð 2003,
ekinn 131 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ
650,000,STG.. Rnr.103302.

FORD F150 Lariat 4x4. Árg. 3/2005,
ek. 85 Þ.KM, Tölvukubbur, Leður, hús,
Webasto, omfl, ný dekk, Gott eintak
, Ásett verð 2.690.000. Tilboðsverð
2.190.000, Rnr.117836. Er á staðnum,
SUBARU LEGACY SPORT SEDAN Árgerð
2008, ekinn 41.þ km, sjálfskiptur.
Mjög gott eintak. Verð 2.850.000 kr.
Rnr:111504.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2011,
ekinn 32 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.070.000. Rnr.180834. Uppl. í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi.

HONDA
ACCORD
SEDAN
2,4
EXECUTIVE 03/2006, ekinn 100 Þ.km,
sjálfskiptur. Verð 2.390.000. Raðnr.
322503 - Bíllinn er á staðnum!

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2005, ekinn
65 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
790.000. Rnr.251515.

TOYOTA Corolla 1,6 vvti. Árgerð 2002,
ekinn 184 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 890.000. Rnr.180750. Uppl. í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

SUBARU Legacy Outback. Árg 4/2008,
ek 103 Þ.KM, sjálfsk, Panorama, ný
tímareim, Ásett verð 2.890.000.
Tilboðsverð 2.290.000, Rnr.117446. Er
á staðnum,

BMW X5 3,0i. Árg 3/2004, ek 127 Þ.KM,
bensín, ssk, Leður, ný heilsársdekk,
Krókur, omfl, Gott eintak, ný dekk,
Umboðsbíll, Ásett verð 2.890.000.
Tilboðsverð 2.390.000, Rnr.150449. Er
á staðnum,

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,

AUDI Q7 S-line quattro dísel. Árgerð
2007, ekinn 89 Þ.KM, DÍSEL, sjálfskiptur,
leður, S-útlitspakki, bakkmyndavél ofl.
Verð 7.190þ. Rnr.160128.

MERCEDES BENZ B 180 ngt . Árgerð
2011, ekinn 8 Þ.KM, bensín/metan,
sjálfskiptur, glerþak, fjarlægðarskynjarar
framan/aftan, hraðastillir ofl. Verð
4.690þ. Rnr.100259.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

MMC Pajero int.turbo diesel/langur.
Árgerð 1997, ekinn 311 Þ.KM, dísel, 5
gírar. Verð 499.000. Rnr.105189.

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

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16
http://www.isband.is

JEEP Grand Cherokee Overland, Árg
2004, ek 164 Þ.KM, sjálfsk, leður, lúga,
GPS, Fjarstart ofl, Flottur bíll, Ásett
verð 1.290.000. Tilboðsverð 1090.000,
Rnr.117577. Er á staðnum.

HYUNDAI TERRACAN GLX Árgerð
2006, ekinn 77.þ km, sjálfskiptur. Einn
eigandi frá upphafi. Verð 2.990.000 kr.
Rnr:111648.

TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árgerð
2006, ekinn 132 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
Verð 6.390.000 Tilboð 5.990.000.
Rnr.131462. Uppl. í síma 570-5220
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220
www.toyotakopavogi.is

JEEP Grand cherokee Limited 4x4. Árg
2002, ek 170 Þ.KM, Leður omfl, Mikið
endurnýjaður, Ásett verð 990.000.
Tilboðsverð 860.000, Rnr.192588. Er
á staðnum,

TOYOTA HILUX EXTRA CAB SR
X/C Árgerð 2007, ekinn 74.þ km,
beinskiptur. 35” breyttur, lítur mjög vel
út. Verð 3.490.000 kr. Rnr:111828.

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
Sími: 4705073
Opið virka daga 9-18
www.bva.is

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

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

Bílar til sölu
FORD Focus Trend Station Dísel. Árg
9/2007, ek 124 Þ.KM, 5 gírar, Loftkæling,
álfelgur ofl, Mjög eyðslugrannur og fínn
bíll, Ásett verð 1.650.000. Tilboðsverð
1.350.000, Rnr.117782. Er á staðnum,

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

JAGUAR XKR Coupe . Árg 4/2008,
ek 10 Þ.KM, 420hö, Sá flottasti, Ein
með öllu, Fluttur inn nýr, Ásett verð
14.900.000. Tilboðsverð 11.900.000,
Rnr.114909. Er á staðnum,

LAND
ROVER
Range
Rover
Supercharged Vouge, Árg 2/2007,
ekinn 93 Þ.KM, Umboðbíll með öllu,
lítur mjög vel út, Ásett verð 7.950þ.kr,
Tilboðsverð 6.900þkr, Rnr.116686. Er
í salnum,

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

Bílar til sölu
Renault Megane árg. 19

7LOV¸OX&RUYHWWH&

Mjög snyrtilegur bíll, 5 dyra, beinkskiptur
og ekinn aðeins 132 þ. km. Bílinn er
skoðaður í oktober 2011. Verð 270 þús.
Skoða öll tilboð. Upplýsingar í síma
694-8622.

7LOV¸OX/H[XV,6)
LAND
ROVER
Range
Rover
Supercharged Vouge, Árg 6/2007, ek
68Þ.KM, Umboðsbíll með öllu, lítur
út sem nýr, Ásett verð 8.900þ.kr,
Tilboðsverð 7.900þkr, Rnr.117183. Er
í salnum

Góður station 195þús

Nissan Primera 1600 árg. ‘98 station,
beinssk. ek. 195þús. sk. ‘13. Krókur.
Verð 195þús. Uppl. s. 891 9847.

7LOV¸OX&RUYHWWH&9/
UJ(NLQQÀP¯OXUVVN
WWRSSXU9HU²PLOOM

7LOV¸OX/H[XV,6)V£HLQL£ODQGLQX
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9LNWRUV

9LNWRUV

NÝ COLEMAN SEDONA 8 fet, Markísa
og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, afsláttur 800.000, Hausttilboð
1.499.800, Komdu og tryggðu þér hús,

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

Til sölu Renault Laguna árg’02 sjálfsk.
Ek.220þús.km, mjög gott ástand.
Skoðaður út árið 2013. Fæst á 480þús
sími. 8482393

atvinna

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Við erum
á fullri ferð!
Bílabúð Benna er ört vaxandi fyrirtæki
VN]HU[HYÅ\N[Z[HYMZM}SRxO}WPUU
=PóSLP[\THóKYxMHUKPVNTL[UHóHYM\SS\TLPUZ[HRSPUN\TTLóô¤NPSLN[]PóT}[VNYxRHôQ}U\Z[\S\UK
,Y[ô[PSôQ}U\Z[\YLPó\IPUUOQmLPU\Å\NHZ[HIxSHôQ}U\Z[\M`YPY[¤RPSHUKZPUZ&

Bílabúð Benna hefur þjónað bílaáhugamanninum í 37ár
TLóÅ\NYPZ[HYMZLTPmTYN\TZ]Pó\T-`YPY[¤RPóLY
\TIVóZHóPSP*OL]YVSL[7VYZJOLVN:ZHUN@VUNVN]LP[PY
]PóZRPW[H]PU\TZxU\THSOSPóH]PóNLYóHYVN]HYHOS\[H
ôQ}U\Z[\1HMUMYHT[ZS\UûYYHIxSHLYLUK\YZHSHm
UV[\ó\TIxS\TLPUUôm[[\YôQ}U\Z[\UUHY)xSHIó)LUUH
YLR\YIxSH]Y\]LYZS\UTLóTPRS\]Y\Y]HSPVNIûó\Y
]xó[¤RHZtYWU[\UHYôQ}U\Z[\mIxSH]HYHOS\[\T
-`YPY[¤RPóLY\TIVóZHóPSPM`YPYTHYNHYSLPóHUKPOQ}SIHYóH
[LN\UKPYmTHYRHóU\TZZ;V`V;PYLZ)-.VVKYPJO
0U[LYZ[H[LVN4H__PZVNZ[\UKHYPUUÅ\[UPUNmZtYO¤Mó\T
]PUU\[¤RQ\TM`YPYKLRRQH]LYRZ[¤óP)xSHIó)LUUH
Z[HYMY¤RPYOQ}SIHYóH]LYRZ[¤óPó5LZKLRRx9L`RQHULZI¤
ÐHSSYPZ[HYMZLTP)xSHIóHY)LUUHLYSNóYxRmOLYZSHm
MHNSLN]PUU\IYNóVN`ÄYNYPWZTPRSHôLRRPUN\mIxS\T
-`YPY[¤RPóLYTLóYLRZ[\Yx9L`RQH]xRVNx9L`RQHULZI¤VN
OLM\YôQ}U\Z[\ZHTUPUNH]PóIxSHVNOQ}SIHYóH]LYRZ[¤óP
\TSHUKHSS[

Sölumaður á heildsölusviði
á hjólbörðum

Verkstjóri á
hjólbarðaverkstæði

Starfssvið:
(STLUUOLPSKZS\Z[YMVNZHTZRPW[P]Pó
OQ}SIHYóH]LYRZ[¤óPVNZ[}YUV[LUK\Y

Starfssvið:
=LYRZ[Q}YUmZHT[T}[[R\VNZHTZRPW[\T
]Pó]PóZRPW[H]PUP:HSHmOQ}SIYó\TVN
ôQ}U\Z[HôLPT[LUNK

Hæfniskröfur:
(STLUUôLRRPUNmOQ}SIYó\T
-Y\TR]¤óPVNYPRôQ}U\Z[\S\UK
/¤ÄSLPRHYxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
;S]\R\UUm[[HLY¤ZRPSLN

Hæfniskröfur:
(STLUUôLRRPUNmOQ}SIYó\T
/¤ÄSLPRHYxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
;S]\R\UUm[[H¤ZRPSLN

Bifvélavirki á
þjónustuverkstæði

Rekstrarstjóri á
hjólbarðaverkstæði

Starfssvið:
(STLUUHY]PóNLYóPYmIxS\TMYm7VYZJOL
*OL]YVSL[VN:ZHUN@VUN

Starfssvið:
9LRZ[\YHSTLUUZOQ}SIHYóH]LYRZ[¤óPZ
4}[[HRHVNZHTZRPW[P]Pó]PóZRPW[H]PUP:HSH
mOQ}SIYó\TVNôQ}U\Z[HôLPT[LUNK

Hæfniskröfur:
4LUU[\UxIPM]tSH]PYRQ\U
9L`UZSHxIxSH]PóNLYó\T
.}ó[S]\R\UUm[[H
-Y\TR]¤óPVNZRPW\SNó]PUU\IYNó

Hæfniskröfur:
(SOSPóHôLRRPUNmOQ}SIYó\T
9L`UZSHHMOQ}SIHYóH]PóNLYó\T
9L`UZSHHMM`YPY[¤RQHYLRZ[YP¤ZRPSLN

Starfsmaður í
standsetningu

kÅ\NHZ[HYMZTLUU
á hjólbarðaverkstæði

Starfssvið:
:[HYÄóMLS\YxZtYZ[HUKZL[UPUN\IPMYLPóHZZ
mZL[UPUN\H\RHIUHóHYVNIxSHôYPM

Starfssvið:
6RR\Y]HU[HYK\NSLNHVNKYxMHUKPTLUU
mOQ}SIHYóH]LYRZ[¤óP

Hæfniskröfur:
îLRRPUNmIxS\TLYRVZ[\Y
/¤ÄSLPRHYxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
-Y\TR]¤óPVNZRPW\SNó]PUU\IYNó
)xSWY}MLYUH\óZ`USLN[

Hæfniskröfur:
(STLUUôLRRPUNmOQ}SIYó\TLYRVZ[\Y
9L`UZSH]PóOQ}SIHYóH]PóNLYóPYLYRVZ[\Y
/¤ÄSLPRHYxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
:[\UK]xZPVNUmR]¤TUPx]PUU\IYNó\T

Sölumaður notaðra bíla

Sölumaður nýrra bíla

Starfssvið:
:HSHmIxS\TxLPN\)xSHIóHY)LUUHmZHT[
HSTLUUYPIxSHZS\<TZ¤RHUKPôHYMHó]LYH
TL[UHóHYM\SS\YVNOHMHYxRHôQ}U\Z[\S\UK

Starfssvið:
:HSH[PSLPUZ[HRSPUNHM`YPY[¤RQHVNZ[VMUHUH
=PóSLP[\THóTL[UHóHYM\SS\TLPUZ[HRSPUNP
TLóô¤NPSLN[]PóT}[VNYxRHôQ}U\Z[\S\UK

Hæfniskröfur:
9L`UZSHHMZS\mIxS\T
îLRRPUNVNmO\NPmIxS\T
.}ó[S]\R\UUm[[H

Hæfniskröfur:
9L`UZSHHMZS\mIxS\T
îLRRPUNVNmO\NPmIxS\T
.}ó[S]\R\UUm[[H

<TZ}RUPYILYPZ[[PS)xSHIóHY)LUUH=HNUOMóH9L`RQH]xRLóHmH[]PUUH'ILUUPPZ
M`YPYTmU\KHNPUUmNZ[5mUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY)QYU9HNUHYZZVUIQVYUY'ILUUPPZ

)xSHIó)LUUH=HNUOMóH9L`RQH]xR
:xTP! -H_!  ^^^ILUUP
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Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla.
Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á gagnkvæmu trausti,
tillitssemi og virðingu.

Landsvirkjun óskar eftir
öﬂugu fólki á þróunarsvið:
Þróunarsvið er ábyrgt fyrir undirbúningi nýrra virkjana,
almennum rekstrar- og virkjunarrannsóknum, nýsköpun í
orkuvinnslu, umhverfisrannsóknum og ýmsum samskiptum
við hagsmunaaðila.

VERKEFNASTJÓRI JARÐHITA
Virkjanadeild óskar eftir að ráða verkefnastjóra fyrir
jarðhitaverkefni á virkjanadeild á þróunarsviði. Starfsstöð
verður á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík en starfið felur
í sér umsjón með rannsóknarborunum og krefst ferðalaga
um Ísland og skemmri dvalar á verkstað á framkvæmdatíma.
Næstu framkvæmdaverkefni Landsvirkjunar eru fyrirhuguð
á Norðausturlandi.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI VATNA-, VEÐUROG LANDMÆLINGA
Rannsóknadeild óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði vatna-,
veður- og landmælinga á rannsóknadeild þróunarsviðs.
Meðal verkefna eru þátttaka í skipulagningu og framkvæmd
mælinga tengdum nýtingu vatnsafls, jarðvarma og vindorku.

Sótt er um störﬁn á vef Capacent
Nánari upplýsingar veita Hilmar G. Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk
Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is).
Umsóknarfrestur er til 3. september nk.

Orkuveita Reykjavíkur
óskar eftir starfsfólki
Forstöðumaður
Innheimtu

Lögfræðingur

Ad]ghW[fSóDWk]\Sh]gdó^W[fSdóSóX^gYg_ó^W[faYSóf[^óSóhW[fSó
[``ZW[_fgfWk_[óXkd[df®][e[`eóXadefg ó;``ZW[_fgfWk_[óf[^ZWkd[dó
\`gefgeh[[óaYóe~dóg_ó[``ZW[_fgóh[e][bfS]dSX`Só
Xkd[df®][e[`e

Ad]ghW[fSóDWk]\Sh]gdóe]SdóWXf[dóSódxSó^YXd®[`Yóf[^óefSdXS ó
@dó^YXd®[`Ygdó_g`óZWkdSóg`V[dóefSdXS`V[ó^YXd®[`YóaYó
fS]Só xffóódxY\XóaYó^YXd®[ \`gefgóh[ó^^óeh[ó
Xkd[df®][e[`e

EfSdXeeh[,

EfSdXeeh[,

ó\`gefSóh[óh[e][bfSh[`[óXkd[df®][e[`e
óEf\d`g`óaYóxTkdYóxóVSY^WYg_ódW]efd[ó[``ZW[_fgfWk_[e
óEfWX`g_fg`óaYóx®f^S`SYWd ó
óxfffS]Sóóef\d`g`ó \`gefgeh[eóxeS_fóX^gYg_óZb[óef\d`W`VSóeh[e[`e
óv``gdóhWd]WX`[óóeS_dx[óh[óXdS_]h®_VSef\dSó \`gefgeh[e ó

óó>YXd®[^WYódxY\Xóóxóeh[[,
ó óóSg^[`VSóaYóg_ZhWdX[ed~ffSd
óó óóef\d`ee^gd~ffSd
ó óóeS_`[`YSd~ffSd
ó óóX\xd_x^Sóa X^
óó7Xf[dóSfh[]g_ó_x^X^gf`[`Ygd

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 60645 08/12

ó:xe]^S_W``fg`óxóeh[[óh[e][bfSXd®[óWSó^YXd®[
óDWk`e^SóSXóef\d`g`óaYódW]efd[
óDWk`e^SóSXó[``ZW[_fgóWdó`Sgek`^WY
ó:®X`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_óaYó \`gefg^g`V
ó?Wf`SgdóóefSdX[óaYóZ®X`[óf[^óSóh[``Sóg`V[dóx^SY[

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,
óó=S`VVSfeóWSó_W[efSdSbdXóó^YXd®[
óóDWk`e^SóSXó^YXd®[efdXg_óxóefSdXeeh[[óXkd[df®][e[`e
óó?\YóYaffóhS^Vóxóe^W`e]góaYóW`e]g
óó:®X`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_óaYó_Wf`SgdóóefSdX[
óó?x^X^gf`[`Yed~ff[`V[óWdgó]aefgd

Starfsmaður
á Suðurlandi

Starfsmenn í
tæknilegt þjónustuver

H[ZS^Ve \`gefSóAd]ghW[fgóDWk]\Sh]gdóe]SdóWXf[dó_x^_ó
[`SSd_S``[óf[^óefSdXSóh[óhW[fg]WdX[óAd]ghW[fgóDWk]\Sh]gdóxó
Eggd^S`V[ó_WóefSdXeefóó:hWdSYWd[óWSóxó:W^^g ó7[`[`Y[`ó
eS_S`efW`VgdóSXóXSYX^][óeW_óe~dóg_ódW]efgdóaYóh[ZS^Vóxó
^^g_ó]WdXg_óXkd[df®][e[`eóxeS_fó hóSóe\xóg_ó
[``ZW[_fg \`gefgóxóEggd^S`V[óXkd[dó \`gefgeh[óAd]ghW[fgó
DWk]\Sh]gd

\`gefghWdóAd]ghW[fgóDWk]\Sh]gdóe]SdóWXf[dófhW[_gdó
[`_W``fgg_óefSdXe_``g_óf[^óefSdXS óó\`gefghWd[ó
e][bf[efóS``SdeóhWYSdóóS^_W``fó \`gefghWdóaYóZ[`eóhWYSdóó
f®]`[^WYfó \`gefghWd ó@óhS`fSdóa]]gdóefSdXe_W``óf[^óSó
e[``SóXkd[debgd`g_óh[e][bfSh[`SóT®[óS^_W``g_óaYó
f®]`[^WYeóW^[e óEfSdXe_W``ó gdXSóSóYS`YSó`a]]dSdóhS]f[dóó
ZhWd\g_ó_x`g[ógfS`óZWXTg`V[`eóVSYh[``gf_S

EfSdXeeh[,

EfSdXeeh[,

ó?®^Sx^WefdSdóaYó[``ZW[_fg \`gefS
óDW]efgdóWXf[d^[fóaYóh[ZS^VóóV®^gefhg_óTadZa^g_óVdW[X[]WdXg_óaY
ó Ze \`gefgóAd]ghW[fgóDWk]\Sh]gdóxóEggd^S`V[ ó

ó3^_W``óehdg`ódxY\XóaYód^Sge`óWd[`VSóh[e][bfSh[`S
óH]fg`ó]WdXS ó

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,

ó?x^_[`SSd_SgdóWSóeS_T®d[^WYó[`_W``fg`
ó8®d`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_
ó?Wf`SgdóXdg_]h®[óaYóe\x^Xef®[óóh[``gTdYg_

óEhW[`ebdXóódSXh[d]\g`ódSXh~^Sh[d]\g`óWSódSXhW[fgh[d]\g`
ó8®d`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_
óF^hgX®d`[
ó?Wf`SgdóXdg_]h®[óaYóe\x^Xef®[óóh[``gTdYg_

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 2. september.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

G_e\`ó_Wódh[``e^góg_e]`SóZSXSó:W^YSó<`eVff[dóZW^YS \a`eVaff[d2USbSUW`f [eóaYó<`Só4\d]ó

Ad]ghW[fSóDWk]\Sh]gdóWdóhW[fgXkd[df®][óaYó \`gefgXkd[df®][óóW[YgóS^_W``[`YeóeW_óe~dóg_ó$"" """ó

E[Ygd\`eVff[dó\a`S e[Ygd\a`eVaff[d2USbSUW`f [eóZ\xó5SbSUW`fóDx`[`Yg_

`afW`Vg_óXkd[dóZeZ[fg`óVdk]]\SdhSf`[ódSX_SY`[óaYóXdxhW[fg ó:\xóAd]ghW[fg``[óh[``gdófdSgefgdóZbgdó

G_e®]\W`VgdóWdgóh[`eS_^WYSefóTW`[dóSóe®]\Sóg_óefSdX[óxóZW[_Segó5SbSUW`fóDx`[`YSó

efSdXe_S``SóeW_óZWXgdó^SYfóZSdfóSóe~dóó^Yge\óegefgóxdS ó

www.capacent.is.óG_e]`óg_óefSdX[ó SdXóSóXk^Y\SófSd^WYóefSdXeXWd[^ee]dxóaYó]k``[`YSdTd~Xó Sdó
eW_óYWdóWdóYdW[`óXkd[dóxef®góg_e]`SdóaYód]efg`[`YgdóXkd[dóZ®X`[óh[]a_S`V[óóefSdX[

óOrkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is
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.NET forritun

Kerfishönnun

Java forritun

Hugbúnaðarprófanir

C og C++ forritun

Prófanastjórar

Sjá nánar á www.intellecta.is

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Spennandi tækifæri!
Sviðsstjóri raforkukerfa
EFLA verkfræðistofa óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing með menntun og reynslu á sviði
raforkukerfa með áherslu á háspennubúnað til að starfa
á Orkusviði fyrirtækisins. Um er að ræða starf sviðsstjóra
raforkukerfa þar sem unnið er að raffræðilegri hönnun
háspennukerfa svo sem háspennulína,
háspennustrengja, aðveitustöðva og launaflsvirkja.
EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir vandaða
þjónustu á öllum helstu sviðum
verkfræði og tækni. Við lítum á öll
verkefni sem tækifæri til þess að stuðla
að framförum og efla samfélagið.
Gildin okkar eru:
Hugrekki - Samvinna - Traust

Upplýsingar um menntun og starfsreynslu skal senda til Ástu B.
Sveinsdóttur starfsmannastjóra fyrir 27. ágúst, á netfangið:
asta.bjork.sveinsdottir@efla.is.
Frekari upplýsingar veitir Jón Vilhjálmsson, sviðsstjóri Orkusviðs,
jon.vilhjalmsson@efla.is.

Laus er til umsóknar staða deildarstjóra eldri deildar við
Lundarskóla á Akureyri.
Fjöldi nemenda við skólann er um 460.
Lundarskóli er teymisskóli sem leggur mikla áherslu á
samvinnu starfsfólks og einstaklingsmiðaða kennsluhætti.
Í skólanum er unnið eftir SMT- skólafærni. Einkunnarorð
skólans eru „Lundarskóli - þar sem okkur líður vel“.
Lundarskóli er Heilsueﬂandi grunnskóli og reyklaus
vinnustaður.
Við leitum að jákvæðum og samviskusömum einstaklingi
með mikinn metnað sem er tilbúinn að leggja sig fram um
að vinna með öðrum eftir stefnu Lundarskóla, er nemendum
gott fordæmi og tilbúinn að leiða breytingar og þróunarstörf.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimsíðu Akureyrarbæjar
www.akureyri.is, þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2012.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (         

EFLA hf.
Höfðabakki 9
110 Reykjavík
Sími 412 6000
www.efla.is

Deildarstjóri
við Lundarskóla

+UDËXURJOLSXUÙMÎQXVWXIXOOWUÕL
ÎVNDVWWLO9RGDIRQH
9RGDIRQHKM£OSDUYL²VNLSWDYLQXPV¯QXPD²Q£ÀY¯EHVWD¼W¼UQHWLKHLPDV¯PD
RJVMµQYDUSVÀMµQXVWXVLQQL9L²µVNXPHIWLUÀMµQXVWXIXOOWU¼DVHPE¿U\ȣUPLNLOOL
W¨NQLNXQQ£WWXRJVDPVNLSWDK¨ȣOHLNXP
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVW¸UIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£YRGDIRQHLVVWRUI
9LQQXVWD²XULQQRNNDUHUVNHPPWLOHJXURJIµONVHPWHNVW£YL²NUHIMDQGLYHUNHIQL
PH²EURV£Y¸UHURNNXUD²VNDSL9L²W¸NXPYHUNHIQLQK£W¯²OHJDHQHNNLRNNXUVM£OI
RJYLOMXPJHUDYL²VNLSWDYLQLRNNDUÀ££Q¨J²XVWX£VODQGL

¹ÈQ¼QÁJMDHURNNDUPDUNPLË
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ERTU SNILLINGUR Í
MANNLEGUM SAMSKIPTUM ...

... og framúrskarandi sölumaður?
Þá höfum við starfið sem þú ert að leita að.
Söludeild Sjóvár vantar tryggingaráðgjafa.
Við leitum að drífandi einstaklingum með
reynslu af sölumennsku og ráðgjöf.
Umsóknir skulu fyllast út á vef Sjóvár merkt
„tryggingaráðgjafi“. Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2012.
Allar nánari upplýsingar veitir María Dungal sölustjóri í síma
440 2000.

Hvað þarft þú að hafa til að bera?
· Reynslu af sölustörfum á fjármála- og
tryggingamarkaði er kostur en ekki skilyrði
· Hæfileika til að greina þarfir viðskiptavina
og veita faglega ráðgjöf
· Góða söluhæfileika, frumkvæði, eldmóð
og vinnusemi
· Óbilandi sjálfstraust, sjálfstæði og skipulögð
vinnubrögð

Hlutverk Sjóvár er að tryggja verðmætin í lífi fólks með
áherslu á forvarnir. Boðið er upp á gott starfsumhverfi
fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn
til að eflast og þróast í starfi.

Við leitum að sterkum liðsmönnum
Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum; vilji, virði og vissa.

Endurkröfur

Þjónustuver

Posadeild

Við leitum að sjálfstæðum og nákvæmum
sérfræðingi til starfa í Endurkröfudeild
Borgunar.

Við leitum að jákvæðum og duglegum þjónusturáðgjafa til starfa í þjónustuver Borgunar.
Vinnutíminn er frá kl. 9.00 til 17.00.

Við leitum að kraftmiklum og duglegum starfsmanni í Posadeild Borgunar. Vinnutíminn er
frá kl. 9.00 til 17.00.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Fyrirspurnir og endurkröfur vegna greiðslukorta
Samskipti við seljendur, útgefendur og korthafa
Eftirfylgni við úrlausn mála
Frágangur skjala
Svikavakt

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af greiðslumiðlun er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Sjálfstæði í starﬁ og hæfni til að vinna
undir álagi

Nánari upplýsingar um störﬁ n veitir
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri
í síma 560 1561 eða ryg@borgun.is.

Ármúla 30 | 108 Reykjavík | Sími 560 1600 | www.borgun.is

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

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja
um störﬁ n á www.borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.

Útkeyrsla og uppsetning á posum
Sala og kynning á vörum Borgunar til seljenda
Viðhald á búnaði
Bakvaktir á kvöldin og um helgar
Menntunar- og hæfniskröfur:
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Góð tölvukunnátta
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Sjálfstæði í starﬁ og hæfni til að vinna
undir álagi
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Verslunin The Pier leitar að:
Starfskrafti til afgreiðslu og lagerstarfa í verslunina á
Smáratorgi.
Hæfniskröfur:
• Skipulagshæfni og drifkraftur
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi
Hugmyndaríkum fagurkera sem vill bætast í
samhentan starfsmannahóp á Korputorgi.
Hæfniskröfur:
• Næmt auga fyrir framsetningu og útstillingum
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi
Við leitum einnig að:
Glaðlyndum og þjónustulunduðum starfsmönnum
í helgar- og hlutastörf í allar 3 verslanirnar (Smáratorg, Korputorg og Glerártorg).
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Áhugasamir sendi umsóknir fyrir klukkan 17.00
þriðjudaginn 22. ágúst 2012
á netfangið krumma@pier.is

G]bbUf]Ziazg^_fU\hY`]
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Viltu vinna
í litríkri og
skemmtilegri
verslun?

Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að
umsóknarfrestur rennur út.
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Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

MÆLINGAMENN

MÓTTÖKURITARI

ÍSTAK óskar eftir að ráða mælingamenn til starfa. Um er að

ÍSTAK hf. óskar eftir móttökuritara til starfa á aðalskrifstofu

ræða landmælingar á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins

fyrirtækisins að Bugðufljóti 19, Mosfellsbæ. Um er að ræða fullt

á Íslandi og í Noregi.

starf sem felst í móttöku og símavörslu auk ýmissa tilfallandi

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.

verkefna á skrifstofu.

TRÉSMIÐIR

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli

ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. Um er að ræða

• Rík þjónustulund

fjölbreytt verkefni við framkvæmdir á Íslandi og í Noregi.

• Góð tölvukunnátta

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

• Kurteisi og snyrtileg framkoma

KRANASTJÓRI

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

ÍSTAK óskar eftir að ráða kranastjóra til starfa við framkvæmdir

SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR – BÚÐARHÁLS

hér á landi. Um er að ræða stjórnun á bílkrana, vörubílum með

Vegna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK eftir að ráða

krana auk annarra tilfallandi verkefna.

sem og erlendis.

starfsmann með réttindi til sjúkraflutninga. Viðkomandi mun auk

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

þess sinna almennum störfum á verkstað.

var stofnað árið 1970 og hefur annast

um 500 manns, víðsvegar um landið

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 26. ágúst næstkomandi.

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.
Sækja skal um störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

fyrirtæki og einstaklinga.
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PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar,
reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.
Sjá nánar á www.pwc.is.

Frístundaleiðbeinendur og
stuðningsfulltrúar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur
og stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístundaheimilum í Hafnarﬁrði. Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.
Menntunar og hæfniskröfur:

Frístundaleiðbeinendur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Stuðningsfulltrúar:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starﬁ æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 20. ágúst.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi störf.

Bókari á Akureyri
PwC óskar að ráða bókara til starfa á skrifstofu
félagsins á Akureyri. Náin samvinna er á milli
skrifstofa PwC á Akureyri, Húsavík og Reykjavík
og saman þjóna þær fjölbreyttum viðskiptavinahópi félagsins á Norður- og Austurlandi.
Starfssvið:
• Bókhald, skráning, afstemmingar, reikningsskil, uppgjör og aðstoð
við endurskoðun
• Virðisaukaskattskil, launavinnsla o.fl.

Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 26. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðurkenndur bókari eða önnur haldgóð menntun á sviði bókhalds
• Reynsla af sambærilegu starfi á endurskoðunarskrifstofu er
mikill kostur
Leitað er að framsæknum og dugmiklum einstaklingi sem hefur áhuga
á að starfa í öflugu þekkingarsamfélagi PwC víðs vegar um heiminn.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar um störﬁn veita Linda Hildur Leifsdóttir og
Erla Björk Hjartardóttir. Senda má fyrirspurnir á
lindah@hafnarfjordur.is og erlabh.@hafnarfjordur.is eða hafa
samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Rennismiður
Við leitum að rennismið til að starfa í öflugu teymi sem smíðar málm- og plasthluti í vélar og
vinnslukerfi til matvælavinnslu.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Smíða málm- og plasthluti í vélar til
matvælavinnslu

• Próf í rennismíði

• Forrita fræsara og tölvurennibekki

• Reynsla af CAM er kostur

• Reynsla af CNC er skilyrði

• Starfa með hönnuðum og öðrum
framleiðslusellum
• Gæðaeftirlit
Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst.
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

í fararbroddi í þróun og framleiðslu

Nánari upplýsingar um starfið veitir Logi Einarsson, logi.einarsson@marel.com, í síma 563 8000.

matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa

tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir
um 4000 manns í fimm heimsálfum,
þar af um 460 á Íslandi.

Vélahönnuður

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu,

Vélahönnuð vantar á iðnaðarsetur alifuglavinnslu (Poultry Industry Center) í hönnun vélbúnaðar fyrir söluverkefni.

vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi,

skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

gott félagslíf.

• Hönnun á vinnslubúnaði, færiböndum og
tækjum til kjúklingavinnslu

• Tæknimenntun á vélasviði, s.s í véliðnfræði,
véltæknifræði, vélaverkfræði eða sambærilegu

www.marel.com

• Viðhald og endurhönnun núverandi tækja
og lausna

• Þekking á teikniforritum eins og 3D Solid Works
er mikill kostur

• Samskipti við verkefnastjóra og framleiðslu

• Góð enskukunnátta
• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 1. september.
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorkell Halldórsson, thorkell.halldorsson@marel.com, í síma 563 8000.
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Húsvörður – Staðarhaldari
Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær
Eldhús
Matartækni/starfsmann vantar í 90% starf í eldhús/matsal Skógarbæjar, um er að ræða vaktavinnu. Við leitum
eftir einstaklingi sem kann að baka, elda, talar íslensku,
er heilsuhraustur, jákvæður og hefur góða framkomu og
samskiptahæﬁleika.
Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á heimsíðu okkar skogar.is.
Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til
olga@skogar.is
Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is
Olga Gunnarsdóttir
Næringarrekstrafræðingur
Forstöðumaður eldhúss

Vélvirkjar takið eftir!
Við óskum eftir að ráða vélvirkja til starfa í Garðabæ.
Starﬁð fellst í að þjónusta bæði minni og stærri
kælikerﬁ.
Gerð er krafa um að viðkomandi sé hress og eigi
auðvelt með að vinna með öðrum.
Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vinnu
við kælikerﬁ.

Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð staðarhaldara í hlutastarf (20-30%).
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, umhirða
um lóð, bílastæði og bílageymslu auk minniháttar viðhalds og
endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera laghentur og útsjónarsamur og hafa
auga fyrir því sem betur má fara. Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur
stigagöngum ásamt bílgeymslu.
Skriﬂegar umsóknir berist:
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða
afgreidsla@eignaumsjon.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2012.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
frost@frost.is
Upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á

www.frost.is

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir
sérfræðingi í alþjóðamálum í
stöðu alþjóðaritara.
Staðan er til eins árs.
Sjá nánar á starfatorg.is.

Star fsmenn
í plastdeild
Plastdeild (extrusion deild) framleiðir plastfilmur úr
polýetýlen sem eru notaðar til framleiðslu áprentaðra og
óáprentaðra umbúða.
Unnið er á þrískiptum vöktum 5 daga vikunnar.

Vaktstjóri
í plastdeild
Starfslýsing:
Fylgjast með framleiðslu og gæðamálum.
Vaktstjóri ber ábyrgð á að filmur séu innan tilskyldra
framleiðslumarka.
Vaktstjóri ber ábyrgð á að hámarka nýtingu efna.
Vaktstjóri ber ábyrgð á merkingu framleiðsluvara ofl.

Hæfniskröfur:
7|OYXNXQQiWWD©VNLOHJ
©©©©©5H\QVOD©DI©SODVWLçQDçL©HU©NRVWXU©
Samviskusemi, stundvísi og reglusemi.
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg.©©©©©©©©©©
©©©©©/\IWDUDUpWWLQGL©VNLOHJ©

Star fsmaður
í plastdeild
Starfslýsing:
Starfsmaður í plastdeild aðstoðar vaktstjóra við hin
ýmsu verk t.d.:
Byrja framleiðslur.
Innpökkun á tilbúnum rúllum.
Frágang efnis ofl.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi, stundvísi og reglusemi.
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg.
©©©©©5H\QVOD©DI©SODVWLçQDçL©HU©NRVWXU
©©©©©/\IWDUDUpWWLQGL©VNLOHJ
Upplýsingar um störfin veitir Arnar Þórisson framleiðslustjóri plastdeildar í síma 897 8813. Umsóknir þurfa að
berast fyrir 23. ágúst n.k. á netfangið arnar@plastprent.is
eða á skrifstofu Plastprents. Umsóknareyðublöð er að
finna á heimasíðu Plastprents www.plastprent.is

Sérfræðingar í umbúðalausnum
Plastprent er leiðandi fyrirtæki á umbúðamarkaði á Íslandi og
hefur í yfir 50 ár þjónað öllum sviðum atvinnulífsins. Hjá
fyrirtækinu starfar öflugur og samhentur hópur starfsmanna
sem þjóna viðskiptavinum bæði innanlands og erlendis.

'044)«-4t3&:,+"7¶,t4¶.*t8881-"4513&/5*4
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Sérfræðingur óskast til starfa í
hlutabréfateymi Stefnis
Stefnir hf., dótturfélag Arion banka, er stærsta
sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 340 milljarða
króna í virkri stýringu. Félagið var stofnað árið 1996.
Stefnir hefur á að skipa þaulreyndu starfsfólki með yfir
10 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði að meðaltali. Hjá
Stefni starfa 17 sérfræðingar í fjórum teymum. Hlutverk
félagsins er að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með
hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Stefnir þjónar jafnt
einstaklingum sem fagfjárfestum. Félagið hefur allt frá
upphafi verið í fararbroddi í þróun á nýjum tegundum
sjóða.

Stefnir rekur stærstu erlendu og innlendu
hlutabréfasjóði landsins. Í hlutabréfateyminu starfar
metnaðarfullur hópur sjóðstjóra með mikla þekkingu á
innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Innlendir
hlutabréfasjóðir félagsins eru leiðandi meðal sjóða á
innlendum fjármálamarkaði og meðal stærstu hluthafa í
skráðum félögum landsins. Erlendir hlutabréfasjóðir
Stefnis hafa fengið hæstu einkunn fyrir góðan árangur
frá erlendum matsfyrirtækjum á borð við Morningstar
og Lipper.

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Greiningarvinna tengd erlendum og innlendum
hlutabréfamörkuðum
 Greining og almenn verkefni tengd mati á
fjárfestingartækifærum
 Upplýsingagjöf og skýrslugerð til viðskiptavina
 Önnur skyld verkefni

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. í verkfræði,
hagfræði eða viðskiptafræði
 Framhaldsnám sem nýtist í starfinu er æskilegt
 Þekking og reynsla af greiningu fjárfestingarkosta er
æskileg
 Þekking og reynsla af störfum á innlendum eða
erlendum fjármálamarkaði er kostur
 Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og
geta til að vinna í hópi
 Frumkvæði í starfi og hæfni til að vinna sjálfstætt

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.
Nánari upplýsingar veitir Arnór Gunnarsson, forstöðumaður hlutabréfateymis
Stefnis hf., netfang: arnor.gunnarsson@stefnir.is
Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið
arnor.gunnarsson@stefnir.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2012.
www.stefnir.is

sími: 511 1144
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Sérfræðingur í
sjávarﬂóðafræðum
Veðurstofa Íslands auglýsir tímabundna
stöðu sérfræðings í sjávarﬂóðafræðum hjá
snjóﬂóðasetri Veðurstofunnar á Ísaﬁrði. Um
er að ræða eins árs verkefni með möguleika á
framlengingu. Veðurstofa Íslands er opinber
stofnun og heyrir undir umhverﬁsráðuneytið.
Hjá stofnuninni starfa um 130 manns með
fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem
spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um
120 manns við athugana- og eftirlitsstörf
víðsvegar um landið.
Viðfangsefni Veðurstofu Íslands eru eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór og
jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar
er öﬂun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun
upplýsinga. Starfsemin fer fram á fjórum
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og
tæknisviði, Fjármála- og rekstrarsviði og
Úrvinnslu- og rannsóknasviði og fellur starﬁð
undir síðastnefnda sviðið. Nánari upplýsingar
um stofnunina má ﬁnna á heimasíðu hennar
www.vedur.is
Á snjóﬂóðasetri Veðurstofunnar á Ísaﬁrði
starfa nú sjö manns. Setrið er í Vestrahúsinu
á Ísaﬁrði þar sem Háskólasetur Vestfjarða
er einnig til húsa sem og fjölmargar aðrar

rannsóknastofnanir og fyrirtæki. Vinnustaðurinn er því fjölmennur og lifandi.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins
og viðeigandi stéttarfélags.

Starfssvið
Öﬂun gagna og hönnun gagnasafns um
sjávarﬂóð á Íslandi
Áætlanagerð um annars vegar gerð líkanareikninga og hins vegar skammtíma- og
langtímaspár um sjávarﬂóð við strendur
Íslands
Samstarf við Háskólasetur Vestfjarða
um uppbyggingu námskeiða, kennslu og
hugsanlega leiðbeiningu nemenda við
meistaranámsbrautir

Nánari upplýsingar um starfið veita Harpa
Grímsdóttir (harpa@vedur.is) og Borgar
Ævar Axelsson (borgar@vedur.is).

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf og framhaldsmenntun
á sviði raunvísinda og/eða verkfræði
Farsæl reynsla á sviði úrvinnslu mæligagna
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
sem og í teymisvinnu
Hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni og nákvæmni
Kunnátta í íslensku mikilvæg
Reynsla af forritun og/eða líkanagerð
er kostur
Reynsla af kennslu er kostur

Umsóknarfrestur er til og með
10. september 2012.

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir skulu berast Borgari Æ. Axelssyni
í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.

www.vedur.is
522 6000
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Hlustaðu á Dísu ljósálf
g á Vísi
og Alfinn álfakóng
Á Vísi er hægt að horfaa á
myndskreyttan upplesttur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

'BSJ§WFS§VSNF§VNTØLOJSTFNUSÞOB§BSNÈM
½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§
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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.
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Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem gegnir forystuhlutverki á
sínu sviði, samhæﬁr opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur
þátttakandi í alþjóðlegu samstarﬁ. Hagstofan sinnir rannsóknum
og safnar, vinnur og miðlar áreiðanlegum hagtölum sem lýsa
samfélaginu. Stofnunin stuðlar að upplýstri umræðu og faglegum

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til
umsóknar.

ákvörðunum með því að tryggja öllum sama aðgang að upplýsingum.

Gæðastjóri

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2012.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Óskað er eftir að ráða gæðastjóra til starfa á Hagstofu Íslands. Um er að ræða nýtt starf innan
stofnunarinnar og er mikilvægt að aðili haﬁ góða reynslu og þekkingu á tölfræði, auk þess að
hafa þekkingu á eða innsýn í aðferðir gæðastjórnunar.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Security Guard. The closing date for this postion is
August 24, 2012. Application forms and further information can
be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Starfssvið

Hæfniskröfur

3 Ábyrgð á gæðastjórnun innan Hagstofu
Íslands.
3 Forysta um uppbyggingu gæðastjórnunar.
3 Umsjón með fræðslu í gæðamálum.
3 Umsjón með gerð leiðbeininga og
gæðaskýrslna.
3 Stjórnun og þátttaka í ýmsum verkefnum.
3 Þátttaka innlendu og alþjóðlegu gæðastarﬁ.

3
3
3
3
3
3

Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov

Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist í starﬁ.
Góð almenn tölfræðikunnátta er nauðsynleg.
Góð almenn þekking á aðferðum gæðastjórnunar.
Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu æskileg.
Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2012. Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem
ráðinn verður geti haﬁð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins.
Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Framleiðslustarf
Starfslýsing:
• Almenn störf í kaffiframleiðslu.
• Dagleg pökkun, lagervinna og tiltekt á vörum til
viðskiptavina.

Póstáritun
Netfang
Upplýsingar

Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
starfsumsokn@hagstofa.is
Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Lager/áfylling
Starfslýsing:
• Almenn störf á lager.
• Áfyllingar, eftirlit og pantanir í matvörubúðum.
ÍSLENSKA SIA.IS ICE 60692 09/12

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum eða framleiðslu æskileg.
• Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar.
• Eldri en 25 ára.
• Áhugi á te og kaffi
• Stundvísi
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.
• Dugnaður og metnaður í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar
Um framtíðarstörf er að ræða og æskilegt að
starfsmenn geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á atvinna@teogkaffi.is

Sérfræðilæknir á
bráðasviði Landspítala
Laust er til umsóknar afleysingastarf sérfræðilæknis á bráðamóttöku
Landspítala í Fossvogi. Um er að ræða afleysingu til a.m.k. 6 mánaða
og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Til greina kemur að
bjóða starfið í eitt ár. Starfið getur t.d. hentað lækni sem hefur áhuga
á endurmenntun á sviði bráðalækninga. Starfshlutfall er 100% eða skv.
samkomulagi.
Starfssvið bráðamóttöku spannar allar almennar bráðalækningar.
Bráðamóttakan hefur viðurkenningu til að veita framhaldsmenntun í
bráðalæknisfræði sem metin er til allt að tveggja ára af sérfræðinámi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða slys
» Þátttaka í kennslu í samvinnu við yfirlækni
» Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning innan læknisfræðinnar
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 1. september næstkomandi
» Umsókninni skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu
af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða
ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz - ebenedik@landspitali.is - s. 543 1000
Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR
VERKEFNASTJÓRI Í TÆKNIÞJÓNSTU
Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra (Project Manager) í tækniþjónustu Icelandair á Keflavíkurflugvelli.

STARFSSVIÐ
I Stýring verkefna sem snúa að móttöku,
viðhaldi og afhendingu á flugvélum
I Eftirfylgni á veittri tækniþjónustu
til viðskiptavina
I Samningagerð
I Stýring umbótaverkefna
I Greining tækniupplýsinga flugvéla

HÆFNISKRÖFUR
I Háskólamenntun á sviði verkfræði,
viðskiptafræði eða flugvirkjamenntun
I Þekking af tímastjórnun
eða verkefnastjórnun er æskileg
I Reynsla af sambærilegu starfi eða starfi
sem snýr að tækniþjónustu flugvéla
I Reynsla af samningagerð er kostur
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 26. ágúst 2012.
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Microsoft Dynamix Ax sérfræðingur

SPORTÍS
Sportís ehf. leitar að hressum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á heilsurækt,
almennu heilbrigði og er opinn fyrir nýjungum á því sviði.

Er að leita mér að nýjum vinnustað til langframa. Hef 30 ára
reynslu af forritun, vandamálagreiningu, þjónustu og rekstri
viðskiptahugbúnaðar, síðustu 8 árin í öllum útgáfum af
Microsoft Dynamics Ax. Hef reynslu af rekstri umfangsmikilla
tölvudeilda, umsjón gagnagrunna, þjónustu og viðhalds. Áætla
að hefja vinnu á nýjum stað í byrjun næsta árs. Áhugasamir
sendi nauðsynlegar upplýsingar inná -> box@frett.is merkt
„Ax sérfræðingur“ fyrir 30. ágúst nk.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera lipur í mannlegum samskiptum. Markmið okkar er að veita bestu
fáanlegu þjónustu við viðskiptavini okkar. Þekking, reynsla og áhugi eru lykilorðin í okkar starﬁ.
Starﬁð felur í sér val á vörum, sölu og framsetningu, markaðs- og kynningarmál og þjónustu við viðskiptavini.
Allar frekari upplýsingar veita Skúli Björnsson skuli@sportis.is
og Kristinn Kristjánsson, kristinn@sportis.is

Sportís ehf. var stofnað árið 1983 og er ein

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁ störf sem fyrst.

stærsta sportvöruheildsala landsins með umboð

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu okkar www.sportis.is

fyrir nokkur af bestu vörumerkjum heims í

Umsóknarfrestur til og með 23.ágúst 2012.

íþróttafatnaði og skóm.

'EISLAVARNIR RÅKISINS
Fulltrúi
Geislavarnir ríkisins óska eftir að ráða fulltrúa til starfa. Um
er að ræða fjölbreytt starf sem krefst áhuga og metnaðar í
starﬁ. Áhersla er lögð á frumkvæði og sjálfstæði, vönduð og
áreiðanleg vinnubrögð, jákvæðni og góða samskiptafærni.
Helstu verkefni eru fjármál, skjalavistun og útgáfa.

Við leitum að verslunarstjóra fyrir Levi´s Store
og öðrum fyrir Benetton.
Óskað er eftir drífandi og þjónustulunduðum einstaklingum.
Jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, faglegur metnaður
og dugnaður eru skilyrði. Um er að ræða framtíðarstörf. Einungis
20 ára og eldri koma til greina.
Starfssvið
• Sala
• Starfsmannastjórn og þjálfun
• Lagerstjórn
• Aðstoð við innkaup
• Uppgjör
• Uppsetning og útstilling vöru

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla úr
verslunargeiranum er æskileg
(samt ekki skilyrði)
• Þjónustulund
• Lipurð í mannlegum
samskiptum
• Sölutækni
• Áhugi á tísku

Vinnutími er til 19.00 alla virka daga, og vinna aðra hverja helgi.
Bæði störﬁn henta jafnt konum sem körlum.
Umsóknafrestur er til 24. ágúst.
Umsóknir sendist á lilja@denim.is

Menntunar og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf
• Mjög góð íslenskukunnáttu og gott vald á ensku
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af bókhaldsvinnu er nauðsynleg og reynsla af
fjárhagskerﬁ ríkisins æskileg
Um er að ræða 80 – 100 % framtíðarstarf og æskilegt að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2012. Umsóknir
skulu berast til: Geislavarnir ríkisins, Rauðarárstíg 10, IS-150
Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@gr.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starﬁð og stofnunina er að ﬁnna á
heimasíðunni www.gr.is. Einnig veitir Elísabet Dolinda Ólafsdóttir, s: 440 8208 (edo@gr.is) nánari upplýsingar um starﬁð.

Starf auglýst til umsóknar:

Forstöðumaður
Þekkingarseturs Suðurnesja
Óskað er eftir öﬂugum stjórnanda í stöðu forstöðumanns
nýs Þekkingarseturs Suðurnesja sem staðsett er að Garðvegi
1 í Sandgerði.
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VWMyUQDUUièVLQVRJIMiUPiODUièKHUUD1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU6LJXUEHUJXU%M|UQVVRQ
VNULIVWRIXVWMyULtVtPD
.DUODUMDIQWVHPNRQXUHUXKY|WWWLODèV NMDXPDXJOêVWVWDUI7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[
PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~WVEUUHJOXUQUXPDXJOêVLQJDUiODXVXPVW|UIXPPHè
VtèDULEUH\WLQJXP
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOVHSWHPEHUQN8PVyNQXPVNDOVNLODUDIU QWiYHIVtèXUièXQH\WLVLQV
KWWSZZZLQQDQULNLVUDGXQH\WLLVUDGXQH\WLVWRUI(IHNNLHUXW|NiDèV NMDXPUDIU QWPiVHQGDXPVyNQWLO
UièXQH\WLVLQVDè6|OYKyOVJ|WX5H\NMDYtNgOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJX
OLJJXUI\ULU

Meginhlutverk Þekkingarsetursins er að stuðla að rannsóknum og vera miðstöð rannsóknastarfs og rannsakenda í
náttúrufræðum og tengdum greinum á Suðurnesjum. Setrinu
er jafnframt ætlað að stuðla að margvíslegri háskólakennslu
og fræðslustarfsemi og eﬂa tengsl atvinnulífs, rannsókna- og
fræðastarfs á svæðinu. Þannig skal stefnt að auknu frumkvöðlastarﬁ og nýsköpun, ásamt eﬂingu náttúrutengdrar ferðaþjónustu.
Forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja ber m.a.
ábyrgð á:
• öﬂun styrkja úr samkeppnissjóðum og utanumhald
um styrkumsóknir,
• stefnumótun og útfærslu á starfsemi
Þekkingarsetursins,
• fjármálum og rekstri,
• þróun samstarfsverkefna,
• starfsmannamálum,
• tengslum við innlenda og erlenda aðila.
Umsækjendur skulu hafa:
• háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starﬁ,
• hæfni, þekkingu og reynslu á rannsóknaumhverﬁ,
• reynslu af stjórnun og stefnumótun,
• frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum,
• leiðtogahæﬁleika,
• góða samskiptahæfni,
• gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku
og ensku, og hæﬁleika til að setja fram efni á
skýran hátt.
Með umsókn skal fylgja kynningarbréf auk yﬁrlits um
námsferil og fyrri störf (CV).
Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Suðurnesja“ og
berast á rafrænu formi til Sandgerðisbæjar á netfangið: sandgerdi@sandgerdi.is. fyrir 1. september.
Öllum umsóknum verður svarað.
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Laus staða hjúkrunarfræðings:
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og
hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík.
Um er að ræða 80 % stöðu verkefnisstjóra 2 sem vinnur dagvaktir, kvöldvaktir og bakvaktir eftir samkomulagi.
Laun eru samkvæmt launasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Laus staða sjúkraliða:
Sjúkraliði óskast einnig til starfa við Hjallatún.
Um er að ræða vaktavinnu og starfshlutfall er samkomulag. Laun eru samkvæmt launasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Sjúkraliðafélags Íslands.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðlaug Guðmundsdóttir
hjúkrunarforstjóri í s. 868 1181 / hjallatun@vik.is

Skóla- og frístundasvið

Kennarastöður við Foldaskóla
Foldaskóli óskar eftir að ráða kennara í 100% starf. Kennslugreinar eru danska og samfélagsfræði á unglingastigi ásamt
umsjón með bekk.

Foldaskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara í 4. bekk
Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Helstu verkefni
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur
og foreldra
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og
samstarfsmönnum
• Stuðla að velferð nemenda í samstarﬁ við foreldra og
annað fagfólk
Umsóknarfrestur er til 1. september 2012.
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Foldaskóla,
Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson í síma 540 7600 eða
netfangið kristinn.breidfjord.gudmundsson@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.

Námsﬂokkar HafnarfjarðarMiðstöð símenntunar
Náms- og starfsráðgjaﬁ
Námsﬂokkar Hafnarfjarðar - miðstöð símennunar, NH-MS,
auglýsa eftir kraftmiklum og lausnahugsandi einstaklingi í
starf náms- og starfsráðgjafa.
Starfssvið:
• Eﬂa starfsemina með sköpun og öﬂun nýrra verkefna á sviði
framhalds- og símenntunar
• Persónuleg þjónusta og ráðgjöf við einstaklinga, m.a.
upplýsingagjöf um nám, störf og raunfærnimat ásamt
leiðsögn við gerð ferilskrárar og starfsleit
• Standa fyrir og leiðbeina á námskeiðum
• Auka tengsl og samstarf við stofnanir, fræðsluaðila, fyrirtæki
og atvinnulíf
• Vinna að framgangi stofnunarinnar í samræmi við lög um
framhaldsfræðslu og stefnu fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Laus störf í leikskólum hjá
Skólum ehf
Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja
ríka áherslu á heilsueﬂingu, jákvæðan skólabrag og öﬂugt
lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir. Því leitum við
að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueﬂingu, umhverﬁsmennt og umhyggjusömum samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öﬂugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér
jákvæð viðhorf í dagsins önn.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi
Auglýsir eftir:
• Þroskaþjálfa
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni í 100% stöðu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hafa lokið viðurkenndu námi í náms- og starfsráðgjöf
• Starfsreynsla æskileg
• Leiðtogahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleiki og
frumkvæði í starﬁ
• Lipurð í samskiptum
• Geta séð og komið í framkvæmd nýjum hugmyndum um
fjölbreytt verkefni
• Góð íslensku- og enskukunnátta, jafnt töluð sem rituð

Heilsuleikskólinn Kór er 6 deilda leikskóli með um 124 börn.

Lýsing á starfsseminni:
Námsﬂokkar Hafnarfjarðar - miðstöð símennunar NH-MS
http://www.nhms.is/ hefur það megin hlutverk að bjóða
almenningi tækifæri til að eﬂa grunnmenntun og stuðla
þannig að aukinni þátttöku fólks í námi, tómstundum og starﬁ.
Námsﬂokkarnir hafa starfað frá árinu 1971 og eru reknir af
Hafnarfjarðarbæ.

Heilsuleikskólinn Hamravellir Hafnarﬁrði

Upplýsingar um starﬁð veitir Theodór Hallson, skólastjóri
NH-MS teddi@hafnarfjordur.is s: 5855860.

Heilsuleikskólinn Hamravellir er 5 deilda leikskóli með um 120 börn.

Umsóknir, ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og kynningarbréﬁ þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir
hæfni viðkomandi í starﬁð, berist fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður fyrir 24. ágúst nk.
Einnig má senda umóknir á netfangið teddi@hafnarfjordur.is
Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri, sími 570-4940.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://www.skolar.is/Starf/

Auglýsir eftir:
• Stuðningsfulltrúa í 100% stöðu
• Fagstjóra í Listasmiðju í 75% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum
starfsmanni í 100% stöðu

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður Gunnarsdóttir leikskólastjóri, sími 424-4640.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://www.skolar.is/Starf/
Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarﬁrði, Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ,
Kór Kópavogi, Krókur Grindavík og Ungbarnaleikskólinn Ársól
Reykjavík.
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Sérkennari óskast til starfa í
Gerðaskóla í Garði
Óskað er eftir kennara með sérkennaramenntun og/eða reynslu af
sérkennslu.Mikilvægt er að viðkomandi sé jákvæður, metnaðarfullur, tilbúinn í breytingar og samstarfsfús. Í Gerðaskóla eru um 200
nemendur og allar aðstæður til fyrirmyndar,
Nánari upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 422-7020,
umsóknir skal senda í netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is
eigi síðar en 22. ágúst nk.

TÆKNIFRÆÐINGUR
Tæknifræðingur óskast til starfa í eignaumsýslu Arion banka.
Eignaumsýsla Arion banka er hluti af deildinni Fasteignir og rekstur og
annast viðhald á eignum og umsjón með nýjum framkvæmdum bankans.

Helstu verkefni:
 ˾
 ˾
 ˾
 ˾
 ˾

ÜÏÓØÓØÑåàÏÜÕÏÐØß×
ÕÓÚßÖËÑÙÑåôÞÖËØËÑÏÜƒ
ÏÜÕÏÐØËÝÞÔŇÜØßØàËÜƒËØÎÓàÓƒÒËÖÎÙÑØƇÐÜË×Õàô×ÎÓÜ
Ë×ÝÕÓÚÞÓàÓƒàÏÜÕÞËÕË˜ÒŊØØßƒÓÙÑÓƒØËƒËÜ×ÏØØ
ÐÞÓÜÖÓÞ×ÏƒÐÜË×Õàô×Îß×

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ˾ ôÕØÓÐÜôƒÓØÑßÜÏƒËÌãÑÑÓØÑËÐÜôƒÓØÑßÜ
 ˾ ôÐØÓÞÓÖËƒÝÞƇÜËàÏÜÕÏÐØß×
 ˾ ÏãØÝÖËËÐÝÞÔŇÜØßØàÓƒÒËÖÎÝÐËÝÞÏÓÑØË
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jóakimsson,ÐÙÜÝÞŊƒß×ËƒßÜ
Fasteigna og reksturs hjá Arion banka í síma 444 8866.
Netfang gunnar.joakimsson@arionbanki.is.

Lögmaður
Starf lögmanns við embætti ríkislögmanns er laust
til umsóknar. Viðkomandi mun aðallega sinna
málﬂutningsstörfum fyrir hönd íslenska ríkisins, sbr.
lög nr. 51/1985, um ríkislögmann.
Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til málﬂutnings
fyrir héraðsdómi. Æskilegt er að umsækjandi haﬁ
einnig reynslu af málﬂutningi og/eða reynslu af
opinberri stjórnsýslu.
Launakjör eru miðuð við kjarasamning Félags
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.
Umsóknum, með upplýsingum um menntun og
starfsferil, þarf að skila til embættis ríkislögmanns
Hverﬁsgötu 6 í Reykjavík eigi síðar en 10. september næstkomandi. Miðað er við að ráðið verði í
starﬁð frá og með 1. október.
Skrifstofa embættisins og ríkislögmaður veita allar
nánari upplýsingar í síma 545 8490.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.
Netfang; postur@rlm.stjr.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst, 2012. Umsækjendur
ÝôÕÓß×ÝÞËÜÐÓƒåàÏÐÝĜƒßÌËØÕËØÝ˜ááá˛ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˛
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ráðið
hefur verið í starfið.

Hjúkrunarfræðingar
Skurðlækningasvið Landspítala
Störf hjúkrunarfræðinga á skurðlækningadeild 12G og hjarta-, lungnaog augnskurðdeild 12E eru laus til umsóknar. Starfshlutfall er 80-100%
vaktavinna. Störfin eru fjölbreytt og krefjandi og eru laus frá 1. september
eða eftir nánara samkomulagi.
Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi sem býður upp á möguleika til að
dýpka þekkingu.

Helstu verkefni og ábyrgð

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

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður
Góð samskiptahæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2012.
» Upplýsingar veita Elín María Sigurðardóttir, deildarstjóri á 12G netfang
elinmsig@landspitali.is, sími 543 7343 og Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri
á 12E netfang kolbgisl@landspitali.is, sími 543 7084.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Við leitum að metnaðarfullum
sérfræðingum í netkerfum
Fyrirtækjasvið Símans leitar að sérfræðingum í rekstri netkerfa.
Starfið felst í uppsetningu og rekstri netkerfa af öllum stærðum,
auk ráðgjafar til viðskiptavina og samstarfsfólks.
Um er að ræða framtíðarstarf fyrir einstaklinga sem vilja koma
að uppbyggingu og rekstri netkerfa og vaxa í starfi sem sérfræðingar.

Menntun og reynsla:
· Cisco CCNA gráða
· Reynsla af Cisco beinum og deilum

Skannaðu hérna

Barcode Scanner

(router/switch)
· Skilningur á VoIP/Wifi/WAN tækni
· Þekking á Linux/Unix kerfum er kostur

Persónueiginleikar:
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
· Samskiptalipurð, glaðlyndi
og aðlögunarhæfni
· Frumkvæði og framsýni
· Vinnusemi og vilji til þess að vinna
að breytingum

til að sækja

Hvað segir Símafólkið?
Skoðaðu viðtöl með því
að skanna kóðann.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2012
Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Einar Ágúst, kerfisfræðingur

E N N E M M / S Í A / N M 5 375 8
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Starf á tannlæknastofu

BÍLSTJÓRI ÓSKAST

AFGREIÐSLUSTJÓRI ÓSKAST

Metnaðarfullt og rótgróið matvælafyrirtæki í Hafnarﬁrði óskar eftir að ráða
til sín bílstjóra í fullt starf. Starﬁð felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu,
umsjón sendiferðabifreiðar, afgreiðslu pantana, þjónustu við viðskiptavini
og annað tilfallandi eftir þörfum.

Metnaðarfullt og rótgróið matvælafyrirtæki í Hafnarﬁrði óskar eftir að ráða
til sín afgreiðslustjóra í fullt starf. Starﬁð felst í tiltekt og afgreiðslu pantana,
almennum lagerstörfum, gæðaeftirliti samkvæmt gæðakerﬁ fyrirtækisins,
þjónustu við viðskiptavini og annað tilfallandi eftir þörfum.

Við leitum að jákvæðum og samviskusömum einstaklingi sem býr yﬁr
skipulagshæfni, nákvæmni og lipurð í samskiptum og er tilbúinn að ráðast
með okkur í ný og spennandi verkefni.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi sem býr yﬁr skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni og er tilbúinn að ráðast með okkur í ný og
spennandi verkefni.

Reynsla af störfum úr matvælaiðnaði er kostur en ekki skilyrði.
Æskilegt er að viðkomandi sé reyklaus.

Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg. Óskandi er að viðkomandi
sé reyklaus.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á kjotbankinn@
kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Matti í síma 565-2011,
eða á tölvupósti; matti@kjotbankinn.is.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á kjotbankinn@
kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Matti í síma 565-2011,
eða á tölvupósti; matti@kjotbankinn.is.

Ráðningarþjónusta

Aðstoð óskast á tannlæknastofu á höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða fullt starf alla virka daga frá 9:00-17:00.
Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.
Umsóknir og ferilskrá ásamt meðmælum má senda á netfangið:
tannveg.umsoknir@gmail.com

9,11$
ÌÅ7KH9LNLQJ´

Verkefnastjóri

6|OXIyONyVNDVWtPLQMDJULSDYHUVOXQLQD
Å7KH9LNLQJ´7XQJXPiODNXQQiWWD
QDXêV\QOHJ)UDPWtêDUVW|UI
9DNWDYLQQD+OXWDVW|UIP|JXOHJ
ÉKXJDVDPLUKDILVDPEDQG

Verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu sem vinnur með upplýsinga- og
rafmagnsverkefni óskar eftir að ráða verkefnastjóra. Um fullt starf er að ræða.
Verkefnastjóri ber ábyrgð á öllum þjónustu-, hönnunar- og smíðaverkum sem
unnin eru af öðrum starfsmönnum og undirverktökum fyrirtækisins og starfar
mjög náið með framkvæmdastjóra félagsins.

6HQGLêXPVyNQRJIHULOVNUii
QHWIDQJLêJXPPL#JPDLOFRP

Fyrirtækið hefur sinnt ýmsum verkefnum á sviði sjálfvirkra skráninga, mælinga,
myndavéla, stýringa, gagnasamskipta, kerfisuppsetningar og reksturs, samkeyrslu
kerfa o.fl., flokkað á fagmáli sem System integrator, Auto-Id.

Å7KH9LNLQJ´0LQMDJULSDYHUVOXQ
/DXJDYHJLRJ+DIQDUVWU WL

Helstu verkefni
· Stjórnun og mannaforráð
· Starfsmannamál
· Samskipti við samstarfsaðila (birgja og undirverktaka)

Menntunar- og hæfniskröfur
· Menntun á sviði tækni-, kerfis-, eða rafmagnsfræði
· Þekking á iðntölvum og sjálfvirkri skráningu
· Þekking á uppbyggingu tölvukerfa
· Þekking á rafmagnsteikningum
· Reynsla í notkun CRM kerfa
· Þekking á SharePoint æskileg en ekki skilyrði
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
· Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg

VERSLUNAR
STJÓRI

................................................................................

Forritari

Verslunarstjóri er leiðtogi á sínum stað.
Starfsmaður sér um og er ábyrgur fyrir
öllum rekstri staðarins og starfsfólkinu
sem starfar þar, er fremstur meðal
jafningja, tekur þátt í öllum daglegum
störfum og sér um verslunina eins og
heimili.

Einnig er leitað að öflugum forritara til starfa við hugbúnaðarþróun hjá sama
fyrirtæki. Um fullt starf er að ræða.

Hæfniskröfur
· Menntun og/eða reynsla á sviði hugbúnaðargerðar
· Þekking á .NET, C# og Visual Basic
· Þekking á Windows, CE og Windows Mobile
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

sími: 511 1144

EIGINLEIKAR STARFSMANNS ERU:
• Minnst 35 ára
• Með stúdentspróf eða iðnnám
• Með „mömmu“ eiginleika
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Reynsla af heimilisrekstri
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg
en ekki skilyrði
• Metnaður og áhugi
• Mikil ábyrgðartilfinning og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Mannblendni og umburðarlyndi
VINNUTÍMI ER:
Mánudagar – föstudagar 9-17
Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig:
atvinna@foodco.is
Umsóknir: http://umsokn.foodco.is
TRAUST FYRIRTÆKI
JÁKVÆÐUR STARFSANDI
SAMKEPPNISHÆF LAUN
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Vantar þig vinnu?
Kirkjukór Háteigskirkju
auglýsir eftir söngfólki !
Kórinn er í örum vexti og æﬁr á þriðjudögum
kl. 17:30-19:30.
Meðal verkefna í vetur eru Gloria eftir Vivaldi og Litla
orgelmessan eftir Haydn í samstarﬁ við tvo aðra kóra.

Réttingamaður óskast
Bílamálun Sigursveins óskar eftir vönum réttingamanni til starfa sem fyrst, góð laun fyrir duglegann
mann. Umsókn sendist á bilamalun@bilamalun.is
og upplýsingar eru í síma 5685360/ 5681981

Áhugasamir haﬁ samband við Kára Allansson kantor
kirkjunnar.
kari@hateigskirkja.is

gift kona
og með
móðir
með hreyﬁ
Ég er fertug,tug,
gift kona
og móðir
hreyﬁhömlun
sem þarfnast
við ﬂestar
aðstoðar viðnast
ﬂestaraðstoðar
athafnir daglegs
lífs ogathafnir
óska eftirdpersónulegri
ka eftirá aldrinum
persónulegri
aðstoðamanneskju
18-40 aðstoðamann
ára til starfa.
20-40 ára til starfa.

Kammerkór Háteigskirkju auglýsir örfáar
lausar stöður !

Þeir sem starfa
hjá mér
hugmyndafræðinni
starfa
hjástarfa
méreftir
starfa
eftir hugmyn um
sjálfsstætt líf um
og stuðla
þar
með
að
tækifærum
mínum
sjálfsstætt líf og stuðla þar
me til þátttöku
í samfélaginumogmínum
auka lífsgæði
mín.
Æskilegt
er
að
umsækjandi
til þátttöku í samfélagin
haﬁ bílpróf gæði
þar semmín.
ég hef
eigin bíl er
til umráða.
Viðkomandi þarf
Æskilegt
að umsækja
einnig að vera
ar barngóður.
sem ég hef eigin bíl til umráða.

Kammerkórinn er skipaður menntuðum atvinnusöngvurum og starfar að mestu á verkefnagrundvelli.
Áhugasamir haﬁ samband við Kára Allansson kantor
kirkjunnar.
kari@hateigskirkja.is

ndi þarf einnig að vera barngóður
Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í þessu
samstarﬁ. i, sveigjanleiki og virðing er lykillin
þessu samstarﬁ.
Frábært tækifæri og góð reynsla fyrir nema sem stefna á að vinna
tækifæri
og góð reynsla fyrir nema
með fötluðum
s.s. þroskaþjálfa.
að vinna með fötluðum s.s. þroska
umsóknir
og ferilskrá
ásamt má senda
Fyrirspurnir,nir,
umsóknir
og ferilskrá
ásamt meðmælum
lum
má
senda
á
netfangið:
á netfangið: asdisjenna@simnet.is en einnig er hægt að hringja í
na@simnet.is
en einnig
er hægt
síma 775-7377.
Umsóknarfrestur
er til 25.
ágúst. að
75-7377.

Heilsuleikskólinn
Urðarhóll
Vilt þú vinna með metnaðarfullu
og skapandi fólki ?

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

s Laus er staða deildarstjóra á eldri deild.
Starfið felur í sér að halda utan um stefnu skólans
„Næringu, hreyfingu og listsköpun,” vera leiðandi
í útinámi og umhverfismennt auk annarra starfa
samkvæmt starfslýsingu.
Á deildinni er metnaðarfullt fólk sem hefur m.a. unnið
þróunarverkefnin „Breytt og fjölbreytt tónlistarstarf”
og „Leikur að bókum.” Verkefnin eru fastur þáttur í
starfi deildarinnar www.bornogtonlist.net og
www.leikuradbokum.net
Í
leikskólanum
starfar
öflugur
faghópur,
foreldrasamstarf er gott og við höfum skýra
starfsmannastefnu. Ef þú ert leikskólakennari með
leiðtogahæfileika gefst tækifærið núna að ganga í lið
með okkur.
Umsóknarfrestur er til 24. ágúst n.k. www.kopavogur.is
- laus störf. Nánari upplýsingar eru á vef Kópavogsbæjar auk
þess er hægt að hafa samband við Sigrúnu Huldu Jónsdóttur,
leikskólastjóra í síma 840 2686

www.kopavogur.is

Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða enskukennara
í hlutastarf komandi skólaár.
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yﬁrkennari
thorkell@verslo.is, eða í síma 5 900 600.
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands,
Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið
thorkell@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1240
nemendur. Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka
prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor.
Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi brauta
og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Einnig
býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn
er mjög tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu
öll hin besta.

Reykjavíkurborg

Skipulagsfulltrúi
Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir starf skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar laust til umsóknar.
Hlutverk og ábyrgðarsvið
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar starfar á skipulags- og
byggingarsviði Reykjavíkurborgar
en mun tilheyra nýju umhverfis- og skipulagssviði frá 1. janúar
árið 2013. Meðal helstu verkefna Umhverfis- og skipulagssviðs
eru skipulagsmál, umhverfismál, umsjón fasteigna
Reykjavíkurborgar, framkvæmdir, heilbrigðiseftirlit og
byggingareftirlit.
Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010.
Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út
framkvæmdaleyfi og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum.
Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana,
embættisafgreiðslum í umboði skipulagsráðs og eftirfylgni á
stefnumótun og ákvörðunum ráðsins.
Menntun og hæfniskröfur
s Umsækjendur skulu hafa framhaldsmenntun á háskólastigi
í skipulagsfræði, arkitektúr eða skyldum greinum skv.
ákvæðum skipulagslaga nr.123/2010.
s Umsækjendur skulu hafa heimild ráðherra til starfsheitisins
samkvæmt lögum um löggildingu starfsheita sérfræðinga í
tækni-og hönnunargreinum nr. 8/1996.

s Umsækjendur skulu hafa sérhæft sig á sviði skipulagsmála
með námi eða vinnu í a.m.k. 2 ár.

s Reynsla af stjórnun og þekking á starfsumhverfi opinberrar
stjórnsýslu er æskileg auk leiðtogahæfileika, frumkvæði í
starfi, framsýni og skipulagsfærni.
s Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
s Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og
einu norrænu tungumáli.
s Góð almenn tölvukunnátta.
Sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs er næsti yfirmaður
skipulagsfulltrúa. Um laun og starfskjör fer samkvæmt reglum
um réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og
ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
Umsókn skal
færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/
storf, fyrir 10. september nk.
Upplýsingar
um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri
Reykjavíkurborgar olof.orvarsdottir@reykjavik.is eða Bjarni
Þór Jónsson, skrifstofustjóri bjarni.th.jonsson@reykjavik.is
í síma 411 1111.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í
síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.
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Kópavogsbær

ÚTBOÐ
Rekstur líkamsræktarstöðvar í nýrri viðbyggingu
við Sundhöll Selfoss
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir samstarfsaðila vegna reksturs
líkamsræktarstöðvar í nýrri viðbyggingu við Sundhöll Selfoss sem
stendur til að reisa. Helstu forsendur eru:
- Stærð gólflatar fyrir líkamsræktarstöð getur verið
allt að 1200 fm.
- Möguleiki er á sameiginlegri afgreiðslu og/eða búningsklefum
Ekki er um bindandi tilboð að ræða heldur viðræður um eignarog rekstrarform en sveitarfélagið vill að mögulegur rekstraraðili
geti tengst hönnunarferlinu frá upphafi.
Áhugasamir sendi tölvupóst á Ástu Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra Sveitarfélagsins Árborgar, asta@arborg.is eða hafi
samband í síma 480-1900 fyrir 31.ágúst nk.
Sveitarfélagið Árborg áskilur sér rétt til að hafna öllum aðilum.

Ï6.$677,//(,*8
15303 - Fullbúið skrifstofuhúsnæði
óskast á leigu fyrir
umboðsmann barna
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir
umboðsmann barna. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á
leigu til 5 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er
krafa um staðsetningu á póst¬númerasvæðinu 101, 103, 105
eða 108. Til staðar þarf að vera gott aðgengi, næg bílastæði og
góð tengsl við almenningssamgöngur.

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í:

Ertu í stuði?
Hófst þú nám í rafiðngrein,
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða
rafeindavirkjun en laukst því ekki?
Ertu að starfa við þær greinar þrátt fyrir að
hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst?
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 20. ágúst 2012 kl. 17:00.
(Gengið inn Grafarvogs megin)

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.fsraf.is
eða í síma 580 5252

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa,
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn
4. september 2012.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Fasteignir

Glæsilegt einbýli
í Vesturbænum

Tvennar svalir (austur og suður) eru á húsinu auk
þess sem lítill garðskúr er á baklóð. Húsið er byggt
árið 1926.
Nánari upplýsingar fást hjá Guðrúnu Helgu Brynleifsdóttur
hrl., skiptastjóra, gudrun@lr.is, eða í síma 515-7400.

Fannborg 2 (1.hæð) frá og með þriðjudeginum 21. ágúst 2012
á kr 5.000.
Þegar útboðsgögn eru keypt skal skrá samskiptaaðila
bjóðanda í útboði.
Tilboðum skal skila fyrir kl.: 11:00 5. september 2012 til
þjónustuvers Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).

F.h. Strætó bs.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá
21. ágúst 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

$XJOêVLQJXPSUyIWLO
YLèXUNHQQLQJDUEyNDUD
0HèYtVDQWLOODJDQUXPEyNKDOGHUI\U
LUKXJDèDèKDOGDSUyIWLOYLèXUNHQQLQJDUEyNDUD
VHPKpUVHJLU

Tilboðum skal skila eigi síðar en:
Kl. 11:00 þann 5. október 2012 til Eyþings - Sambands sveitarfélaga í Eyjarﬁrði og Þingeyjarsýslum,
Strandgötu 29, 600 Akureyri.

6NDWWVNLORJXSSOêVLQJDW NQLRNWyEHUSUy¿è
 KHIVWNORJVWHQGXUWLONO
5HLNQLQJVKDOGGHVHPEHU±SUy¿èKHIVWNORJ
 VWHQGXUWLONO
5DXQK IWYHUNHIQLGHVHPEHUSUy¿èKHIVWNO
 RJVWHQGXUWLONO
8P HIQLVVYLè SUyIDQQD YtVDVW WLO  JU UHJOXJHUèDU
QU  XP SUyI WLO YLèXUNHQQLQJDU EyNDUD RJ
SUyIHIQLVOêVLQJX ELUWD i KHLPDVtèX HIQDKDJV RJ
YLèVNLSWDUièXQH\WLVLQVZZZHYULV
3UyIW|NXJMDOGI\ULUKYHUWSUyIHUNU
3UyIW|NXVWDèLU  (QGXUPHQQWXQ +iVNyOD ËVODQGV
2SQLKiVNyOLQQt+5
RJ0HQQWDVNyOLQQt.ySDYRJL

Einstaklega glæsilegt einbýlishús við Ásvallagötu í
Reykjavík er til sölu. Húsið er 176,6 m2 að stærð,
tvær hæðir, ris auk manngengs háalofts. Sér inngangur er á jarðhæð og auðvelt fyrir handlagna að
gera þar sér íbúð en á jarðhæð er m.a. baðherbergi
og eldhús. Aðalhæðin skiptist í forstofu, þrjár stofur
og eldhús. Á efri hæð er baðherbergi, hjónaherbergi
og auk tveggja annarra herbergja.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogsbæjar

er óskað eftir tilboðum frá verktökum í akstur
almenningsvagna fyrir Samband sveitarfélaga í
Eyjarﬁrði og Þingeyjarsýslum: Akureyri –
Sigurfjörður og Akureyri – Húsavík – Þórhöfn.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 21. ágúst, 2012.

Fyrirspurnarfrestur rennur út 24. ágúst 2012, en svarfrestur er til
og með 28. ágúst 2012.

Í útboðinu fellst breikkun á göngu- og hjólastíg meðfram
Hafnarfjarðarvegi frá Borgarholtsbraut að undirgöngum undir
Hafnarfjarðarveg við Kópavogsdal.

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 135 fermetrar og er
um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15303 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

Endurgerð á göngu- og hjólastíg meðfram
Hafnarfjarðarvegi í Kópavogi.

9 QWDQOHJLU SUyIPHQQ VNXOX VNUi VLJ WLO SUyIV i
QHWIDQJ SUyIQHIQGDU SURIQHIQGERNDUD#HYULV HèD
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YHOMDSUyIW|NXVWDèRJJUHLèDSUyIW|NXJMDOG
t VtèDVWD ODJL IMyUXP YLNXP I\ULU KYHUQ DXJOêVWDQ
SUyIGDJ
7LON\QQLQJXPJUHLèVOXSUyIW|NXJMDOGVVNDOVHQGDi
QHWIDQJSUyIQHIQGDUSURIQHIQGERNDUD#HYULVRJVNDO
I\OJMD QDIQ SUyIPDQQV RJ NHQQLWDOD KHLPLOLVIDQJ
W|OYXSyVWIDQJRJVWDèIHVWLQJXPDèIXOOQ JWVpVNLO
\UèXPJUODJDQUiVDPWNYLWWXQI\ULU
JUHLèVOXSUyIJMDOGV*UHLèDVNDOSUyIJMDOGLQQiUHLN
QLQJUtNLVVMyèVNW
5H\NMDYtNiJ~VW
3UyIQHIQGYLèXUNHQQGUDEyNDUD

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Kaup á mælistöð og tækjum til mælinga á
loftgæðum, útboð nr. 12837.
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012 –
Hverﬁ 1, 2 og 3, útboð nr. 12879
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012 –
Hverﬁ 4 og 5, útboð nr. 12880.
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012 –
Hverﬁ 6 og 7, útboð nr. 12881
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012 –
Hverﬁ 8, 9 og 10, útboð nr. 12882.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.
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250-499 þús.

Til sölu VW Crafter árg. 2007 Ekinn
161 þ.km 9 manna, 6 dyra Diesel ,
sjálfskiptur. Upplýsingar hjá bílasölu
Hölds Akureyri . Pálmi S: 461-6020
Ásett verð 3.7 m.kr. Tilboð óskast.

BMW E34 525ix. Skoðaður ‘13, nýir
diskar, nýir klossar, nýr rafgeymir, ný
sumardekk, nýsmurður. Ekinn 244.000
km. Verð: 350þ. Sími: 8457036

Vörubílar

Fjölskyldubíll til sölu,
390þ

Renault
26-6x2.
spíssar,
sendibíl
9006.

Premium 420 CD árg. ‘02.
Uppgerður gírkassi og nýir
möguleiki á skipti á minni
10-14Tonn. Uppl. í s. 898

Mazda Premacy, 2001, beinsk, ek.
144þ., rúmgóður, eyðslugrannur,
heilsársdekk. Uppl. s. 6947575.

Mótorhjól

Honda Shadow VT 750, árg. 2006. Ekið
aðeins 7.500 km. Gler, leðurtöskur,
hiti í handföngum, auka króm. Verð
850.000 kr. Algjör „dekurmoli”, til sýnis
hjá Bernhard, Vatnagörðum.

2 milljónir +
VW Polo Diesel ‘06 Sparibaukur til sölu
ekinn 134þús, ný tímareim, vatnsdæla,
diskar ofl. fæst á 990þ stgr. uppl í
s.6996955

Nissan Terrano ll til sölu árgerð 2001
keyrður 171þ.km nýskoðaður gott
eintak verð 1.090.000. Uppl. í síma:
8212103.

Yamaha Maxim 750 árg. 1983.
Glæsilegt hjól og vel við haldið. Verð kr.
450.000 Uppl. í s. 894 4022

Húsbíll

Renault 18 260. árg. ‘99. Öll skipti
möguleg. Uppl. í s. 898-9006.

Húsbíll til sölu. Benz 814. 94 árg. 7
manna. Upplýsingar í Síma: 891-7453

Til sölu Audi A6 V8 4,2
Quattro

EINN MEÐ ÖLLU. Verð 3.800.000 ath.
skipti á ódýrari. Uppl. 8538565.

Til sölu
Húsbílar

6j\c
Äjgg`jg

Bílar óskast
Til sölu Toyota Avensis, Árg ‘98, keyrð
222þ. Verð 399þ. S. 698-7263/8206906.

Óska eftir smábíl syrka árg.’05-11 yaris,
jazz, vw, getz. Uppl. í s. 695 9543.
Mercedes Benz sprinter 315. árg. ‘06.
Ek. 97þ. Sjálfskipting, Verð 4.800.000.
S. 588-7539/898-0702.

Til sölu LC 120 GX árg’08. Ek 34þ. Einn
eigandi. Aukahl. Ásett verð 6,4m. Uppl.
693 3046

Sendibílar
Til sölu Ford Econoline, árg. ‘91 ekinn
97.000 km. 4x4, 37” dekk, sjálfskiptur,
bensín. Ásett verð 1.290.000
Upplýsingar í síma 895-3148 Magnús.

GMC Sierra 2500 árg.2006 ek.129.þ.km,
6 þrepa sjálfskipting, 6,6 ltr Duramax
dísel org.360.hö + tölvukubbur, leður,
Bose græjur, heithúðaður pallur ofl.ofl.
V: 4.390.þús Ekkert áhv. Ýmis skipti ath.
Uppl.895-2525.

Vw Polo 9/2000 ekinn 134.000
sjálfskiptur, Nýtt í bremsum allan
hringinn, skipt tímareim í ca 75.000
búið að endunýja mikið, 17” felgur
undir honum og möguleiki að fá með
14” álfelgur með. bíll sem eyðir engu
skólabílinn í ár Uppl í síma 820-3883

BZÂiVeeV

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

I]ZgVIZVgh\Zgk^i{g
DhbhjÄiic^dhbdaVg^in
I]ZgVIZVgh\Zgk^i{gVZgÄVÂ
a¨\hiV{bVg`VÂcjbd\Än`^g
\Z[VhiZ^c`VgkZaVj\cÄjgg`^
V[bVg\khaZ\jbdgh`jb#

LC 90 WX, árg.’99 ek. 260þús. km. Verð.
1200þús. uppl. í s. 6900008.
Til sölu VW Golf turbo. Verð 800þ. Uppl.
í s. 893-1940.

Til sölu Nissan Almera 1.5 árg. 2000,
ek. 132þ. 5 dyra beinsk skoðaður 2013.
Gott eintak. Verð 490þ. S: 846-8790.

DODGE CARAVAN SE MINI WAGON
ÁRG 2003. EK 207 Þ.KM. SJÁLFSK. 7
M. NÝ HEILSÁRDEKK. GÓÐUR BÍLL.
SKOÐAÐUR. VERÐ 790 Þ. S8958956.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Volvo S40 árg 2006, 220
hestöfl

VOLVO S40 2,5I T5 221 hö - Beinskiptur
6 gírar - Ekinn 54. Þús. Verð 2.700.000
áhvílandi 2.000.000. Sími 8257228

Nýja

Save the Children á Íslandi

BZÂiVeeV

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð
2008, 8manna ek 103 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 6.600þ Rnr.155115.
Skoðar skipti!! Sími 863 3088.

Til sölu Scania Kutter rúta. Innréttaður
sem húsbíll með öllu sem til þarf. árg
85 og í fínu lagi. Verð 1500 þús uppl í
síma 866-6068

Til leigu
Toyota Yaris Terra

Til sölu mjög vel farinn og lítið ekinn
Yaris. Árg. 2005. Ekinn: 62 þ.km. Árleg
skoðun í júní 2012, nýir bremsuklossar
og diskar. Einn eigandi, reykl. Verð:
1.290þ. S: 6993247

Húsbílar – Fellihýsi – Hjólhýsi - Tjaldvagnar
TILBOÐ 159þús

Toyota yaris árg’99 einn eigandi, véla
vana 137þús, Skoður. Smá útilisgallaður
s. 8999968
Til sölu VW Golf Highline, 2003 árg.
V.850Þ. Vel með farinn. Uppl. í S.
669-0110.
V.W Polo ‘08. Ek 80þ.km. Svartur,
sóllúga, spoiler. Skipti á ódýrari koma
til greina. Ásett verð 1470 þús. S. 663
0464.

Til sölu Econoline 350 4X4, árg. ‘92. Vél
7,3 l diesel. 38 tommu dekk, loftlæs.
fr/aft. Svefnpláss fyrir 2. Verð 1290 þús.
Upplýsingar s. 8240217.

0-250 þús.

Hyundai H-1 árg.’03. 9 manna. Mikið
yfirfarinn, farið í mótor fyrir 50þ.km,
gott viðhald, smurbók, nýskoðaður.
Verð 650þ. S. 868-4904.

Geymslusvæði til leigu
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
Leigjum út geymslusvæði fyrir húsbíla,
fellihýsi, hjólhýsi og tjaldvagna miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða 300fm einangrað, upphitað
geymsluhúsnæði með steyptu gólfi og
mikilli lofthæð.
Húsnæðið er vaktað og undir daglegu eftirliti.
Stórar innkeyrsludyr sem taka stærstu bíla og hús.

CÅii{ÏhaVcY^

Til sölu er Volvo V50 árg. 2005 ek.
103þús. Skoðaður 2013. Leðursæti, cd,
tvöföld miðstöð,smurbók, 2000ccog er
vel með farin fjölskyldubíll.Áhvílandi
670.000kr ásett verð 1.890.000kr
tilboðsverð 1.590.000kr kemur til
greina skipti á ódýrari bíl. Uppl. í síma
895 8582 Beggi.

I]ZgVIZVgh
\Zgk^i{gV]aVje
<Zgk^i{gV]aVje^Â]ZciVg
Z^c`jbÄZ^bhZbZgjbZÂ
b_\b^`^ccVj\cÄjgg`d\
Zgi^akVa^ÂVÂYgZneVVj\jc
[ng^ghkZ[c^cc#

=kVgbVWa\VZgZ^cc
Va\Zc\Vhi^Vj\ch_`Ybjg^cc
{ÏhaVcY^#HiZg^A^YZg[gdÂV
hZbk^ccjg{]kVgbVWa\jd\
k^Â]ZaYjgZ^cc^\e=_V[ck¨\^
]ÂVg^ccVg#
:^c[Vaid\Ä¨\^aZ\i#
;¨hiaajb]ZahijVeiZ`jb

Góður Focus 195þús!

ÚTSALA

BMW 318d Diesel Mjög sparneytinn
bíll, ekinn 250þ, mest langkeyrsla. Ásett
1430þ, Góður stgr.afsláttur. s.6996955

Metan breyttur Harley Davidson F250.
Xenon ljós, bíll numer 1 í framleiðslu
Árg. 04, Tombóluverð 2,2 eða besta
tilboð, Þetta er gjöf en ekki gjald.Ek. 80
þ. S. 822 8558

Ford Focus 1600 station árg. ‘99 ek.
215þús. beinssk. krókur, sk. ‘13. Góður
bíll sem eyðir engu. Verð 195þús Uppl.
s. 891 9847.
Ódýr sparneytinn Golf árg. ‘95. 1400
vél. Ek.235 þús. Beinsk., nýsk. ‘13. Verð
140 þús. Uppl. í s. 690 6386, Garðar.

Leigt út frá 1.sept. 2012 til 30.apríl. 2013.
Fermetraverð.
Nánari upplýsingar í síma: 898–3523 / 893–8410

6

18. ágúst 2012 LAUGARDAGUR

Vespur

Tjaldvagnar

Hjólbarðar

Tölvur
Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög
sanngjarnt verð og öll vinna unnin af
fagmanni. Sæki og sendi heim. Uppl.
í s. 822 7668.

Spádómar
Spásíminn 908 5666

Linhai Eggy 125. Alveg ný. V. 250þús.
Fyrst skráð 19-05-2011. Ek. 108 km,
Afturdrif, sjálfskipt. Enginn skipti. Hjól
í sal hjá VDO.

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Góður tjaldvagn árgerð 2007 verðtilboð
kr. 450.000. Er eins og nýr. Sími 8979331.

Önnur þjónusta

Vinnuvélar

Kerrur

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.
2ja öxla kerra 3,0 x 1,5m heildarþyngd
2 tonn burðargeta 1633 kg Tilboðsverð
525þ.kr m/vsk Topplausnir smiðjuvegi
40 s:5177718.
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Hjólhýsi
LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 5618373 www.dslausnir.is

KEYPT
& SELT

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

Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

Til sölu Tabbert Puccini árg. 2006.
með alde hitakerfi, sólarsellu, tv
loftnet,markísa og leðri. Lúxushús Óska
eftir tilboði s: 8921880.

Til sölu
Er öspin til ama ?

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

Til sölu!

Fassi krani F800 árg. ‘05, 6+6 samtals
32 metrar og Spil 2,5 tonn. Nánari
upplýsingar í síma: 893 7373.
Til sölu er mínigrafa JCB 8018 árg. ‘05
ek. 1850 tíma. Vélin á að vera í góðu
standi og er vel með farin. Vélin er
staðsett í Skagafirði. Verð kr 1650 þ. +
vsk. Uppl. í s: 893 1051.

Lyftarar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

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.

ÓDÝR ÞRIF

fyrir heimili og fyrirtæki. Mikil reynsla
og góð þjónusta. S. 898 3799

Körfubílaleiga

Bátar

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

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

Gróðurhús rýmingarsala

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

Hreingerningar

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

Bókhald

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

Hreingerningarþjónusta
-Gerum verðtilboð-

Öll almenn þrif, veggjahreinsun,
flutningsþrif, gólfbónun, teppa og
steinteppahreinsun. S. 842 6522

Garðyrkja

6 fm með hertu gleri 190þ. 9 fm með
hertu gleri 290þ. KLIF ehf, S:552 3300.

Málarar

Blóm-Blóm-Blóm

KJS Verktakar

Mikið af stofublómum til sölu í
bílskúrssölu um helgina 18. og 19.
ágúst að Ásvallagötu 48 Reykjavík á
milli klukkan 12 og 18 báða dagana.
Velkomin.

Alhliða málningaþjónusta, fagleg
vinnubrögð og snyrtileg umgegni. Uppl.
s. 896 6078.

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Borð og stólar til veitingareksturs til
sölu. Uppl. hjá Matthíasi í s. 867-1715

20% afsláttur af inniverkefnum. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

Er með gott 55 ha, beitiland til sölu á
góðu verði, sunnan við Selfoss, nýjar
girðingar. Rennandi vatn að landinu
allt árið. Ýmsir möguleikar. Verð 420
þús,pr.ha. Möguleiki á að taka bíl uppí
hluta kaupverðs. Uppl. bygg@internet.
is eða 868 3450

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

Meindýraeyðing
Drepum geitungana

Geitungasíminn 555 666 2

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

Verktakar með alhliða jarðvegsvinnu +
allar lagnir. Uppl. s. 893 3412.
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Tröppuviðgerðir

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

Rafvirkjun

Til sölu Bayliner 175 sportbátur árg.
2006 með vagni. 135hö mercury
inboard. Skoða skipti á stærri - dýrari
bát. Uppl. í síma 892-1880.

Bílaþjónusta
Vel með farið Walker fortjald af Hobby
560 til sölu. Kostar nýtt 366.000. fer á
180.000. sími 8944708

Skuldabréf á einstakling fæst
með afföllum gegn staðgreiðslu.
Skuldabréfið er í skilum. Upplýsingar í
síma 7784549.

Óskast keypt

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Pallhýsi

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

Óska eftir að kaupa 40 f. gám má
þarfnast lagfæ. S. 8939539

Til sölu Sunlite pallhýsi f. ameríska
pallbíla árg.’07, gaseldavél, ísskápur,
vaskur, truma miðstöð. Verð 1100þús.
Sjá myndir á www.pallhysi.is eða í s.
849 2220.

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.

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Nudd
NUDD OG HEILSA

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Dýrahald

Kennsla

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir
og óléttubekkir til sölu. Uppl. í síma
8916447.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Nánari upplýsingar í s. 849 0698

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í
umboðssölu.
Úrval
af
nýjum
harmonikum og harmonikukennsla.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660
1648.

HEIMILIÐ

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

Námskeið
Comenius University
in Bratislava Jessenius
Faculty of Medicine í
Martin Slóvakía

HEILSA

Fyrirtæki

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Austurlenskur
veitingastaður til sölu!

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

Grill og safabar. Einstakt
tækifæri fyrir t.d. samhenta
fjölskyldu. Staðurinn er útbúinn
tækjum af bestu gerð og kosta
ný um 15. milljónir. Ýmis skipti
koma til greina s.s. bíll eða
sumarbústaður.
Vinsamlegast sendið
fyrirspurnir á netfangið
ernaarn@gmail.com eða
smarikr@hotmail.com

Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk

Námskeið í
Hjartanærandi uppeldi
hefst 22. ágúst í
Reykjavík.
HN er sérsamið fyrir erfið börn
og unglinga með ADHD, PTSD,
Asberger, einhverfu ofl. Getur
gert kraftaverk og umbreytt
lífi ykkar.
Uppl. greta@lifogframtid.net
eða s. 6152161

Ökukennsla

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Býður nú íslenskum stúdentum
upp á 6 ára nám í læknisfræði.
Kennsla fer fram á ensku í
litlum hópum. Skólinn er bæði
viðurkenndur í Evrópu og
Bandaríkjunum.
Inntökupróf verður haldið í í
seinustu viku ágúst.
Allar upplýsingar um
skólann fást á heimasíðu
skólans www.jfmed.uniba.sk
Áhugasamir sendið tölvupóst á
kaldasel@islandia.is
eða s. 5444333 og 8201071

Þjónustuauglýsingar
.-3+%)¨). /++!2 %25 !¨ (%&*!34
',%2"2¨3,! ,%)2-«45.
,%)234%90! ',%23+!24'2)0)2
/' 3+!24'2)0!'%2¨-)+)¨
²26!, !& 3+!24'2)0!%&.)

777',)4)3

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

Til sölu yorkshire terrier hvolpar.ættbók
frá HRFí.Tilbúnir til afhendingar.uppl
Linda s: 8966046/Linda@cc.is

Sími 512 5407

,/+  (%)4! 0/44!
o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ

Sandblástursfilmur á
50% afslætti í ágúst *

ttur
afslá t *
s
í ágú

meira um okkur á FACEBOOK !

&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

WWWSNARVERKIS o 3NARVERK EHF
Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

!LHLIÈA GRÎFUÖJËNUSTA o 'ARÈA OG EITURÒÈUN
ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

'RÎFUM FYRIR SËLPÎLLUM DRENLÎGNUM OG SKOLPI
®LL ALMENN JARÈVEGSSKIPTI FJARL¾GJUM JARÈVEG OG
KOMUM MEÈ NÕJAN

Akralind 8

3NARVERK EHF o 3ÅMI  

www.kvarnir.is

Sími: 564 6070
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0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS


2¥44
29+&

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Dýrahald

Atvinna

Framtíðarstarf Bifvélavirkji

Sumarbústaðir

Okkur vantar vana Bifvélavirkja til starfa
sem fyrst á Bílaspítalann í Hafnarfirði.
Þarf að vera vandvirkur, reglusamur og
stundvís. Umsókn sendist á bsp@bsp.is
Ingvi 565-4332 eða 897 3150

.ÕJAR LEIÈIR HOLLUSTA Å MÎTUNEYTINU
¶Ò ERT ÖAÈ SEM ÖÒ BORÈAR
(OLLT OG GOTT MATAR¾ÈI HEFUR ¹HRIF ¹
VELLÅÈAN OG HEILSU STARFSFËLKS B¾TIR
STARFSANDA OG EYKUR AFKÎST
«SKA EFTIR AÈ TAKA AÈ MÁR MÎTUNEYTI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR !LBERT Å
3   o ALBERTELDARCOM

Verslunarmaður

Til sölu nýr 50fm óinnréttaður
sumarbústaður. Afh. með raf- og
pípulögnum. Skipti koma til greina á
nýlegum bíl. Upp. í s. 892 1541.

Sumarhúsalóðir í Kjósinni

Beagle
hvolpar
undan
vel
ættuðum foreldrum eru að leita að
góðum heimilum. Verða afhentir
heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir
og með ættbók frá HRFÍ. Uppl. í síma
663 2712.
Óska eftir persneskum kettlingi.
Upplýsingar í síma 861 3836.

Fasteignir

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Sérbýli
í Grafarholti

Fyrir veiðimenn

Við leitum að sérbýli, rað- eða parhúsi
í Grafarholti fyrir ákveðinn kaupanda.

Laxa- og silungamaðkar til sölu að
Holtsgötu 5 í Vesturbænum. Góðir
maðkar, gott verð. Sími 551-5839.

Til sölu sumarhúsalóðir í landi
Möðruvalla 1 (Norðurnes) í Kjós.
Nánari upplýsingar á nordurnes.info og
símum 5616521 og 8921938.

Ódýrt Iðnaðarhúsnæði, Hobbyhúsnæði
ca. 50-100fm óskast á leigu á
Höfuðborgarsvæðinu eða nágrenni.
Uppl. s. 898 3206.

NULL

www.buslodageymsla.is

HÚSNÆÐI

Jórunn Skúladóttir

Óskar R. Harðarson

Sölufulltrúi

hdl. og löggiltur fasteignasali

Húsnæði í boði

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Gisting

HÚ

Veitingahús Nings óskar
eftir þjónustuliprum og
brosmildum starfsmönnum í
fullt starf og hlutastarf. Aðeins
18 ára og eldri og aðeins
íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn á
www.nings.is

1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Kaffihús, Bakarí

Einbýlishús til leigu í 112 rvk. 250fm.
Verð 250þ. S. 690-7709.

Falleg og vel við haldin 172,3 fm sérhæð við Hjallaveg í Reykjavík, þar af
góður 25,6 fm bílskúr. Hæðin skiptist í stórar stofur, eldhús, bað, og tvö
herbergi. Niðri er sérinngangur, þar eru tvö herbergi og gott baðherbergi,
innangengt er á milli hæðanna og hægt að nota neðri hæðina sem hluta
af íbúðinni eða leigja sér út.
Sérlega vel við haldið hús.
Verð 39,9 millj.

20 fm stúdíóíbúð í 101 Rvk. er til leigu
f. einstakling. S. 692 8226.

Upplýsingar veitir Heiðar
í síma 693-3356.

Um 40 fm. stúdíó-íbúð til leigu
í Kópavogi. Sér inng. Stutt í ýmsa
þjónustu. Laus 1 sept. S.661 4959

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.
SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT Á
VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI
- oft á dag

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

3 herb íbúð til leigu í 101. Verð 150þ. +
3 mán í tryggingu. S. 772-8274
35 fm. einstaklingsíbúð, nálægt
háskólanum til leigu fyrir skilvísan og
reglusaman einstakling. Verð 90þús
m.rafmagni/hita Uppl. í s. 696 6906.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Orlofsíbúð í Reykjavík

Góð 50 fm penthouse íbúð við
Laugardalinn til leigu. Búin húsgögnum.
Leigist að lágmarki í 3 daga+. Hentar
vel fyrir fjölskyldufólk og pör. Verð 16
þús á dag. S. 8617227 eða ragnar@
heilsuhotel.is

Húsnæði óskast
Leigubílstjóri
á
sextugsaldri
óskar eftir 3-4 herbergja íbúð á
höfuðborgarsvæðinu á sanngjörnu
verði. Skilvísi og reglusemi heitið. s.
867-1379

Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf virka daga.
Störf í boði eru: vinnutími 10-19
Austurveri, 10-19 Suðurveri,
11-19 Húsgangahöll og 11-19
Smáratorgi. Íslenskukunnátta
skilyrði. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

Atvinna óskast
Lögfræðingur með mikla
reynslu í innheimtu óskar eftir
framtíðarstarfi. Er einnig með
fjölþætta reynslu af öðrum
störfum.
Get hafið störf fljótlega.
Áhugasamir hafi samband í
tölvupósti:
godvinna2012@gmail.com

KvikkFix leitar að
starfsfólki.
KvikkFix leitar að vönum
bifvélavirkja, vönum smurmanni
og starfsmanni á verkstæði.
Einnig vantar mann í lagerstarf,
útkeyrslu og þrif.
Fyrirspurnir sendist á
orri@nrg.is
www.kvikkfix.is

Tapað - Fundið
Veiðiúlpa fannst á þingvöllum 16.08.
Uppl. 693 1530.

Einkamál

38 ára einmana kona vill heyra í góðum
manni. Rauða Torgið, s. 905-2000 og
535-9920, augl.nr. 87024.

Óskar eftir starfsfólki til
afgreiðslu í verslunum
okkar Dalshraun 13, HF,
Borgarholtsbraut 19, Kóp. og
Kosti Dalvegi. Starfsmaður þarf
að vera stundvís og snyrtilegur.
Íslensku kunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendist á
sjofn@fjardarbakari.is
eða í síma 898 0445 Sjöfn

Atvinna í boði

TILKYNNINGAR

44 ára reynslumikil íslensk kona
leitar kynna við karlmann. Gefur upp
símanúmer sitt. Rauða Torgið, s. 9052000 og 535-9920, augl.nr. 8884.

Fjarðarbakarí

ATVINNA

Nálægt Flensborg, 220.

15fm herb. nálægt Flensborgarsk. í
Hafnarf. aðgangur að eldhúsi og baði.
Verð 50þús. per.mán. Uppl. s. 863
7887.

Atvinna óskast

34 ára karlmaður óskar eftir vinnu.
Vanur að vinna með börnum, einnig
með meirapróf. S. 848 8842.

Hjallavegur 11
Opið hús sunnudag frá kl 14:00 til 15:00

Tryggingarmiðlun Íslands óskar eftir
úthringjurum. Starfið felst í því að
hringja út á vegum TMÍ og bjóða fólki
fría ráðgjöf varðandi tryggingarmál sín.
Áhugasamir geta sent póst á erna@
tmi.is

Karlmaður vanur byggingarvinnu með
meira próf og þungavinnuvélaréttindi
vantar vinnu. Jónas S:003548600809
viditre@gmail.com / Soffía S: 8245669

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

VIÐSKIPTI

Veitingahús Nings Framtíðarstarf

www.leiguherbergi.is

S

FRÉTTIR

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu
frá 11-18:30 og 14-18:30 alla virka
daga.
Íslenskukunnátta
skilyrði.
Umsóknareyðublöð á bakari.is Uppl. í
s. 555 0480, Sigurður.

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

Gistiheimili Guesthouse

IÐ

Vantar menn í málngarvinnu og
húsaviðgerðir sem fyrst. Uppl. í síma
843 3009.

Skrifstofuherbergi óskast

Geymslur.com

OP

Óskum eftir starfsmanni í fullt og
hlutastarf í eldhús, sal og uppvask. 18
ára aldurstakmark. Áhugasamir sendið
ferilskrá á rubytuesdayice@gmail.com
Ruby Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

130fm + 30fm á annari hæð = 160fm
atvinnuhúsnæði til leigu við Auðbrekku
í Kóp með innkeyrsluhurð.Hentugt f
verslun, heildv, léttan iðnað. Uppl. s:
894 2339.
Óska eftir skrifstofuherbergi í Kópavogi
Æskileg stærð 20-30 fermetrar.
Upplýsingar í síma 892-0906.

Vinna heima

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.
Sölustarf, leitum að hressum og
kraftmiklum einstaklingi í útkeyrslu og
sölumannstarf fyrir litla heildsölu í rvk.
Umsóknir sendist á core@core.is

Atvinnuhúsnæði

Geymsluhúsnæði

Allar nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Starfsfólk óskast til starfa
á þjónustustöðvum,
verkstæðum og verslunum N1
á höfuðborgarsvæðinu. Um
fjölbreytt störf er að ræða.
Nánari upplýsingar og
umsóknareyðublöð má finna á
www.n1.is

Nordic store vill ráða öfluga starfsmenn
í verslanir sínar í miðborginni.
Reynsla af verslunarstörfum, góð
tungumálakunnátta
og
mikil
þjónustulund nauðsynleg. Umsóknir
sendist til bjarni@nordicstore.com

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Erlu-Ís Fákafeni 9

Starfsfólk óskast í vaktavinnu í vetur.
Unnið tvo daga og sex daga frí. Sniðugt
með skóla. Æskilegt er ef viðkomandi
getur byrjað strax. Umsóknareyðublöð
á staðnum. Nánari uppl. í S: 663-5771

9O7 2OO3

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur*

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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KYNNING − AUGLÝSING

Hugræn atferlismeðferð
Í endurmenntunardeild Háskóla Íslands er nú boðið upp á nám í undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar. Námið er hugsað fyrir stjórnendur
fyrir tækja og fagfólk sem vinnur mikið með fólki.

TAKTU SKREFIÐ

E

ndurmenntun Háskóla Íslands býður nú upp á nám
í undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar. Námið
er einkum ætlað háskólamenntuðu fagfólki innan heilbrigðis-,
félags- og menntavísinda. Það
kemur einnig að góðu gagni þeim
sem eiga mikil samskipti við fólk í
sínu starfi, svo sem stjórnendum
stofnana og fyrirtækja.
„Markmið námsins er að auka
innsýn og skilning fólks á eigin
hegðun og líðan sem og annarra,
út frá fræðikenningum og meðferðarlíkani hugrænnar atferlismeðferðar,“ útskýrir Anna Valdimarsdóttir, kennslustjóri námsins, og bætir við: „Þetta er þó ekki
eiginlegt meðferðarnám heldur
frekar hugsað í fyrirbyggjandi tilgangi. Með náminu öðlast nemendurnir hæfni til þess að leiðbeina fólki á rétta braut í átt til
sjálfshjálpar, með aðferðum þeim
sem hugræn atferlismeðferð byggir á.“

Samtalstækni
Námið er sérstaklega miðað að
því að þekkja einkenni kvíða, depurðar og þunglyndis. „Námskeiðin sem við bjóðum upp á fjalla um
grunnlögmál hegðunar og aðferðir
atferlismeðferðar til að hafa áhrif
á eigin hegðun og annarra. Meðal
annars er kynnt samtalstækni sem
notuð er í hugrænni atferlismeðferð,“ segir Anna.
Samtalstæknin byggir á því að
hjálpa einstaklingi að átta sig á að
hann geti farið aðra leið eða tekið
betri ákvarðanir til að láta sér líða
betur – ekki með því að segja viðkomandi til heldur spyrja hann
opinna spurninga sem sýna að
hann býr sjálfur yfir lausnum.
„Spurningunum er hagað þannig að viðkomandi komist sem oftast sjálfur að niðurstöðunni. Þess
má geta að þessi viðtalsaðferð er
kennd við gríska heimspekinginn

Anna Valdimarsdóttir, kennslustjóri endurmenntunarnáms Háskóla Íslands.

Sókrates sem spurði fólk á torgum
Aþenu og leiddi það þannig á rétta
braut í lífsviðhorfum sínum.“
Meðal annarra námskeiða er
tveggja daga námskeið um streitu
og hvernig maður getur dregið
úr álagi. Streita er mismunandi
eftir aldri og stöðu. Skólabörn og
námsfólk fást til dæmis við annars
konar streitu en fólk á efri árum.

Við erum hörð við okkur sjálf
Eins verður rætt um kvíða og endurskoðun eigin hugsunarháttar, í
eigin garð og annarra. „Markmiðið er ekki að verða Pollýanna heldur frekar að viðurkenna að sumt er
erfitt, en af sanngirni – ekki síst í
eigin garð. Við komum oft fram við
okkur sjálf af meiri hörku en aðra.
Eins og einhver sagði: Ef vinur
minn myndi tala við mig eins og
ég tala stundum við sjálfan mig þá
værum við ekki vinir lengur.“
Auk þess verður talað um leiðir
til að meta á hvaða stigi þunglyndi
er. „Depurð göngum við öll í gegnum en þeir sem hafa mikil samskipti við fólk þurfa að þekkja einkenni þess þegar depurð er komin
á næsta stig og fólk þarf á faglegri

MYND/GVA

hjálp að halda,“ segir Anna og
bætir við: „Eins verður fjallað um
sjálfsmynd, sjálfsmat, sjálfsstyrkingu og svokallaða vakandi athygli
eða gjörhygli sem kallast „mindfulness“ á ensku og hefur rutt sér
mikið til rúms á síðustu árum.“

SKAPAÐU ÞÍNA
EIGIN FRAMTÍÐ

Góður andi mikilvægur
Kennsla fer fram í sjö tveggja daga
lotum, á föstudögum og laugardögum. Þrjár lotur verða kenndar
á haustmisseri og fjórar á vormisseri. Námið er því hægt að stunda
með vinnu. Kennsla hefst í október og henni lýkur í mars. „Við
fáum mjög góða sérfræðinga til að
kenna en auk þess er handleiðsla í
litlum hópum eftir hverja kennslulotu. Þá getur fólk rætt reynslu sína
í hvernig það er að beita þessum
aðferðum í starfi sínu. Þar gefst
einnig gott tækifæri til að kynnast samnemendum sínum en það
teljum við afar mikilvægt og leggjum áherslu á góðan anda og traust
innan hópsins,“ segir Anna.
Umsóknarfrestur er til 5. september en frekari upplýsingar um
námið má nálgast á heimasíðunni
www.endurmenntun.is.

NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI
HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ
– NÁM Í UNDIRSTÖÐUATRIÐUM
HELGARLOTUR
UMSÓKNARFRESTUR TIL 5. SEPTEMBER

NÁM TIL LÖGGILDINGAR FASTEIGNA-,
FYRIRTÆKJA- OG SKIPASALA
STAÐNÁM - FJARNÁM
ENN TEKIÐ VIÐ UMSÓKNUM

Kennarar frá Harvard
Þrír sérfræðingar frá Harvard, einum virtasta háskóla heims, munu halda námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands á haustmisseri. Um er að
ræða þrjú námskeið í stjórnun, samningafærni og
upplýsingatækni sem hafa öll verið kennd við endurmenntunardeild Harvard við
góðan orðstír.
Við þróun haustnámskeiða fyrir stjórnendur og sérfræðinga á Íslandi var ákveðið hjá
Endurmenntun að útvíkka framboðið og leita
að kennurum út fyrir
landsteinana. Markmið Endurmenntunar er
ávallt að bjóða það besta
og því var leitað til sérfræðinga hjá Harvard.

Betri stjórnun
Margaret Andrews kennir námskeiðið Managing
Yourself and Leading Others sem verður haldið í lok
september. Þetta námskeið er ætlað þeim sem vilja
kryfja eigin stjórnunarstíl og bæta hæfni sína til að
stjórna, hafa áhrif og leiða einingu á árangursríkan hátt. Andrews er aðstoðardeildarforseti á sviði
stjórnunar við Harvard Extension sem hefur að
auki langa reynslu af kennslu og stjórnun við bestu
háskóla Bandaríkjanna.

Samningafærni
Á námskeiðinu Negotiation Skills: Strategies for
Increased Effectiveness með Diana Buttu lögfræðingi og kennara við Harvard þjálfa þátttakendur
samningaaðferðir sem nýtast við mismunandi aðstæður. Buttu hefur meðal annars verið lögfræðilegur ráðgjafi og tekið þátt í
samningaviðræðum í deilum Ísraela og Palestínumanna auk þess sem hún
er eftirsóttur álitsgjafi í
bandarískum fjölmiðlum.

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI
STAÐNÁM – FJARNÁM
ENN TEKIÐ VIÐ UMSÓKNUM

Hagnýtar leiðir í upplýsingatækni
Þátttakendur námskeiðsins Enterprise Information
Technology: Strategies for Complex System Implementation fá fræðslu og kynningu á þeim tólum og
tækjum sem auka skilning á upplýsingakerfum fyrirtækja og hvaða hagnýtar leiðir í upplýsingatækni má
nota til úrlausna á viðskiptatengdum vandamálum.
Kennari er Dr. Zoya Kinstler sem kennir við Harvard
og er sérfræðingur í upplýsingatæknilausnum. Hún
hefur einnig 20 ára reynslu í verkefnum á sviði upplýsinga- og samskiptatækni í stórfyrirtækjum.
Öll kennsla fer fram á ensku og skráning fer fram
á vef Endurmenntunar, endurmenntun.is, eða í síma
525 4444.

Námsráðgjöf og upplýsingar:
sími

525 4444 endurmenntun.is
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FYRSTI HÁSKÓLI ÍSLANDS

STÚDENTAÍBÚÐIR Í
SVÍÞJÓÐ
Margir Íslendingar stunda háskólanám í Svíþjóð. Stúdentaíbúðir eru við alla háskóla í Svíþjóð en það getur verið erfitt að
fá slíka íbúð. Á vefnum norden.
org er hægt að fá upplýsingar um
stúdentagarða á Norðurlöndum.
Þar er bent á að nemendur ættu
að skrá sig sem fyrst á biðlista
eftir stúdentaíbúð þar sem
erfiðast er að fá þær í upphafi
námsins. Oft er auðveldara að fá
leiguíbúð á minni stöðum.
Upplýsingar um húseignafélög
sem leigja út stúdentaíbúðir og
upplýsingar um hvernig sótt
er um stúdentaíbúðir á ýmsum
svæðum, eru á vefsíðunni sokstudentbostad.se. Einnig er hægt
að fara inn á vefsíðu hvers skóla
fyrir sig til að fá nánari upplýsingar um stúdentaíbúðir á
viðkomandi svæði. Bæði er hægt
að fá íbúð eða herbergi með
aðgangi að eldhúsi og baði.

Þann 17. júní árið 1911 var Háskóli Íslands stofnaður en hann var fyrsti háskóli
landsins. Skólinn varð til við sameiningu Prestaskólans, sem stofnaður var
árið 1847, Læknaskólans, sem stofnaður var 1876, og Lagaskólans, sem tók til
starfa árið 1908. Fyrsta frumvarp til laga um stofnun háskóla á Íslandi var þó
borið upp á Alþingi mun fyrr, eða árið 1881. Benedikt Sveinsson átti heiðurinn
af því en hann sat á þingi sem konungskjörinn þingmaður. Háskóli Íslands
tók til starfa í október 1911 og voru fjórar deildir innan skólans fyrst um sinn;
guðfræðideild, lagadeild, læknadeild og heimspekideild. Flestir stunduðu
nám í læknadeild eða 23 nemar. Enginn nemi stundaði nám í heimspekideild
fyrsta árið. Skólinn var til húsa á neðri hæð Alþingishússins við Austurvöll til
ársins 1940 en þá flutti hann starfsemi sína í aðalbyggingu Háskólans sem enn
stendur í dag og er hluti af háskólasvæðinu. Fyrsti rektor Háskóla Íslands var
Björn M. Ólsen, prófessor við heimspekideild.

STÍGÐU
SKREFIÐ
Nýttu þér fjölbreytt námskeið Opna háskólans í HR til að
styrkja stöðu þína á vinnumarkaði og öðlast meiri þekk
kingu
á þínu áhugasviði. Hér má sjá brot af námsframboði vetrarins.

NÁMSBRAUTIR

STJÓRNENDAÞJÁLFUN

NÁMSLÍNUR

Verkefnastjórnun, APME
(Applied Project Management Expert)
Nám samhliða vinnu, kennt í fjarnámi og samsvarar 24 ECTS einingum. Lögð er áhersla á
tölulegar greiningar við ákvarðanatöku og stjórr
nun rekstrar og verkefna. Náminu lýkur með
alþjóðlegu IPMA próﬁ.
Hefst 1. september

7 venjur til árangurs
Tveggja og hálfs dags vinnustofa þar sem fjallað
er um árangur á vinnustað og persónulegan
árangur hvers og eins. Þátttakendur tileinka sér
aðferðir sem nýtast í starﬁ og daglegu líﬁ
Hefst 5. september

Verðbréfamiðlun I. hluti

Rekstrarstjórnun
Ætlað þeim sem vilja bæta árangur við stjórnun
rekstrar, svo sem í verslun, heildsölu, smáiðnaði
og framleiðslu.
Hefst 3. september
Markaðssamskipti og almannatengsl
Kennd eru undirstöðuatriði öﬂugs markaðsstarfs.
Námið er hagnýtt og miðar að því að dýpka
skilning nemenda og eﬂa faglega þekkingu á
viðfangsefninu. Námið er byggt upp í samstarﬁ
við ÍMARK, SÍA og Almannatengslafélag Íslands.
Hefst 5. september

KYNJASKIPT NÁMSVAL
Á vef Hagstofunnar má sjá að
konur eru meirihluti nemenda
á öllum skólastigum fyrir ofan
grunnskóla, eða 55,9%. Kynjaskiptingin er einnig bundin við
hinar ýmsu greinar en alls er 21
námsbraut þar sem eingöngu
konur eru skráðar. Þar á meðal
er námsbraut hjúkrunar- og
móttökuritara, skólaliðabraut,
tanntæknabraut, læknaritarabraut, ljósmóðurfræði, kjólasaumur, fótaaðgerðafræði og öldrunarfræði. Brautir með körlum í
miklum meirihluta eru 25 talsins.
Þar má finna greinar eins og
rafiðnfræði, véliðnfræði, múraraiðn, mekatróník, netagerð og stálsmíði. Munurinn eykst svo eftir
því sem menntunarstigið hækkar.
Árið 2011 var hlutfall kvenna í
háskólum 62% á móti 38% karla.
Séu einstaka skólar skoðaðir
sést að hlutfall kvenna í Háskóla
Íslands var 65%, í Hólaskóla 77%,
í Háskólanum á Akureyri 76%, á
Bifröst 58%, í Listaháskóla Íslands
59% og í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri var hlutfallið
66%. Eini háskólinn sem skar sig
úr þessum skólum og var með
konur í minnihluta er Háskólinn í
Reykjavík þar sem 40% nemenda
eru konur.

Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun
Námið er fjölbreytt og ætlað öllum sem vilja öðlast
þekkingu og þjálfun á sviði verkefnastjórnunar og
eﬂa leiðtogahæﬁleika sína. Náminu lýkur með
alþjóðlegu IPMA próﬁ.
Hefst 10. september

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
Námslínan er ætluð stjórnarmönnum fyrirtækja
og stofnana sem og þeim sem hyggjast gefa
kost á sér til stjórnarsetu. Markmið námslínunnar
er að eﬂa faglegan grunn stjórnarmanna m.a.
með þjálfun á sviði lagalegra, fjárhagslegra og
siðferðilegra viðfangsefna.
Hefst 12. september
PMD – stjórnendanám HR
Námið er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd
og lagað að íslenskum aðstæðum til að eﬂa
faglega þekkingu og færni stjórnenda. Hentar
stjórnendum sem vilja bæta við menntun sína án
þess að skuldbinda sig til langtímanáms.
Hefst 20. september

Nám til undirbúnings prófa í verðbréfamiðlun.
Farið verður yﬁr grunnatriði lögfræðinnar og
réttarreglur á þeim sviðum sem varða störf á
fjármagnsmarkaði. Kennt í fjarnámi.
Hefst 5. september
Lífsviðhorf – Lífsstíll – Lífsgæði
g
Árangursmiðað nám fyrir þá sem vilja eﬂa
persónulega færni og viðhorf, m.a. á sviði fjárr
mála, heilsu, samfélagsábyrgðar og árangurs í
samskiptum.
Hefst 11. september
Rekstrar- og fjármálanám Opna háskólans
Hagnýtt nám fyrir þá sem vilja auka færni sína
í fjármálum og rekstri lítilla og miðlungsstórra
fyrirtækja.
Hefst 18. september

STYTTRI NÁMSKEIÐ
Jákvæð sálfræði og starfsánægja
Námskeið í tveimur hlutum sem er tilvalið fyrir þá
sem vilja staldra aðeins við, skoða líf sitt í nýju
ljósi, líta inn á við og horfa til framtíðar.
Hefst 21. ágúst

Excel námskeið
Hagnýt
g ý námskeið fyrir
y þá
þ sem vilja
j bæta þ
þekkingu
g
sína og færni í notkun Excel. Í boði fyrir byrjendur
og lengra komna.
Hefst 3. september

Verkefna- og tímastjórnun
Farið er yﬁr ráð sem hjálpa til við að veita mikilvægustu verkefnum á hverjum tíma athygli okkar,
orku og forgang – og ljúka þeim á þeim tíma sem
við höfum til umráða.
Hefst 27. ágúst

Markviss fjármálastjórnun með Excel
Helstu atriði skilvirkrar fjármálastjórnunar og
hvernig hægt er að nota Excel til að leysa og setja
fram fjármálaleg viðfangsefni og afstemmingar.
Hefst 3. september

Árangursrík samskipti: Hlutverk stjórnenda
Námið er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd Farið
er yﬁr vænlegar leiðir til að ná fram breytingum
í samskiptamynstrum, samvinnu í hópum og
ólíkum samskiptastílum.
Hefst 29. ágúst
Skuldabréf
Námskeiðið tekur á ﬂestum tegundum skuldabréfa og verða eiginleikar þeirra skilgreindir.
Hentar vel stjórnendum fjármála sem og starfsmönnum fjármálasviða fyrirtækja.
Hefst 30. ágúst

Samningatækni
Hagnýt og spennandi námskeið fyrir alla þá
sem vilja auka færni sína í samningagerð og
-viðræðum. Opni háskólinn býður upp á grunnog framhaldsnámskeið.
Hesft 6. september
SQL gagnagrunnar
Hagnýtt námskeið þar sem farið er yﬁr helstu
atriðin við notkun á SQL gagnagrunni, s.s. að
útbúa töﬂur og „view“, uppfærslur á gögnum og
fyrirspurnir.
18. september

Starfsmannasamtöl, launaviðtöl
og samningatækni
Fjallað um ákveðna þætti sem styrkja stjórnendur
og sjálfstraust þeirra til að takast á við þessa
mikilvægu þætti.
Hefst 26. september
Result-driven negotiations
Result driven negotiations is an advanced seminar with focus on problem solving and crosscultural negotiations.
Hefst 4. október
Rekstur samtaka og stofnana
Námskeiðið er stutt kynning á rekstri almennra
félagasamtaka og sjálfstæðra stofnana sem
ekki eru arðsækin, eða „non-proﬁt“. Sérstaklega
verður fjallað um almenn félög og samtök, sjálfseignarstofnanir, sparisjóði, samvinnufélög og
lífeyrissjóði.
Hest 25. október
Líkanagerð fyrir rekstraráætlanir, arðsemismat og verðmat
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur nái
færni í gerð reiknilíkana í Excel, fyrst og fremst á
sviði fyrirtækjareksturs og fjármála.
Hefst 31. október
Sjá nánar

www.opnihaskolinn.is
eða hafðu samband við okkur í síma 599 6300
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Skútuvogi laugardag kl. 13:00-15:00
Sérfræðingar frá Autoglym kynna
þessar margverðlaunuðu bílahreinsivörur og sýna réttu handtökin.
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Verðið að halda í það þjóðlega
Jørgen Hammer verkfræðingur var einn þeirra sem lagði grunninn að aðalskipulagi Reykjavíkur fyrir rúmum fjörutíu árum.
Hann er nú kominn aftur til Íslands, en í þetta skiptið sem ferðamaður. Hann sagði Katrínu Tinnu Gauksdóttur frá starfi sínu á
Íslandi á sjöunda áratugnum og hvaða augum hann lítur borgina núna. Hammer vill að Íslendingar haldi fastar í gamlar hefðir.

J

ørgen Hammer kom til
Íslands árið 1968 til að
vinna að deiliskipulagi
fyrir Reykjavíkurborg.
Nú, rúmlega fjörutíu árum
seinna er hann aftur í
Reykjavík og lítur yfir farinn veg.
„Við vorum fengnir til að vinna
að aðalskipulagi Reykjavíkur, sem
var ætlað að gefa vexti borgarinnar ákveðinn ramma og opna fyrir
útbreiðslu byggðar í austurátt.
Í þessu skipulagi voru Sæbraut,
Kringlumýrarbraut og Miklabraut
hugsaðar sem stórar æðar sem
myndu opna fyrir stærra svæði í
Reykjavík,“ segir Hammer.
Hann bendir á að aðalskipulagið hafi verið unnið á uppgangs- og
umbrotatímum.
„Á sjötta og sjöunda áratugnum
fóru Íslendingar að þéna vel á sjávarútveginum og þessir miklu fjármunir sem streymdu inn í landið,
urðu til þess að fólk vildi byggja
fleiri hús og stofna nýjar verslanir,“ segir Hammer.
Hammer telur fjárfesta oft einblína á miðborgarsvæði til uppbyggingar og það sé brýnt að beina
þeim annað.
„Fjárfestar hugsa gjarnan á
hefðbundnum nótum og halda oft
að það sé aðeins hægt að fjárfesta
í miðbænum. En ef allir fjárfesta
í miðbænum mun miðbærinn að
endingu hverfa undir stór hús og
víðfeðm bílastæði. Miðbærinn
getur aldrei uppfyllt þær þarfir
um fermetrapláss sem nútímaborg
hefur.“
Þarna myndist þörf fyrir ný
byggingarsvæði sem bera betur
stórhýsi.

Beina fjárfestum frá bænum
„Það er ákaflega mikilvægt að
beina fjármagninu að nýjum stöðum, stöðum sem eru spennandi og
huggulegir. Á þann hátt er hægt
að vernda borgarrými eins og
miðbæinn, sem svæði með ákveðinn byggingarstíl sem hefur í för
með sér lakara aðgengi fyrir bíla,“
segir Hammer.
Hann bendir á að í aðalskipulaginu sem hann vann á sínum tíma
hafi verið unnið út frá þessum
hugmyndum.

„Við vildum skipuleggja Reykjavík þannig að hægt væri að bjóða
upp á ný svæði til að byggja upp
verslunar- og þjónustukjarna.
Þetta varð síðar að raunveruleika
með tilkomu Kringlunnar. Kringlan létti miklu álagi af miðbænum
en það var einmitt það sem við
lögðum upp með. Með þessari nýjung gat fólk keyrt alveg upp að
húsi til að versla. Það létti á kröfunum um frekari bílastæði í miðbænum,“ segir Hammer.

Miðbærinn tengdist höfninni
Teymið sem Hammer vann með
setti einnig fram tillögur að framtíðarskipulagi miðborgarinnar.
„Við lögðum til að miðbærinn
og höfnin myndu tengjast betur
í framtíðinni en þau gerðu. Hugmyndin var að lyfta Geirsgötunni
upp á aðra hæð, svo hægt væri
að ganga úr miðbænum, undir
umferðina og niður að höfn. Við
sjáum ákveðin merki um þetta
enn á þaki pakkhússins norðan við
Tollhúsið.“
Þakið er hannað sem fjögurra
akreina vegur. Vegurinn átti að
taka við umferð af Sæbraut og
leiða hana á Mýrargötu án þess að
hindra umferð gangandi vegfarenda að höfninni.
„Það hefði verið gaman að sjá
miðbæinn og höfnina vaxa betur
saman. Slík tenging hefur reynst
vel annars staðar og aukið gæði
miðbæjarsvæða ýmissa borga því
höfnin er spennandi staður,“ segir
Hammer og lætur sig dreyma.
„Þannig væri kannski hægt
að ganga verslunar- og göngugötur sem lægju niður að höfn.
Þar væri síðan hægt að fara út að
borða á fiskveitingastöðum með
útsýni yfir höfnina. En höfnin
hefur aldrei fengið tækifæri til að
vaxa saman við miðbæinn. Bærinn snýr bakinu í höfnina og hún
er hálfpartinn lokuð af, fyrst með
þungri umferð á Geirsgötu, svo
með stórhýsum eins og Tollhúsinu,
Hafnarhúsinu þar sem Listasafn
Reykjavíkur er nú og fleiri háum
dökkgráum byggingum. Stutt frá
þessum húsum er svo Vesturgata,
sem skartar fallegri röð af timburhúsum. Andstæðurnar skera í
augun,“ segir Hammer.

Í MIÐBÆNUM JØRGEN HAMMER Jørgen Hammer dvaldi á Hótel Vík þegar hann vann að aðalskipulagi Reykjavíkur á árunum

1968 til 1971. Hótelið gamla var í rauða reisulega húsinu sem er fyrir aftan Hammer á myndinni.

Nokkur heilræði
Hammer segist ekki vilja setja sig
á háan hest og koma með tillögur
að betra fyrirkomulagi í bænum
enda sé miðborgarskipulag afar
flókið fyrirbæri. Hann hefur hins
vegar nokkur góð og almenn ráð
sem hann er tilbúinn til að veita.
„Mér finnst mjög mikilvægt að
haldið sé í gamlar hefðir. Í hinum
alþjóðlega heimi er fólk farið að
upplifa sömu hlutina aftur og aftur
og víðar og víðar um allan heim.
Við sjáum alls staðar sömu bílana,
svipaðar byggingar og sömu hamborgarana og pitsurnar.
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Þegar við komum sem ferðamenn á nýja staði viljum við sjá
eitthvað nýtt, eitthvað spennandi
og framandi. Frá mínum sjónarhóli eru staðir framandi þar sem
tekist hefur að halda í gamlar
hefðir og menningu. Slíkir þættir eiga hins vegar verulega undir
högg að sækja,“ segir Hammer og
nefnir tvö dæmi.

Los Angeles og Santa Fe
„Í Bandaríkjunum hefur fólk haft
lítinn vilja til að stýra bæjarásýnd,
byggingamagni og arkitektúr í
sumum borgum. Þar eru til nokkur dæmi um borgir þar sem fjármagnsöfl hafa haft mikil áhrif á
yfirbragð og ásýnd bæja. Útkoman er oft og tíðum há og stór hús á
stöðum sem þóttu hvað skemmtilegastir og mest spennandi. En
þessum stóru byggingum fylgdi
mikill fjöldi bílastæða og allt í einu
varð ekkert eftir sem var spennandi og skemmtilegt.
Líttu til dæmis á Los Angeles.
Þar er miðbærinn einn leiðinlegasti staður sem hægt er að hugsa
sér. Allt lífið færðist annað, til
dæmis á Venice Beach niður við
ströndina.“
Hammer segir Santa Fe í NýjuMexíkó vera andstæðuna við þetta
en þar hefur verið lögð áhersla á
sérstöðuna í byggingarlist.
„Í Santa Fe hafa menn sett
ákveðnar kröfur um að allar byggingar í bænum þurfi að fylgja
byggingarhefðum púebló-indíána
í takt við menningararfinn. Þar
mega húsin ekki vera nema fjórar hæðir og þau eiga öll að vísa til
ákveðinnar byggingarhefðar.
Vegna þessa hefur myndast

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ákveðið samræmi í bænum og
fyrir vikið upplifir maður staðinn
sem framandi og spennandi. Santa
Fe er líka mjög vinsæll ferðamannastaður í Bandaríkjunum,
enda er borgin ólík öllum öðrum.“

Enga íhaldssemi
Hammer telur mikilvægt að rækt
við ræturnar og þjóðararfinn leiði
ekki til íhaldssemi. Byggingarlist
þurfi að þróast eins og allt annað.
„Mér finnst mikilvægt að ég
hljómi ekki eins og ég sé íhaldssamur, því þegar ég tala um að
halda þurfi í gamla menningu og
siði er ég ekki að tala fyrir íhaldssemi. Ég vil ekki að við endum sem
eitthvert Árbæjarsafn. Við þurfum
á endurnýjun að halda, en við verðum gera það með tilvísun í gamlar
hefðir, þannig að fólk sem kemur
til landsins finni fyrir því að hér
vinni fólk á annan hátt en annars
staðar og finnist landið sérstakt og
framandi.“
Hann segir þetta alls ekki
óþekkt á Íslandi.
„Þetta er eins og með íslenskuna. Þið segið ekki „computer“
heldur tölva og þið segið geisladiskur en ekki „cd“. Þessa hugsun
þurfið þið að tileinka ykkur í byggingarstíl í ríkari mæli. Gott dæmi
um byggingu þar sem þetta er gert
er Fontana við Laugarvatn. Staðurinn er hannaður þannig að húsið
vísar í gamlar íslenskar hefðir, þar
sem notað er torf og grjót að einhverju leyti í bygginguna. Þetta
fær mann til að hugsa: „Spennandi!“ Og svona hughrif fá fólk
líka til að vilja koma aftur til
landsins.“

ÆVIÁGRIP
Jørgen Hammer kom til Íslands árið 1968 og vann að aðalskipulagi Reykjavíkur á árunum 1968-1971.
Þá starfaði Hammer fyrir verkfræðifyrirtækið Anders Nyvig, sem veitti ráðgjöf í borgar- og umferðarskipulagi. Hammer er menntaður verkfræðingur
en bætti við sig fjögurra ára listnámi eftir útskrift.
Til viðbótar við aðalskipulag Reykjavíkur hefur Hammer einnig komið að
aðalskipulagi í Þórshöfn í Færeyjum. Hann lagði einnig grunninn að tilhögun
almenningssamgangna í Borgundarhólmi, þar sem hann býr í dag.
Hammer starfar sem einn ræðismanna Íslands.

Panasonic TXL42E5Y

ÖRÞUNNUR IPS LED HÁGÆÐA SKJÁR
Háskerpu upplausn fyrir hámarks upplifun af Blu-ray diskum,
leikjatölvum eða háskerpu sjónvarpsútsendingum

159.990
ÁÐUR 189.990
189 990

150Hz Backlight scanning
Clear Panel myndsían fjarlægir óæskilegt
ljós úr skjánum sem tryggir bjartari og
meiri myndgæði. 150Hz tæknin skilar allri
hreyfingu frábærlega til áhorfandans.
VIERA Connect
Viera Connect færir þér Internetið á
stóran skjá beint heim í stofu og gerir
þér kleift að njóta efnis á mörgum

m
mismunandi
formum ásamt því
aað halda sambandi við vini á
FFacebook eða Twitter og vera í
ssambandi gegnum Skype. Einnig
eer hægt að spila leiki án þess að
nnota tölvu.
VrealLIVE örgjörvi
V
Velkomin í veröld SmartTV
V
með VIERA og Vreal Live.
m

M
Myndvinnsluörgjörvinn
er
hhannaður til að tryggja bæði hraða
oog nákvæma netvirkni ásamt
bbestu mögulegu myndgæðum.
V-Audio
Surround
V
V-Audio Surround er fjölrása
V
hhljóðstilling sem skilar Surround
hhljómgæðum úr innbyggðum
hhátölurum tækisins.

Media spilari
M
Settu í SD minniskort úr
S
myndavél, upptökuvél eða
m
ssnjallsíma eða tengdu USB
minnislykil við sjónvarpið og
m
Media Player kemur sjálfkrafa
M
uupp til að skoða og spila allt
margmiðlunarefni.
m

BRILLIANT
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V
VIERA Remote App Support
S
Stjórnaðu sjónvarpinu með
ssnjallsímanum þínum óháð því
hhvort tækið er byggt á Android eða
A
Apple stýrikerfi. Viera Remote App
ggefur þér möguleika á að senda
m
margmiðlunarefni úr símanum þínum
yyfir í VIERA sjónvarpið.
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Helvítis súkkulaðikaka (11)
Sé það níð mun ég styrkjast (6)
Guðdómleg kýr skýrir ríkidæmi býflugna (8)
Í fýlueggi finnur maður ólundarfugla (11)
Það má víst sleppa enninu í þessum
liðamótum (6)
Kolluverkur varir skamma stund (8)
Tja, graðir og ruglaðir skulu bræddir (9)
Hér hefst ferð Beach Boys til Cocomo (5)
Þjóð eystra er sem kusk í kringum nisti (7)
Kærleikskrókur ofan varar (9)
Ætli Atli ati finnska glervöru? (7)
Blanda drykk fyrir kjána (4)
Meðvitund um plott (6)
Það er grand að túra á slíkum bíl (2)
Ræðir hvort vit vafrar (9)
Má bjóða þér steik af fullorðnu, kæri landi? (9)
Sonur ristur í ræmur (12)
Hin 12 ára Dolores má ekki ryk sjá (6)
Sá gleypi að snyrta skegg doktor Ægis (9)
Get búist við að það sé best (5)
Heiðaland er efni frétta (6)
Mannlaus karlabrautin og moldríka liðið (15)
Með styrk og fljótfærni mun dallurinn birtast (6)
Rifrildisskræða er innlegg í umræðu (8)
Lem fjármálagaurana (12)
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Heyri þyt rústa með þeim mislynda (8)
Æst leiðrétta Skuld (10)
Svartur blaðagalgopi er hvorki
hundur né spaði (9)
Sunguð sem fuglar um golfpinnafjör (6)
Fær rangar til baka og segir ljótt (6)
Finnið X (3)
Inngönguþreifingar vegna
þátttöku fyrir trétölur (15)
Einhverjar passar ör í önnum Hörpu (11)
Skákstig fyrir rafmagnsljósasveit (3)
Gróparker geymir lygnar (7)
Aur fyrir kraftinn gefur dugnaðinn (8)
Fer í dópvímu fyrir ho-ho-hold? (10)
Marri kóngur við saltan sjó (7)
Hraðsuða bræðir Snæfinn snöggt (8)
Þegar iðrun leggst við stillt
verður það óglatt (9)
Mikilvægt að maður noti lungun (10)
Maukar tá í virkjun (11)
Háskaleikirnir drepa alla hunda í vist (11)
Ekkert skipulag margfaldar með
minnst einu núlli (9)
Út og angur framkalla magasár (9)
Vilja alls ekki sleppa metingnum (8)
Teljið étandi hópa (5)
Fangaði frið (4)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Sumarhús með sundlaug frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Ástríður Þorsteinsdóttir, Reykjavík, og getur
hún vitjað vinningsins í
afgreiðslu 365, Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikilvægt fyrirbæri sem
fær mann til að halda að sólarhringurinn hafi snúist við. Sendið lausnarorðið í síðasta
lagi 22. ágúst næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „18. ágúst“.

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1977

FISLÉTT ÚR FARSÍMA
EÐA SPJALDTÖLVU
MEÐ EINFALDRI
STROKU BEINT Á
SJÓNVARPSSKJÁINN

ideas for life

Stephen Biko handtekinn
Mannréttindafrömuðurinn lést stuttu síðar eftir pyntingar lögreglu.

Á
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þessum degi fyrir réttum 35 árum, hinn 18. ágúst árið 1977, var
suðurafríski mannréttindafrömuðurinn Stephen Biko handtekinn af lögreglu í borginni Port Elizabeth. Tæpum mánuði síðar fannst
Biko nakinn og hlekkjaður fyrir utan sjúkrahús í Pretoríu, nær dauða
en lífi eftir miklar misþyrmingar. Hann lést degi síðar vegna heilablæðingar en varð strax einn af
helstu píslarvottum réttindabaráttu þeldökkra Suður-Afríkumanna gegn aðskilnaðarstefnu
stjórnvalda, Apartheid.
Biko hóf ungur afskipti af mannréttindamálum og var meðal
annars rekinn úr gagnfræðaskóla
fyrir vikið. Á háskólaárum sínum
hélt hann áfram að sinna þeim
málum og vakti athygli fyrir framgöngu sína. Árið 1968, þá 22ja ára
gamall, stofnaði Biko Stúdentasamtök Suður-Afríku, sem síðar
urðu að Samvitundarhreyfingu
svartra (BCM).
Eftir því sem vegur hans jókst
innan frelsishreyfingarinnar
fóru stjórnvöld að hafa afskipti af
honum. Árið 1973 var Biko bannað
að tjá sig opinberlega og þar að
auki var fjölmiðlum bannað að
vitna í orð hans.
STEVE BIKO
Þrátt fyrir hömlurnar sem þessar aðgerðir settu Biko áttu hann og BCM stóran þátt í að skipuleggja
mótmæli sem urðu síðar að uppreisninni í Soweto árið 1973, sem var
barin niður með vopnavaldi. Það varð til þess að stjórnvöld hertu enn
á aðgerðum gegn Biko. Hann var margoft handtekinn og þurfti að
dúsa í fangaklefa, oft mánuðum saman, án dóms og laga.
Það var svo þennan örlagaríka dag sem Biko var numinn á brott við
vegartálma lögreglu. Ástæða handtökunnar var meint brot á hryðjuverkalögum. Við yfirheyrslur næstu daga beitti lögregla pyntingum
þar sem Biko var meðal annars barinn með kylfum og hlekkjaður upp
við gluggarimla í fangelsinu.
Hinn 11. september var Biko settur hlekkjaður og helsár í lögreglujeppa og ekið með hann að fangelsinu í Pretoríu til aðhlynningar, en
hann lést af sárum sínum degi síðar. Krufning leiddi í ljós að banamein hans hafði verið heilablæðing. Lögregla hélt því fram að meiðsl
Bikos væru eftir misheppnaða sjálfsmorðstilraun og síðar það ár voru
hinir grunuðu lögreglumenn hreinsaðir af öllum sakargiftum.
Á annan tug þúsunda sóttu jarðarför Bikos og hann varð að táknmynd baráttunnar gegn Apartheid.
Árið 1997 gáfu fimm fyrrverandi lögreglumenn sig fram við sannleiksnefnd Suður-Afríku og játuðu að hafa orðið Biko að bana. Þeim
varð ekki að ósk sinni um sakaruppgjöf, en árið 2003 tilkynntu stjórnvöld að þeir yrðu ekki saksóttir þar sem brotin voru fyrnd.
Biko var því miður einn af fjölmörgum sem mættu örlögum sínum
með þessum hætti. Að minnsta kosti 59 manns létust í haldi suðurafrísku lögreglunnar, þeir síðustu árið 1990.
- þj

18. ágúst 2012 LAUGARDAGUR

44

GYLFI Þ. GÍSLASON RÁÐHERRA (1917-2004) andaðist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Sá einn er sannur maður sem kann að njóta hvors tveggja í jafn
ríkum mæli, félagsskapar og einveru.“

Merkisatburðir
1945 Svavar Guðnason listmálari sýndi verk sín í Listamannaskálanum og var þetta fyrsta sýning á Íslandi þar sem öll verkin voru abstrakt.
1954 Minnismerki um Skúla Magnússon landfógeta var
afhjúpað í gamla kirkjugarðinum
við Aðalstræti í Reykjavík.
1961 Grasagarður Reykjavíkur
var formlega opnaður.
1966 Jóhannes S. Kjarval tók
fyrstu skóflustungu að myndlistarhúsi á Miklatúni(sem fyrir 1964
hét Klambratún og hefur endurheimt það nafn).
1988 Endurbótum lauk á Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju.
1990 Listaverkið Sólfar eftir Jón
Gunnar Árnason var afhjúpað við
Sæbraut í Reykjavík.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýju við andlát elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

ÖNNU G. HALLSDÓTTUR
frá Gríshóli,
Efstasundi 94, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Þorbjörg Kristvinsdóttir
Höskuldur Kristvinsson
Hallur Kristvinsson
Katla Kristvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Bjarni B. Sveinsson
Barbara J. Kristvinsson
Sigrún Einarsdóttir
Jóhann Thoroddsen

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

SVERRIS GUÐBRANDSSONAR
Hafnarbraut 31, Hólmavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heilbrigðisstofnunarinnar á Hólmavík og
taugadeildar Landspítalans í Fossvogi.
Guðbrandur Sverrisson
Þórður Sverrisson
Matthildur Guðbjörg Sverrisdóttir
Aðalbjörn Guðm. Sverrisson
Björn Halldórs Sverrisson
Ragnar Rúnar Sverrisson
Heiðrún Rósa Sverrisdóttir
og fjölskyldur.

Lilja Þóra Jóhannsdóttir
Ingibjörg Elísa Fossdal
Ingimundur Benediktsson
Analita Gonzales
Helga Berglind Gunnarsdóttir
Dýrfinna Petra Hansdóttir
Ragnar Guðm. Gunnarsson

RITSTJÓRINN „Ég hef verið nánast óslitið í blaðamennsku í þrjátíu og fimm ár – er að verða með elstu körlum í þeirri grein,“ segir Jónas.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JÓNAS HARALDSSON, RITSTJÓRI FRÉTTATÍMANS: ER SEXTUGUR Í DAG

Þær fara með mig í rúmið
„Þegar ég varð fertugur fór ég til Prag,
fimmtugur stakk ég af til Portúgals
en nú ætla ég að hafa smálegt „sammenkomst“ fyrir mína nánustu,“ segir
Jónas Haraldsson, ritstjóri Fréttatímans, spurður um afmælishald því
hann er sextugur í dag. Kveðst líka svo
heppinn að hitta á afmælisdag Reykjavíkur. „Í æsku var flaggað á strætisvögnunum þennan dag og nú er meiri
háttar hátíð með flugeldasýningu, ég
tek minn skammt af þessum herlegheitum.“
Landsmenn þekkja Jónas sem blaðamann og ritstjóra en vita kannski ekki
allir hvaðan hann er sprottinn. „Ég er
Reykvíkingur, alinn upp í Langagerðinu í hópi fimm systkina,“ upplýsir
hann. „Þarna í Smáíbúðahverfinu var
fullt af börnum og unglingum á þeim
tíma og mikið fjör. Þar var ágætur
íþróttakennari sem Árni Njálsson heitir. Ef hann nennti ekki að kenna sprikl
í leikfimi var skipt í lið sem var auðvitað miklu skemmtilegra. Ég var aldrei
neinn afreksmaður í íþróttum en við
guttarnir spiluðum fótbolta alls staðar,

höfðum gjarnan bílskúrshurðir fyrir
mark og trjágróður átti erfitt uppdráttar í hverfinu því við skutum niður allar
plöntur í uppvexti.“
Jónas varð stúdent frá Menntaskólanum í Hamrahlíð árið 1972 í hópi
Stuðmanna og fleira fjörugs fólks sem
enn hittist á fimm ára fresti. Síðan
lá leiðin í Háskóla Íslands í félagsfræði og eftir háskólann beint í blaðamennsku. „Ég sótti um hjá nafna
mínum Kristjánssyni á Dagblaðinu
sem þá var tveggja ára og hef verið
nánast óslitið í blaðamennsku í þrjátíu og fimm ár – er að verða með elstu
körlum í þeirri grein. Hún er þó ekki
góð þeim sem komast á virðulegan
aldur því þeir eru yfirleitt settir út á
Guð og gaddinn sem ég tel óskynsamlegt því mikilvægt er að halda reynslu
inni á ritstjórnum og færa þekkingu
frá þeim eldri til hinna yngri.“
Jónas hefur gaman af að ferðast um
Ísland og finnst allir fjórðungar fallegir, hver með sínum hætti. „Við hjónin
eigum okkar kot í sveit og okkur til
gleði sækja bæði börn og barnabörn

þangað líka. Ég var smali vestur við
Breiðafjörð, í Múlasveit. Þar þekki ég
hverja þúfu og þar ætlum við systkinin að koma okkur upp öðru koti. Ég er
ekki mikið að rækta heldur nýt þess
að vera úti í náttúrunni eins og hún er.
Þó fullt sé af berjum þá nenni ég ekki
að tína þau, vil bara að fuglarnir njóti
þeirra.“
Jónas segir þau hjón líka eiga margar utanlandsferðir að baki, svo sé
frúnni fyrir að þakka. Slíkar ferðir
hefur hann gert að yrkisefni í helgarpistlum sínum eins og fjölmargt annað
sem tilheyrir lífi venjulegrar fjölskyldu. „Ég held að margir sjái sjálfa
sig í svipuðum aðstæðum og ég lýsi í
mínum pistlum, þó sumt sé þar byggt á
hæpnum forsendum því ég hef skáldaleyfi,“ segir Jónas. „Þessi pistlar snúast dálítið um samskipti kynjanna og
yfirleitt hefur konan betur á endanum.
Það er kannski þess vegna sem konur
lesa þá oft og hafa svolítið gaman af.
Sumar segjast meira að segja fara með
mig í rúmið – það er að segja pappírinn, ekki sjálfan mig!“ gun@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 18. ÁGÚST 1786

Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi
Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi
þennan dag árið 1786, ásamt Grundarfirði, Ísafirði, Akureyri, Eskifirði
og Vestmannaeyjum. Þeir sem settust
að í þessum kaupstöðum fengu ókeypis borgararétt og lóð, byggingarstyrk
og undanþágu frá gjöldum til ríkisins í tuttugu ár. Þessa gátu menn,
sem voru þegnar annarra ríkja, orðið
aðnjótandi ef þeir settust að í íslensk-

um kaupstað og áttu þrjú þúsund ríkisdala virði. Þó var það skilyrði sett
að þeir sem stofnuðu verslun ættu tilskilið magn varnings, ef marka má
bókina Öldin átjánda sem Jón Helgason tók saman og Iðunn gaf út árið
1961.
Þetta ár voru Íslendingar 38 þúsund en Reykvíkingar töldust 167.
Húsin í Reykjavík voru þá 39 talsins.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

HJÖRDÍS M. JÓHANNSDÓTTIR
Skipholti 43, Reykjavík,
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

lést föstudaginn 10. ágúst sl.
Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju
föstudaginn 24. ágúst kl. 15.00.
Benedikt Harðarson
Gylfi Harðarson
Hilmar Harðarson
Hörður Harðarson
Áslaug Þóra Harðardóttir
barnabörn og langömmubörn.

Stella S. Sigurðardóttir
Þorgerður L. Diðriksdóttir
Eva Jóhannsdóttir
Ingólfur Arnarsson

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR ÓLAFSDÓTTUR
Lækjasmára 4, Kópavogi.
Halldór Ólafsson
Gyða Þórisdóttir
Inga Ólafsdóttir
Guðmundur Jónsson
Sigrún Ólafsdóttir
Guðmundur Ingi Ásmundsson
Ómar Örn Ólafsson
Sigurbjörg Alda Guðmundsdóttir
Gunnar Ólafsson
Brynhildur Ásgeirsdóttir
Ólafur Jóhann Ólafsson
Sigríður Einarsdóttir
barnabörn og langömmubarn.

SJÁÐU

ENN FLEIRI SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT

ÞRJÁR NÝJAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2 GULL

STÖÐ 2 KRAKKAR

POPP TÍVÍ

MARGFALT

FLEIRI MÖGULEIKAR MEÐ NETFRELSI ÞÆTTIR OG KVIKMYNDIR EFTIR PÖNTUN

Nýtt

28 DAGA FRELSI

Nýtt

KVIKMYNDIR

Nýtt

FRÆÐSLUEFNI

Nýtt

KLASSÍSKT
ÍSLENSKT

Nú fylgja þrjár nýjar stöðvar, Popptíví, Stöð 2 Gull og Stöð 2 Krakkar frítt með
áskrift að Stöð 2 ásamt Stöð 2 bíó. Þjónusta við áskrifendur hefur einnig
margfaldast með stórauknu framboði af efni á Netfrelsi Stöðvar 2. Þar má nú
horfa hvenær sem er og hvar sem er á alla nýjustu þættina og bíómyndirnar af
Stöð 2 og Popptíví í 28 daga eftir frumsýningu, vel valda innlenda þætti úr safni
stöðvar 2, úrval af talsettu barnaefni og vandað fræðsluefni beint í sjónvarpið
þitt, símann, tölvuna eða spjaldtölvuna.

Nýtt

BARNAEFNI

ALLT ÞETTA FYRIR
254 KR. Á DAG
MARGFALT
SKEMMTILEGRI
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Hrútasæði í verðlaun
KRISTJÁN SIGURÐSSON
til heimilis að Skarðshlíð 16c, Akureyri,

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar þann 4. ágúst
síðastliðinn. Jarðarförin hefur farið fram frá Lundarbrekku í
Bárðardal í kyrrþey að ósk hins látna.
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir
og börn hins látna.

Innilegar þakkir þeim sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

GUÐMUNDAR ÞORSTEINSSONAR
lengst af til heimilis
á Fornhaga 15,

sem lést á Droplaugarstöðum 27. júlí.
Sigþrúður Guðmundsdóttir
Birgir Guðjónsson
Kristján Guðmundsson
Auður Andrésdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

SIGURSTEINN GUÐBRANDSSON
Dalbraut 14, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Landakoti
sunnudaginn 12. ágúst. Útförin fer
fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
21. ágúst kl. 13.00.
Kristín Þórðardóttir
Erna Sigríður Sigursteinsdóttir
Haraldur Sigursteinsson
Garðar Sigursteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Hér er stórhátíð því hið árlega Íslandsmeistaramót í hrútadómum er haldið í dag og hefst klukkan tvö,“ segir Jón Jónsson, þjóðfræðingur og ferðabóndi á Kirkjubóli við Steingrímsfjörð, um hrútaþuklið sem fer fram á Sauðfjársetrinu
í Sævangi. Keppt er í tveimur flokkum. Í öðrum keppa vanir
menn en hinn flokkurinn er fyrir óvana og hrædda, að sögn
Jóns. Þeir sem eru vanir að stiga hrúta keppa um Íslandsmeistaratitil og eiga Strandamenn titil að verja þetta árið
því Guðbrandur Sverrisson á Bassastöðum sigraði í fyrra.
En hvað gera hinir óvönu og hræddu? „Þeir dæma út frá
allt öðru en þeir vönu gera og án þess að koma nokkuð við
skepnuna. Þurfa bara að raða hrútunum frá eitt til fjögur
og þar skiptir rökstuðningurinn máli. Það kemur oft eitthvað skemmtilegt út úr því, jafnvel kveðskapur,“ segir Jón
og fullyrðir að fólk sem enga tengingu hafi við sauðfjárrækt skemmti sér oft hið besta. „En svo er þetta alvara fyrir
bændurna, þeir gefa stig fyrir höfuðlag, fætur, hvernig
hryggvöðvinn liggur og alls konar atriði.“
Jón segir vegleg verðlaun í boði. Fyrir utan farandverðlaunagrip sem gerður er úr hvalbeini og rekaviði hafa fyrirtæki eins og hótel og veitingastaðir gefið vinninga, auk þess
eru listmunir og handverk í verðlaun og meira að segja ávísun á hrútasæði þegar að fengitíma kemur.
Fleira verður til skemmtunar og fróðleiks á hátíðinni, til
dæmis rúningur með gamla laginu og akstur með krakka í
dráttarvélakerrum. Kjötsúpa er á borðum í hádeginu og dýrindis kaffihlaðborð allan daginn. Jón tekur fram að veitingarnar séu seldar en enginn aðgangseyrir sé að skemmtun-

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 18. ágúst
➜ Tónleikar
21.00 Söngkonan Jussanam da Silva heldur
tónleika með Agnari Má Magnússyni í ráðhúsi Þorlákshafnar.

➜ Leiklist
Erla Ívarsdóttir
Elín Margrét Hárlaugsdóttir

21.00 Ferðaleikhúsið að Baldursgötu 37

sýnir nýja uppfærslu á Light Nights. Þjóðsögur og margvíslegt íslenskt efni er á dagskrá
en leiksýningin er flutt á ensku. Aðgangseyrir
er frá kr. 1.500 til 2.500.

➜ Sýningar

Móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

GERÐUR SIGURÐARDÓTTIR
kennari,
frá Sleitustöðum í Skagafirði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli
þriðjudaginn 14. ágúst. Útförin fer fram
frá Dómkirkjunni að Hólum í Hjaltadal
laugardaginn 25. ágúst kl. 14.00.
Ragnhildur Björk Sveinsdóttir Eiríkur Oddur Georgsson
Þorgerður Hulda Frisch
Peter Frisch
Hugrún Ösp Reynisdóttir
Ólafur Kjartansson
Trausti Eiríksson,
Helga Dagný Arnarsdóttir
Sverrir Ragnar og Lena Sóley.

14.00 Gunn Nordheim Morstøl opnar
myndlistasýningu í Mjólkurbúðinni í listagilinu á Akureyri.
16.00 Listakonurnar Anna Hallin, Harpa
Dögg Kjartansdóttir og Valgerður Guðlaugsdóttir opna sýningu í Gallerí Ágúst. Sýningin
er sett upp í tilefni af fimm ára starfsafmæli
safnsins.
19.00 Jóna Hlíf Halldórsdóttir opnar sýninguna Kjarni í ÞOKU sem er staðsett í kjallara Hríms hönnunarhúss við Laugaveg 25.
➜ Hátíðir
10.00 Menningarnótt verður haldin hátíðleg
í Reykjavík. Þema hátíðarinnar að þessu
sinni er Gakktu í bæinn. Dagskrá má finna á
vefsíðunni menningarnott.is.

➜ Dansleikir
23.00 Stórdansleikur með hljómsveitinni
Span verður á Café Árhúsum á Hellu. Miðaverð er kr. 1.500.
➜ Tónlist

Við sendum innilegustu þakkir fyrir samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

ÞORSTEINS BERENTS
SIGURÐSSONAR

15.00 Tropicalia, sveit söngkonunnar Krist-

ínar Bergsdóttur, spilar á þriðju tónleikum
jazztónleikaraðar veitingastaðarins Munnhörpunnar í Hörpu. Aðgangur er ókeypis.
19.15 Glysrokkhljómsveitin Diamond Thunder spilar á skemmtistaðnum Dillon.

SPEKINGSLEG Sverrir Guðbrandsson heldur í einn af hinum kollóttu

hrútum Strandamanna. Aftan við standa Guðbrandur Sverrisson,
Ragnar Bragason, Þórey Ragnarsdóttir og Barbara Guðbjartsdóttir.
MYND/JÓN JÓNSSON

inni. Sauðfjársetrið er tíu ára í ár. Það er kona Jóns, Ester
Sigfúsdóttir á Kirkjubóli, sem veitir því forstöðu um þessar
mundir. Þar er opin sýning allt sumarið og oft eitthvað um
að vera þar fyrir utan og koma vel á annað þúsund manns
árlega í heimsókn.
gun@frettabladid.is

20.00 Menningarnæturtónleikar X977,
Ellefunar og Tuborg fara fram á Ellefunni.
Fram koma Ásgeir Trausti, Ultra Mega
Technobandið Stefán, Smutty’s 302, Agent
Fresco og Kiriyama Family auk Geira Sæm.
Aðgangur er ókeypis.
22.00 Elton John Tribute tónleikar verða
haldnir á Græna Hattinum Akureyri. Miðaverð er kr. 1.500.
22.00 Ljótu hálfvitarnir halda tónleika á
Café Rosenberg. Aðgangseyrir er kr. 2.500.
23.00 Hljómsveitin Homo and the sapiens
heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
➜ Markaðir
12.00 Íbúasamtök Laugardals halda sinn

árlega útimarkað á Laugatorgi á horni
Laugalækjar og Hrísateigs. Á markaðnum má
kaupa allt milli himins og jarðar og boðið er
upp á skemmtilegar uppákomur.

➜ Útivist
14.00 Fuglavernd mun leiða fuglaskoðun

um friðlandið í Vatnsmýrinni alla laugardaga
í sumar. Gangan hefst við Norræna húsið og
er þátttaka ókeypis.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 19. ágúst
➜ Leiklist
21.00 Ferðaleikhúsið að Baldursgötu 37
sýnir nýja uppfærslu á Light Nights. Þjóðsögur og margvíslegt íslenskt efni er á dagskrá
en leiksýningin er flutt á ensku. Aðgangseyrir
er frá kr. 1.500 til 2.500.
➜ Opið Hús
13.00 Bærinn Krókur á Garðaholti í Garðabæ er opinn á sunnudögum í sumar. Krókur
er lítill bárujárnsklæddur burstabær sem var
endurbyggður úr torfbæ árið 1923. Hann
er staðsettur ská á móti samkomuhúsinu á
Garðaholti og stutt frá Garðakirkju. Aðgangur
er ókeypis.

➜ Uppákomur
13.00 Sveitasælan verður í algleymingi á
Árbæjarsafni. Gestum býðst innsýn inn í
horfinn heim gömlu sveitastarfanna og fá
tækifæri til að aðstoða heimilisfólkið í gamla
bænum við störf sín.
➜ Dansleikir
23.00 Dansleikur Félags eldri borgara verð-

ur haldinn í Stangarhyl 4. Danshljómsveitin
Klassík leikur létta danstónlist. Aðgangseyrir
er kr. 1.500 fyrir félaga FEB í Reykjavík en kr.
1.800 fyrir aðra gesti.

➜ Tónlist
14.00 Alexandra Chernyshova sópran og

Monika Abendroth hörpuleikari spila á
tónleikum í Hóladómkirkju. Aðgangur er
ókeypis.
14.00 Björg Þórhallsdóttir sópransöngkona,
Elísabet Waage hörpuleikari og Hilmar Örn
Agnarsson organisti spila á tónleikum á tónlistarhátíð í Strandakirkju í Selvogi. Jafnframt
fer fram árleg uppskerumessa í kirkjunni
í umsjá sr. Baldurs Kristjánssonar sóknarprests.
16.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg 8.
Aðgangur er ókeypis.
16.00 Elíza kemur fram á sumartónleikaröð
á heimili Uni og Jóns Tryggva í Merkigili á
Eyrarbakka. Aðgangur er ókeypis en frjáls
framlög eru vel þegin.
16.00 Arnhildur Valgarðsdóttir mun töfra
fram seiðandi tóna úr flyglinum á Gljúfrasteini. Hún flytur tónlist eftir hinn tékknesta Leos Janácek. Miðaverð er kr. 1.000.
17.00 Kvartettinn Kvika flytur þjóðlög, sönglög og sálma í Kaldalóni Hörpu.

➜ Leiðsögn
15.00 Ólöf K. Sigurðardóttir leiðir gesti um

sýningu Hreins Friðfinnssonar, Hús, í Hafnarborg. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá
þá inni á visir.is.

fv. flugumferðarstjóra,
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ.
Ingunn Sigurðardóttir
Sigrún Þorsteinsdóttir
Ólafur Sigurðsson
Jón Ólafur Þorsteinsson
Þorsteinn Ingi Kristjánsson
Kristín Eva Kristjánsdóttir
Arnar Berent Sigrúnarson
Katla Dimmey Þorsteinsdóttir
Daníel Berent Rink

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

DROPLAUGAR HELLAND
Vogatungu 13, Kópavogi.
Birgit Helland
Arndís Inga Helland
og fjölskyldur.

Hreinn Frímannsson
Óskar Þormóðsson

Hinn elskulegi og kæri
bróðir okkar, móðurbróðir okkar og frændi,

Elsku eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og systir,

ELÍSABETH ELSA HANGARTNER
ÁSBJÖRNSSON
andaðist í Freiburg, Þýskalandi,
mánudaginn 13. ágúst.
Guðmundur Karl Ásbjörnsson
Rannveig D. Guðmundsdóttir, Andreas Becher,
Natalía Ásdís Andreasdóttir, Margrit Hangartner,
Christa Jaeger

GÍSLI KRISTMUNDSSON
Efri-Brunnastöðum, Vatnleysuströnd,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi,
Garði, 13. ágúst sl. verður jarðsunginn
frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn
21. ágúst kl. 15.00.
Elín Kristin Kristmundsdóttir
Anna Scheving Kristmundsdóttir
Hallgrímur Kristmundsson
Virgill Scheving Einarsson
Hannesína Schecing Skarphéðinsdóttir
Svanur Scheving Skarphéðinsson
Brynja Hafsteinsdóttir
Kristmundur Skarphéðinsson
Ingunn Lúðvíksdóttir
Elín Kristín Scheving Skarphéðinsdóttir
og börn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför

MARGRÉTAR ÓLAFSDÓTTUR
Hörðukór 5.

Sérstakar þakkir færum við yndislegu
starfsfólki heimahlynningar og líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi.
Fyrir hönd aðstandenda,
Ólafur Þórðarson, Ragnar Pétursson og Hlín Pétursdóttir

Elskulegur bróðir og frændi,

BIRGIR HELGI ÞÓRHALLSSON
Kirkeveien 57
Ósló,

lést 19. júlí á Diakonhjemmet Sykehus í
Ósló. Bálför hefur farið fram í kyrrþey frá
Berger Kirke.
Fyrir hönd barna og annarra vandamanna í Noregi,
Hrefna, Karl, Helgi og Selma Haraldsbörn
systkinabörn hins látna og fjölskyldur.
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NAUTAKÓTILETTUR

100%
@ ?yI

1295
@G# @<

3998
@G# @<

698
@G# +AIG

FROSNIR
MANGÓBITAR 1 KG

498 KR

COKE-KIPPA 4 FL. 1.5 LTR

2798
@G# @<

98

KR. 500 ML

198

@G# 'AIG

779
@G# @<

598

@G# '.%<G

559

@G# *%%<G

BELGÍSK JARÐARBER
500 GR ASKJA

198
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379
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398
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NÝTT ÍSLENSKT BLÓMKÁL

NÝTT ÍSLENSKT KÍNAKÁL
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159
@G# @<

198

@G# '*%BA

298
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NORRÆNA HÚSIÐ Fjörkálfur er barnasýning með sögumanni og lifandi tónlist í klass-

krakkar@frettabladid.is

ískum búningi sem verður sýnd í Norræna húsinu á menningarnótt, í dag 18. ágúst, bæði
klukkan 12 og 14. Hún er um 30 mínútur að lengd og einkum ætluð fimm til tíu ára fólki.

FJÖGURRA ÁRA HANNAR
DÚKKUFÖT OG TÖSKUR
Vaka Sif Tjörvadóttir er fjögurra ára gömul stelpa sem býr í Vesturbænum í
Reykjavík, með litlu systur, henni Freyju, mömmu og pabba. Þó hún sé ekki eldri
en þetta er hún löngu farin að hanna föt og fylgihluti fyrir dúkkurnar sínar.

Tvær kýr sátu uppi í tré og
prjónuðu mjólkurfötu. Hestur
flaug hjá. Önnur kýrin spurði:
„Sástu þetta?“
„Nei,“ svaraði hin.
Hesturinn flaug aftur hjá og
enn spyr sú fyrri:
„Sástu núna?“
„Já, hann hlýtur að eiga
hreiður hér í grennd.“
Kona gengur inn í fataverslun
og ávarpar afgreiðslumanninn:

- „Eigið þið hér til ósýnilegar
buxur?“
- „Já, við vorum einmitt að
fá sendingu af ósýnilegum
buxum í dag.“
- „Einmitt, já. Get ég fengið
að sjá þær?“
Einu sinni voru tvær appelsínur að labba yfir brú. Önnur
þeirra datt út í ána.
- „Hjálp, hjálp, hjálp!“
- „Bíddu aðeins! Ég þarf bara
að skera mig í báta!“

„Ég skoða bara eitthvað efni
sem mamma mín á og teikna
svo mynd. Ef hún á ekki svoleiðis efni þá kaupir hún það bara.
Svo saumar mamma það sem ég
teikna,“ segir Vaka Sif Tjörvadóttir sem, þrátt fyrir að vera
ekki nema fjögurra ára gömul,
hefur hannað bæði flíkur og
fylgihluti fyrir dúkkurnar sínar.
Vaka á ekki langt að sækja
hæfileikana en mamma hennar,
Guðrún Ásdís, er sjálf hönnuður
og hefur meðal annars sérhæft
sig í að hanna og sauma töskur af ýmsum stærðum og gerðum. Frá því að Vaka var pínulítil hefur hún fylgst náið með
mömmu sinni og deilir meira að
segja vinnustofu með henni, þar
sem hún hefur sína eigin vinnustöð.
Vaka hannaði nýverið tvær
glæsilegar töskur, með ýmsum
nákvæmum smáatriðum, sem
mamma hennar bjó til í Barbiestærð. Vaka er einmitt að leika
sér með Barbie-dúkkuna sína
þegar blaðamaður og ljósmyndari kíkja í heimsókn til hennar
þar sem hún býr með litlu systur
sinni, mömmu og pabba í Vesturbænum í Reykjavík. „Mér
finnst skemmtilegast að leika
mér með þessa Barbie-dúkku og
mér finnst gaman að setja hana í
þessa gullskó hérna,“ segir Vaka
og sýnir okkur hvernig maður
fer að því að klæða dúkkuna. Barbie-dúkkurnar
hennar Vöku eru nokkuð
heppnar, því þær eiga sitt
eigið hús í herberginu,
sem þær mæðgur eru
einmitt að leggja lokahönd á, en það bjuggu
þær til sjálfar. Inni í því
er rúm, skápur og fleiri
sniðug húsgögn sem þær
mæðgur hafa dundað sér
við að búa til. Næst á dag-

FREYJA OG VAKA Hér er Vaka Sif með Barbie-dúkkuna sína. Fyrir aftan hana situr
litla systir, Freyja, sem fylgist af forvitni með öllu því sem stóra systir tekur sér fyrir
hendur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég skoða bara
eitthvað efni
sem mamma mín á og
teikna svo mynd. Svo
saumar mamma það
sem ég teikna.

skrá er að klæða húsið að utanverðu og Vaka sýnir ákveðin og
stolt hvernig klæðningin lítur út.
Litla systir hennar Vöku, hún
Freyja, sem er tveggja ára gömul,
hefur líka gaman að leika sér
með Barbie-dótið. Hún er samt
ekki alveg búin að læra að taka
til eftir sig og það kemur fyrir
að hún skemmi hlutina. En Vaka
tekur það oftast ekki nærri sér,
því hún veit að litla systir gerði
þetta óvart og svo getur hún
alltaf búið til eitthvað nýtt.
Næst ætlar Vaka að hanna
peysu á sjálfa sig: „Veistu
hvað! Mamma ætlar að
prjóna á mig ullarpeysu!“
segir hún og tekur fram að
það verði samt Vaka sjálf
sem ákveði hvernig peysan á að vera. Hún er ekki
búin að klára hönnunina
enn þá, en er þó búin að
ákveða að peysan skuli
verða bleik á litinn.

Bókaormur vikunnar

www.ms.is

Hvað heitir þú fullu nafni? Melkorka Fanný
Kristófersdóttir.
Hvað ertu gömul? Tíu ára.
Lestu mikið? Já, já, mest tímaritið Júlíu og
skemmtilegar bækur.
Hvenær lærðir þú að lesa? Í 1. bekk.
Hvað er skemmtilegt við að lesa bækur? Það
er svo skemmtilegt að lesa skemmtilegar bækur.
Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi hjá þér? Heiða, bók sem mamma átti
sem stelpa og gaf mér.

Fáðu þér góða
mjólkurskvettu!

Hvers lags bækur þykja þér skemmtilegastar? Spennandi, skemmtilegar og fyndnar
eins og Fíasól, Dagbók Kidda klaufa og Joody
Moody.
Hvaða bók lastu síðast og hvernig var hún?
Joody Moody og hún var fyndin.
Í hvaða hverfi býrð þú? Staðarhverfi í Grafarvoginum.

Í hvaða skóla gengur þú? Kelduskóla/Korpuskóla.
Hvaða námsgrein er skemmtilegust? Textíll.
Hver eru þín helstu áhugamál? Hundar, tónlist og að lakka neglurnar.

Dorma-gæði!
Full búð af vönduðum vörum

á Dorma-verði!

Fyrir þínar bestu stundir!
SHAPE

Aðeins kr.

BY NATURE’S BEDDING

34.754,í 12 mánuði*

STÆRÐ 2X90X200

STILLANLEGT
Ý

Dorma-verð

Aðeins kr.

SHAPE 14.477,-

Shape dýnur

BY NATURE’S BEDDING

í 12 mánuði*

Stærð cm.
Dýna Með botni
80x200
58.900,83.900,90x200
65.900,97.900,120x200
85.900,- 121.900,140x200
99.900,- 143.900,160x200 114.900,- 163.900,180x200 129.900,- 181.900,-

STÆRÐ 160X200

HJÓNARÚM
Ý

* afborgun pr. mán. í 12 mán. Vaxtalaust lán. 3,5% lántökugj.

Heilsudýna sem:

QLagar sig fullkomlega Q24 cm þykk
að líkamanum
heilsudýna

QEngin
hreyfing

QAloaVera
áklæði

Q5 ára
ábyrgð!

Milano hægindastóllinn fyrir notalega ólympíu-sigra!
Hægindastóll

kr. 39.900,FJÓRIR
LITIR

Ý

Hvítur

OPIÐ

Holtagörðum
Virka daga frá kl. 10-18
Laugard. frá kl. 11-16

Latte

Svartur

Brúnn

Pöntunarsími

512 6800
www.dorma.is
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. efni, 9. farvegur, 11.
kringum, 12. laust bit, 14. framvegis,
16. tveir eins, 17. þjálfa, 18. eyrir, 20.
pfn., 21. könnun.

11

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. pot, 4. reiðufé, 5. fálm, 7.
fáskiptinn, 10. gras, 13. útsæði, 15.
kviður, 16. skaði, 19. holskrúfa.

13

14

Lífs míns langa plastskeið
BAKÞANKAR
rillveisla í garðinum síðsumars með
Brynhildar
góðum vinum. Kjötið rifið úr umbúðBjörnsdóttur unum, grænmetið þrifið upp úr pokunum

15

LAUSN

21

19

20

allt þetta er talið minni fyrirhöfn en að
vaska upp.

og öllu skellt á. Borðað af diskum, drukkið
úr glösum, matur skorinn í bita og stunginn með gaffli. Hrært í glösum með röri
og kaffibollanum með teskeið. Og stóri
munurinn á þessari veislu og veislunni
sem sama fólk hélt fyrir tuttugu árum:
það þarf ekkert að vaska upp! Plast er
stórkostleg uppfinning.

PLAST eyðist kannski einhvern tíma í líf-

VIÐ lifum á tímum þar sem það að
draga olíu úr iðrum jarðar, flytja
hana langar leiðir á olíuhreinsunarstöð og þaðan í verksmiðju, nota
alls kyns skaðleg efni og fullt af
vatni til að breyta henni í plast,
lita plastið með enn fleiri skaðlegum efnum, móta það (sem hnífapör eða glös til dæmis), pakka því
inn í meira plast, flytja það langar
leiðir og nota til þess meiri olíu,
keyra út í búð (enn meiri olía),
kaupa plastið og setja í þriðja
plastið, nú með höldum, bera
heim, nota í tíu mínútur,
henda í ruslið og ruslinu síðan í ruslatunnuna
þaðan sem plastskeiðin
okkar berst út í náttúruna
þar sem hún eyðist seint
og um síðir, kannski aldrei:

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. tau, 9. rás,
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. tt, 17.
æfa, 18. aur, 20. ég, 21. próf.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. ot, 4. lausafé, 5.
fum, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15.
magi, 16. tap, 19. ró.

16

G

ríkinu en það gerist bæði hægt og illa. Á
Vísindavefnum stendur að flest plastefni
brotni mjög lítið niður í náttúrunni þó þau
eyðist á mjög löngum tíma fyrir áhrif sólarljóss. Og mörg plastefni tætast niður í
örsmáar einingar sem smjúga inn í lífríkið
gegnum þörunga og smádýr í sjónum en
enda líka í maga sjávarfugla, skjaldbaka
og fiska þar sem eiturefnin í þeim geta til
dæmis valdið hormónatruflunum. Plastið
og mengunin sem tengist því gengur síðan
upp fæðukeðjuna og hefur á endanum
áhrif á mannfólkið líka. Rannsóknir hafa
sýnt að þessi plastmengun hefur áhrif á að
minnsta kosti 267 dýrategundir í Kyrrahafinu einu saman. Báðum megin við tíu
mínútna notkun á einni plastskeið er rask
á náttúrujafnvægi sem teygir sig margar aldir í báðar áttir, og til skammtíma:
vesen, mengun og rusl.

ÞAÐ er langt síðan uppþvottavélin var
fundin upp og slík finnst á flestum heimilum. Það er alveg ástæðulaust að leggja
heilu vistkerfin í rúst til þess að sleppa við
að skola og raða í nokkrar mínútur og taka
svo úr og raða löngu eftir að veislan er
búin. Það eru takmörk fyrir því hvað má
leyfa sér að finnast leiðinlegt að vaska upp.

■ Pondus
Jæja, Sissa!
Ég er ekki alveg
að sjá að þetta
sé að ganga
upp svo …

Eftir Frode Øverli

Jú!

Nú?
Hvað varstu
að spá?

Fjandans!

■ Gelgjan

Hjálp!
Er þetta
venjulegt?

Fullkomið!
Einmitt Minningar!
Minningar!
eins og mig
minnti!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja, hversu mörgum
sinnum hef ég beðið þig
um að ganga
frá skónum þínum???

Teldu dagana þangað til ég
fer í háskóla, margfaldaðu
þá með 10 og þá ertu komin
með nokkuð góða tölu.

■ Handan við hornið

Ef mamma er að
spyrja þig að stærðfræðispurningu, hefur
það örugglega lítið að
gera með stærðfræði.

Eftir Tony Lopes

Þetta er frægðarstundin hans
Ruperts Mortimer...

... horfðu á þessa
teiknimynd
í 15 mínútur.
■ Barnalán
Frekar gott …

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Betra en
margir …

Gæti verið
verra …

Ekki slæmt fyrir
þriggja barna föður!

Foreldrahlutverkið:
Hinn raunsæi heimur.

     
   

   

 

      



      
 ""++

$!!++

       
 '"+



 "++

*( # 

,)         

markhonnun.is

Kræsingar & kostakjör

USA NAUTAGRILLSTEIK

2/8::
ÁÐUR 2.998 KR/KG

BESTU TILBOÐIN
PLÓMUR

ÝSUFLÖK

KJÚKLINGUR

OKKAR - FERSKUR

500 G ASKJA

OKKAR - FROSIN

TTUR

50% AFSLÁ

2::

7:5

ÁÁÐUR 398
398 KR/PK

:98

ÁÐUR 798
798 KR/KG

ÁÐUR 1.299 KR/KG

X-TRA KAFFI

PEPSI/PEPSI MAX

400 GR

330 ML

LÁTTUR

100 KR AFS

TTUR

34% AFSLÁ

HAMBORGARAR
EASY UPPÞVOTTALÖGUR
XXL
6500
STK.MLFRYSTIVARA

2FYRIR 1

KRR/2STK
ÁÐUR 389 KR/PK

ÁÐUR 99 KR/STK

ÁÐUR
UR 3398
98 KR
KR/2
/2STK
STK

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

BRAZIL GRÍSAVÖÐVI

2/2:9
ÁÐUR 1.498 KR/KG

Í NETTÓ
GLÓALDIN
SAFI - 1L

GULRÓTARBRAUÐ
BAKAÐ Á STAÐNUM*

50% AFSLÁTTUR

39% AFSLÁTTUR

TALENT ELDHÚSRÚLLUR

ÁÐUR

KR STK

COOP SALERNISPAPPÍR
16 STK

4 STK

*Gildir ekki um Nettó Salaveigi

ÁÐUR 489 KR/ST
STK
TK

3::

NÝBAKAÐ

PIZZUR
NICE’N EASY

ÁÐUR 598 KR/STK

COMFORT TAUMÝKIR
750 G

TTUR

40% AFSLÁ

28:
ÁÐUR 298 KR/PK

ÁÐUR 1.198 KR/PK

ÁÐURR 399 KR/STK

Tilboðin gilda 16. - 19. ágúst
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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menning@frettabladid.is

MARGRÉT SARA GUÐJÓNSDÓTTIR dansar aðalhlutverkið í verki Gisele Vienne og Dennis Cooper,
This is how you will disappear, á Salzburger Festspiele, tónlistar- og leiklistarhátíðinni í Austurríki. Sýningar fara
fram í dag, 18. ágúst, og þann 19., 20. og 22. ágúst.

Í UPPHAFI SKYLDI Ð-IÐ SKOÐA
Þótt flestar bækur séu fullar af bókstöfum fá fæstir
bókstafir skrifaða um sig
heila bók. Í ð-ástarsaga,
sem kemur út á vegum
Crymogeu í haust, er saga
samnefnds bókstafs rakin í
máli og myndum.

LANDSLAGSVERK Valerie Boyce opnar
sýningu sína í Galleríi Fold í dag.

Valerie
Boyce í Fold
Franska listakonan Valerie
Boyce opnar sýningu á landslagsmálverkum sínum í Galleríi
Fold í dag, laugardag, klukkan
13.
Boyce stundaði nám við École
Nationale Supérieure des Beaux
Arts de Paris og School of Visual
Arts í New York. Hún hefur
haldið einkasýningar og tekið
þátt í samsýningum í Frakklandi, Bandaríkjunum og Íslandi.
Boyce málar landslag og raðar
upp tímapunktum í verkum
sínum sem saman mynda ferli og
frásögn af umhverfinu.
Sýningin stendur til 2. september.

TÓVINNA Philippe Ricart sýnir og segir

frá ullarvinnslu á menningarnótt.

Ullarvinnsla
og eldsmiðir
Minjasafn Reykjavíkur býður
gestum að spreyta sig á ullarvinnslu á menningarnótt í
tengslum við Landnámssýninguna í Aðalstræti. Philippe
Ricart stendur fyrir tóvinnunni,
sýnir og segir frá.
Er þetta gert í tengslum við
sýninguna Hinar nýju innréttingar, sem var opnuð í desember
á síðasta ári í tilefni af 300 ára
fæðingarafmæli Skúla Magnússonar. Áhersla verður lögð á þær
breytingar sem fólust í rekstri
Innréttinganna þegar ný verkfæri bárust til landsins sem höfðu
áhrif á tóvinnu landans.
Þá koma eldsmiðir í heimsókn
til fornleifafræðinga á Alþingisreitnum og ýmislegt fleira.

STEFÁN PÁLSSON

Hélt lengi vel að
ritháttur og stafsetning
snerist um málfræði en
komst að því að pólitík
og sögulegar tilviljanir
skipta ekki síður máli.

„Þetta var dauðafæri. Þegar maður
skrifar bók um bókstafinn ð er ekki
annað hægt en að setja hann í titilinn og valda uppnámi meðal bókasafnsfræðinga,“ segir Stefán Pálsson sagnfræðingur um væntanlega
bók, ð-ástarsaga, þar sem saga
þessa óvenjulega bókstafs er rakin.
Stefán skrifaði bókina að undirlagi Kristjáns B. Jónassonar, útgefanda hjá Crymogeu.
„Kristján hafði komist í kynni
við þrjá leturhönnuði, Gunnar Vilhjálmsson, Steinar Farestveit og
Anton Kaldal, sem höfðu stúderað stafinn ð út frá leturhönnun, en
meðal leturhönnuða er þetta frægur gallagripur. Ástæðan fyrir því
að margir leturhönnuðir hafa horn
í síðu bókstafsins ð er sú að upphaflega er þetta handskrifaður stafur
sem var síðar troðið inn í stafakerfi
nútímalatínu og fellur þess vegna
ekki inn í kerfið með góðu móti.“
Hugmyndin var sú að gera bækling fyrir erlenda hönnuði en síðan
kveiktu menn á að þetta væri efni
í alþýðlegra sagnfræðirit og þá var
Stefán kallaður til. Hann játar að
sér hafi ekki litist á blikuna þegar
Kristján kynnti efnið fyrir honum.
„En þetta var svo skrítið að það
var ekki hægt að slá þetta út af
borðinu.“

Runa af pólitískum tilviljum
Stefán hafði ekki kynnt sér málsögu
sérstaklega þegar hann hófst handa
og hélt, eins og margir, að uppbygging stafrófa og ritmála lyti fyrst og
fremst málfræðilegum lögmálum.
„Fljótlega áttar maður sig hins
vegar á að það er heilmikil pólitík í
þessu. Í rauninni byggist þessi saga,
að Íslendingar taki upp þennan sérstaka staf, á runu pólitískra tilviljana. Þrír einstaklingar bera öðrum
fremur ábyrgð á því, allir úr ólíkum áttum og enginn þeirra Íslendingur.“
Sá fyrsti var Alfreð mikli, sem
sameinaði Engilsaxa á 9. öld.
„Á miðöldum voru þjóðir Evrópu
með eigið talmál út um allar trissur en ritmál var fágætt – menntaðir menn skrifuðu á latínu. Þegar
Alfreð var að burðast við að sameina Engilsaxa gerði hann það með
tungumálinu og lét búa til engilsaxneskt ritmál. Þar verða til nokkrir
sér-engilsaxneskir stafir, til dæmis
þ og ð.“
Í upphafi ritaldar á Íslandi á 12.
öld var ekki notast við þ og ð en
þeirra fer að verða vart á 13. öld, að
enskri og norskri fyrirmynd að því
er Stefán telur, og er notað jöfnum
höndum næstu tvö hundruð árin.
Eftir að Normannar taka völdin
í Bretlandi verða breytingar á ritmálinu þar í landi vegna franskra
áhrifa, þ og ð er skipt út fyrir th. Í
Noregi verður hljóðkerfisbreyting
sem veldur því að ð dettur líka út
þar.
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„Íslendingar virðast lepja þessar
breytingar upp og hætta að skrifa ð
eftir um 200 ár, án þess að það hafi
orðið nein hljóðkerfisbreyting.“

Inn í prentöldina
Þetta hefði vel getað orðið endapunktur bókstafsins ð væri það ekki
fyrir væringar milli kaþólsku kirkjunnar og mótmælenda á Englandi á
16. öld.
„Áhrifavaldur númer tvö,“ segir
Stefán, „er maður að nafni Matthew
Parker, biskup í Kantaraborg, sem
Elísabet Englandsdrottning skipaði.
Hann tekur við veigamesta embætti
þegar mótmælendur eru að festa sig
í sessi og hrinda kaþólskunni endanlega úr landi.“
Í þeirri viðleitni að búa til nýja
sjálfsmynd sem væri laus undan
áhrifum páfagarðsins í Róm fóru
Englendingar að endurskrifa söguna og lögðu ríka áherslu á staðbundin ensk áhrif.
„Þá fer mönnum eins og Parker
að finnast ofboðslega mikilvægt að
endurprenta gömlu engilsaxnesku
handritin með upphaflegu stöfunum. Parker lagði mikinn kostnað í
það að láta búa til sérstök prentmót
fyrir þessa stafi og þar með komast
þessir stafir inn í prentöld.“
Áhrif Rasks
Aðgerðir Parkers og ensku kirkjunnar höfðu óvænt áhrif á Íslandi
tveimur öldum síðar.
„Fyrir vikið gerist það, að þegar
danskur maður með Íslandsdellu
fær þá hugmynd að það sé mjög
mikilvægt að taka ð upp að nýju í
íslensku ritmáli, er það fræðilegur
möguleiki. Ef það hefði líka verið
spurning um að búa til táknin er líklegt að það hefði orðið of stór biti.“
Daninn var vitaskuld Rasmus
Rask, sem er í veigamiklu hlutverki
í bók Stefáns.

„Rask er heillandi persóna í
Íslandssögunni; undrabarn sem
lærir íslensku á táningsaldri og
skrifar fyrstu vísindalegu, málfræðilegu lýsinguna á íslensku rúmlega tvítugur. Í kjölfarið heimsækir hann Ísland, hefur frumkvæði
að því að stofna Hið íslenska bókmenntafélag og verður mjög mikið

ð-ið er svona furðulegt í laginu af því að
það er uppvakningur. Hefði
notkun þess aldrei lagst af
má reikna með að það hefði
rést úr boganum og það liti
bara út eins og d með striki.
„átorítet“ í íslensku menningarlífi;
skrifar kennslubækur og stafsetningarorðabækur og verður mjög
mótandi fyrir það hvernig tungumálið er fastsett. Það sem skiptir
enn meira máli er að hann er potturinn og pannan í Bókmenntafélaginu
í Danmörku og sú stafsetning sem
félagið notar í útgáfu sinni verður
öðrum fyrirmynd á Íslandi.“

Efasemdir um ð
Stefán segir merkilegt að bera
saman minninguna um Rask á
Íslandi og í Danmörku.
„Á Íslandi var hann lengi vel
sveipaður hetjuljóma sem maðurinn sem bjargaði tungumálinu frá
glötun. Í Danmörku er hann talsvert
minna þekktur en vinir hans þar í
landi líta á ævi hans fyrst og fremst
sem sögu glataðra tækifæra.“
Rask hafi verið svo mikils metinn
á Íslandi að menn hafi horft fram
hjá því að undir lok ævi sinnar hafi
hann glímt við talsverða andlega
erfiðleika. Það hafi til dæmis ekki

verið einboðið að fallast á hugmynd
hans um endurupptöku ð-sins.
„Þegar hann fær dellu fyrir því
að koma þessum staf fyrir aftur er
greinilegt að íslenskum félögum
hans finnst það ekki sérlega skynsamleg hugmynd. Sennilega var
meirihluti félagsmanna á því að
hafa ð-ið í fornritunum en nota það
ekki í nútímamáli. Rask sótti þetta
hins vegar mjög stíft og maður fær
það á tilfinninguna að menn hafi
ákveðið að láta þetta eftir karlinum
í ljósi fyrri starfa fyrir landið.“

Hluti af sjálfsmynd
Eftir að ð var orðið að opinberum
rithætti í Skírni og útgáfum Bókmenntafélagsins festi það sig fljótt í
sessi á Íslandi og varð fyrr en varði
hreinlega hluti af sjálfsmynd Íslendinga.
„Mjög fljótlega eftir að fyrstu
Vestur-Íslendingarnir fluttu til Kanada, ákváðu þeir að kaupa prentsmiðju og gefa út blað. Þá þurfti að
snúa öllu við því það fundust ekki
prentmót fyrir þ og ð í Vesturheimi,
sem var ómögulegt í hugum Íslendinganna.“
Stefán nefnir að hefði notkun ðsins aldrei lagst af hér á landi liti
það líklega öðruvísi út en við eigum
að venjast.
„ð-ið er svona furðulegt í laginu af því að það er uppvakningur.
Hefði notkun þess aldrei lagst af má
reikna með að það hefði rést úr boganum og það liti bara út eins og d
með striki. Rétttrúnaðarmönnum í
leturgerð þætti það strax skárri tilhugsun. Svo eru hinir sem segja að
þetta sé einmitt hluti af fegurðinni,
til dæmis í handskrift. Við höfum
ekki lagst í miklar rannsóknir á
handskrift en það er ýmislegt sem
bendir til að Íslendingar noti ð-ið
öðrum bókstöfum fremur til að
bregða á leik.“ bergsteinn@frettabladid.is

Bakhjarlar:

Sinfóníuhljómsveit Íslands býður á tvenna tónleika á Menningarnótt í Eldborgarsal Hörpu. Ókeypis er á tónleikana og allir eru
velkomnir meðan húsrúm leyfir. Boðið verður upp á fjölskyldutónleika með Maxa, músinni knáu og síðdegistónleika með fjölbreyttri
klassík. Hægt er að sækja aðgöngumiða í miðasölu Hörpu.

Maxímús Músíkús

Klasssík fyrir allla

Kl. 14:00

Kl. 17:00

Bernharður Wilkinson hljómsveitarstjóri
Valur Freyr Einarsson sögumaður

Bernharður Wilkinson hljómsveitarstjóri
Jóhann Már Nardeau einleikari

Ævintýrið Maxímús Músíkús heimsækir hljómsveitina er einstakt
og hjartnæmt tónlistarævintýri um mús sem villist inn á æfingu
hjá sinfóníuhljómsveit. Flutt verður m.a. Bolero eftir Maurice

Jóhann Már Nardeau trompetleikari er einleikari með
hljómsveitinni í fjölbreyttri og aðgengilegri klukkustundarlangri dagskrá þar sem heyra má verk eftir Elgar, Adams
og Bizet.

Ravel og Á Sprengisandi eftir Sigvalda Kaldalóns.
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Stórsveitin flytur í Hörpu
Hátíðarstemning ríkti í Hörpu í gær þegar Stórsveit Reykjavíkur marseraði inn í tónlistarhúsið klukkan 12 á hádegi. Þar mun hljómsveitin
framvegis eiga fast aðsetur, við hlið Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Íslensku óperunnar.
Stórsveit Reykjavíkur var stofnuð í febrúar
árið 1992. Aðalhvatamaður að stofnun hljómsveitarinnar var Sæbjörn Jónsson og var hann
jafnframt aðalstjórnandi Stórsveitarinnar fram
til ársins 2000. Síðan þá hefur sveitin starfað
án fasts aðalstjórnanda en fengið til liðs við sig
fjölmarga innlenda og erlenda stjórnendur.
Stórsveitin hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin 2005 sem djassflytjandi ársins og 2011 fyrir
djassplötu ársins. Í heild hefur sveitin sent frá
sér fimm geisladiska í eigin nafni og sinnt fjölbreyttum verkefnum.
- hhs

Dans ★★★★★
Dansdúettar
Gaflaraleikhúsið
Inga Huld Hákonardóttir, Rósa
Ómarsdóttir, Védís Kjartansdóttir og Louis Combeud

Leikur að hreyfingum, tónum og tali

VELKOMINN! Steinunn Birna, tónlistarstjóri Hörpu, býður Sigurð Flosason, saxófónleikara og stjórnarformann Stórsveitar Reykjavíkur, velkominn í húsið en Stórsveit Reykjavíkur mun eiga fast aðsetur í Hörpu framvegis. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Helgarferðir
með VITA í haust

DUBLIN
ÍÍRLANDI

MADRID

SEVILLA

Á
SPÁNI

Á
SPÁNI

EDINBORG
SKOTLANDI

Dublin á Írlandi er einstök borg sem hefur
unnið hug og hjörtu margra Íslendinga
í gegnum árin, enda er varla annað hægt
en að hrífast af umhverfinu, menningunni
og lífsgleði innfæddra.

M
Madrid
er borg menningar og listar, fótbolta
oog mannlífs, og það fram á rauða nótt.
Borg sem kemur skemmtilega á óvart með
B
bbreiðstræti sín, öngstræti, göngugötur, listassöfn og svo að sjálfsögðu H&M.

S
Sevilla
er höfuðborg Andalúsíu. Þróttmikil
oog lifandi borg með sjarmerandi
ggöngugötum, tapas-börum, iðandi mannlífi
oog flottum verslunum. Risastór El Corte
Ingles vöruhús og auðvitað H&M.

Verð frá 79.840 kr.*

Verð frá 102.900 kr.*

Verð frá 89.900 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar

og 15.000 Vildarpunktar

og 15.000 Vildarpunktar

á mann m.v. 2 í tvíbýli
á hótel Camden Court í 4 nætur.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting
með morgunverði og íslensk fararstjórn.

á mann m.v. 2 í tvíbýli
á hótel Husa Princesa í 3 nætur.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting
með morgunverði og íslensk fararstjórn.
m

á mann m.v. 2 í tvíbýli
á hótel Novotel í 3 nætur.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting
með morgunverði og íslensk fararstjórn.
m

á hótel Mercure Edinburgh City
((áður Mount Royal) í 3 nætur 4. okt.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting
með morgunverði og íslensk fararstjórn.
m

*Verð án Vildarpunkta 89.840 kr.

**Verð án Vildarpunkta 112.900 kr.

*Verð án Vildarpunkta 99.900 kr.

**Verð án Vildarpunkta 89.900 kr.

F
Fallegasta
borg Skotlands og umfram allt
eeinstaklega þægileg. Gott að versla og allt
í göngufæri. Heillandi borgarstæði, fallegar
bbyggingar og tignarlegur Edinborgarkastali.

Verð frá 79.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
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á mann m.v. 2 í tvíbýli

25 - 29
25.
29. okt.
k
4 nætur

11 - 14
11.
14. okt.
k
3 nætur

5. – 8
8. okt.
k
3 nætur

4. og 18. okt., 1. og 15. nóv.
3 eða 5 nætur

Öll verð eru á mann í tvíbýli. Ef bókað er á skrifstof
skrifstofu
fu b
fu
bætist við 1.500 króna bókunargjald.

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

Sífellt fleiri íslenskir dansnemendur fara í háskólanám í dansi
þar sem þeir öðlast aukna færni
sem dansarar en ekki síður læra
þeir kúnstina að baki góðri danssköpun. Sýningin Dans dúettar er
dæmi um afrakstur þessa en þar
láta nýútskrifaðir danslistamenn úr
dansskólanum P.A.R.T.S. í Brussel,
þau Inga Huld Hákonardóttir, Rósa
Ómarsdóttir, Védís Kjartansdóttir
og Louis Combeaud, ljós sitt skína
í tveimur einkar áhugaverðum
dúettum.
Fyrri dúettinn, Out of the Body,
verk þeirra Rósu og Ingu Huldar,
er einfaldur og hversdagslegur en
vel og nákvæmlega unninn. Það
var samið í samstarfi við belgísku
óperuna La Monnaie sem hluti
af viðburðinum DansXmusic og
frumflutt með tónlistarmönnum úr
óperunni. Í verkinu bjóða stelpurnar upp á staðbundnar hreyfingar,
endurteknar í sífellu sem smám
saman mynda eina samfellda heild
í bland við tónlist og orð. Framsetningin, sérstaklega í upphafi, minnti
nokkuð á kröftugan kúndalíni-jógatíma með tilheyrandi endurtekningum, möntrum og útskýringum
á tilvist þess sem verið var að gera.
Orðin höfðu mikilvægu hlutverki
að gegna í sýningunni en ekki sem
sjálfstætt fyrirbæri heldur runnu
þau ljúflega inn í hreyfiferlana og
kóreógrafíuna. Tónlist Stravinskys,
Elegy for viola, var órjúfanlegur hluti
verksins enda kveikjan að danssköpuninni. Stígandinn var góður í
verkinu og samhæfing dansaranna
eftirtektarverð en að stórum hluta
hreyfðu dansararnir sig algjörlega
samtaka eða þá í fullkominni
andstöðu við hvor aðra. Stutt var í
húmorinn þó að engin svipbrigði
sæjust á andliti dansaranna.
Verk Védísar og Louis, Natural
order is a special case, hófst á
söng. Dansararnir komu sér fyrir
á mismunandi stöðum á gólfinu
og sungu í þjóðlegum stíl. Smátt
og smátt létu hreyfingar á sér
kræla og tónlist úr hátölurum
flæddi um salinn. Fram undan
var svo verk sem kom sífellt á
óvart. Leikur dansaranna við hvort
annað og tónlistina var spennandi og skemmtilegur og hélt fullri
athygli áhorfandans. Það var ekki
síst áhugavert hvernig dansararnir
notuðu hljóð og hrynjandi frá eigin
hreyfingum til að bæta inn í hljóðmyndina. Hreyfingin var tónlist
á köflum. Einn af lokaköflunum,
þegar manni leið eins og verið
væri að horfa á tölvuleikjafígúrur
sem urðu að fylgja tónlistinni eftir
til að missa ekki líf, kom líka mjög
vel út. Hreyfiforði verksins var
krefjandi og sýndi líkamlegan styrk
og færni dansaranna. Dansinn
sýndi líka ánægju þeirra af því
sem þau voru að gera. Dansverkið
er útskriftarverkefni höfundanna
síðan í júní en hefur síðan þá verið
sýnt víða eins og í Belgíu, Hollandi,
Þýskalandi, Portúgal, Rússlandi og
Tyrklandi. Íslenskir áhorfendur eru
því hér að fá innsýn í það sem er í
gangi í evrópskum dansheimi.
Tónlistin skipaði mikilvægan sess
í báðum dúettunum, ekki aðeins
sú sem kom frá hátölurunum
heldur einnig sú sem dansararnir
sköpuðu sjálfir með hreyfingum
sínum, andardrætti, söng eða tali.
Tengsl dansaranna voru í báðum
tilfellum sterk en nánast algjörlega
án snertinga. Engin sviðsmynd
var í dúettum kvöldsins, aðeins
einföld lýsing – sem í seinna
verkinu virtist eitthvað klikka á smá
kafla – en hún varpaði skuggum af
dönsurunum á vegginn á skemmtilegan hátt. Það voru því fyrst og
fremst hreyfingarnar sem glöddu
áhorfendur og leikur þeirra við tóna
og tal.
Sesselja G. Magnúsdóttir
Niðurstaða: Bæði verkin voru
vönduð og vel gerð.
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BERRY OG MARTINEZ Bandaríska leikkonan vill flytja til Frakklands.

Vill flytja til
Frakklands
Bandaríska leikkonan Halle
Berry hefur í hyggju að flytja
til Frakklands með dóttur sína
Nahla. Olivier Martinez, unnusti
Berry, er franskur að ætt.
Fyrst þarf leikkonan að fá leyfi
frá dómstólum en hún hefur átt í
harðri forræðisdeilu við barnsföður sinn Gabriel Aubry. Hann
mun ekki vera sáttur við áform
hennar og óttast að hann missi
sambandið við dótturina. Á síðunni TMZ segir að Berry ætli að
færa rök fyrir því hjá dómstólum að hún verði að flytja í burtu
vegna ágengni ljósmyndara og
hættunnar sem þeim mæðgum
stafar af henni.

Trúlofaði sig
í sumarfríi
Þáttastjórnandinn Jimmy
Kimmel trúlofaðist kærustu
sinni, handritshöfundinum Molly
McNearny, á meðan þau voru í
fríi í Suður-Afríku.
Kimmel og McNearny hafa
verið saman frá árinu 2009 og
kynntust við gerð sjónvarpsþátta
Kimmels þar sem McNearny
starfar sem handritshöfundur.
People.com staðfesti orðróminn nýverið, en trúlofunin átti
sér stað í Krüger-þjóðgarðinum í
Suður-Afríku.

Hjartsláttur
á nýrri plötu
Hjartsláttur sonar Matts Bellamy, forsprakka Muse, heyrist
á nýrri plötu hljómsveitarinnar,
The 2nd Law. Sonurinn heitir
Bingham og fæddist í júlí síðastliðnum. Móðirin er leikkonan
Kate Hudson.
Bellamy tók hjartsláttinn upp
og kom honum fyrir í laginu Follow Me. Í viðtali við Rolling Stone
sagði Bellamy að það gæti komið
aðdáendum Muse á óvart að á
plötunni sé bæði
hefðbundið rokk
og elektrópopp.
„The 2nd Law
myndi hljóma
eins og þrjár
ólíkar hljómsveitir
hefðu tekið
hana upp
ef rödd
mín heyrðist ekki á
henni.“
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Samgleðst Aniston

Hræddur við kynlífsatriði

Brad Pitt á að hafa slegið á þráðinn til hinnar nýtrúlofuðu Jennifer Aniston og óskað henni til hamingju með trúlofunina.
Justin Theroux, kærasti Aniston,
bar upp bónorðið á afmælisdegi
sínum á föstudaginn en þau hafa
verið saman í rúmt ár. Samkvæmt
heimildum Perez Hilton á Pitt að
hafa hringt stutt símtal til Aniston
og spurt í stríðni hvort hann ætti að
taka frá brúðkaupsdaginn. Þau eiga
að hafa hlegið saman og hann sagst
virkilega samgleðjast henni og
Justin. Það er gott að vita þar sem
þau hafa sjaldan samband núorðið.
Pitt og Aniston skildu í janúar 2005
eftir framhjáhald hans með Angel-

Shia LaBeouf er logandi hræddur við að byrja að vinna í nýjustu
mynd sinni The Nymphomaniac
sem Daninn Lars Von Trier leikstýrir. Um erótíska dramamynd er
að ræða þar sem leikararnir munu
stunda raunverulegt kynlíf. „Hann
er hættulegasti náungi sem ég hef
komist í tæri við,“ sagði Lebouf
um Lars Von Trier. „Ég er logandi
hræddur.“
Með önnur hlutverk fara Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård,
Nicole Kidman og Willem Dafoe. Að
sögn Lebouf stóð það skýrum stöfum í handritinu að kynlífið verði
raunverulegt og að allt „ólöglegt“
verði skyggt svo það sjáist ekki í bíó.
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OPIN RÝMI

SAMGLEÐST Brad Pitt samgleðst sinni
fyrrverandi Jennifer Aniston og Justin
Theroux með trúlofunina.

inu Jolie. Nú er síðarnefnt par á leið
í hnapphelduna að öllum líkindum
um helgina á heimili þeirra í SuðurFrakklandi.

Dagskrá í Hörpu

á Menningarnótt
Laugardaginn
Laugardaginn 18.
18. ágúst
ágúst 2012
2012
Kl.
l 13:00
0 – 13:30
Kl. 13:30
0 – 14:30
Kl. 14:00
0 – 22:00
Kl. 14:00
0 – 21:00
Kl. 14:00
0 – 18:00
Kl. 14:30
0 – 15:00
Kl. 15:30
0 – 16:00
Kl. 14:00
0 – 22:00
Kl. 14:00
0 – 22:00
Kl. 15:00
0 – 16:00

Maxímús á vappi um Hörpu
Leiðsögn um listaverk Hörpu (skráning í miðasölu Hörpu)
Mikkalína Glass Art
Bókmenntahátíð í Reykjavík
Reykjavík Dance Festival kynnir A Series of Event
Lókal Alþjóðleg leiklistarhátíð
Lókal Alþjóðleg leiklistarhátíð
HönnunarMars
Food and Fun
Leiðsögn um listaverk Hörpu (skráning í miðasölu Hörpu)
Kl. 14
4:00
0–1
14:30
Kl. 14
4:30
0–1
15:20
Kl. 16
6:00
0–1
16:40
Kl. 17
7:00
0–1
17:50
Kl. 19
9:00
0–1
19:40
Kl. 20
0:00
0–2
21:30

KALDALÓN

NORÐURLJÓS

Kl. 15:00 – 15:45
K
K 16:00 – 16:20
Kl.
K 17:30 – 18:00
Kl.
K 18:00 – 18:30
Kl.
K 18:30 – 19:00
Kl.
K 19:00 – 19:30
Kl.
K 20:00 – 21:00
Kl.

Blúshátíð Reykjavíkur
Lagaleiðangur Ingibjargar Þorbergs
Airwaves – Caterpillarmen
Airwaves – Úlfur Úlfur
Airwaves – Kiriyama Family
Airwaves – The Vintage Caravan
Opnunarhátíð Jazzhátíðar Reykjavíkur

Kl. 1
14:00 – 15:00
Kl. 1
17:00 – 18:00

NORÐURBRYGGJA

Stuttfilmurin Mare (2011)
Riff – Reykjavík International Film Festival
Myrkir Músíkdagar 2013
Færeyjafjör: Hanus G. Johansen
Færeyjafjör: Lena og Niclas
Heimspeki hjartans

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT
S
INF
ÍSLANDS - OPIÐ HÚS Á MENNINGARNÓTT!
Sinfó
óníuhljómsveit
j
Íslands býður
ý
á tvenna tónleika á Menningarnótt
g
í Eldborgarsal Hörpu.
Ókey
ypis er á tónleikana og allir eru velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Hægtt verður að sækja aðgöngumiða í miðasölu.

ELDBORG

HÖRPUHORN

HRÆDDUR Shia LaBeouf er logandi
hræddur við að hefja tökur á nýjustu
mynd sinni.

Kl. 13:30 – 14:20
Kl. 15:00 – 15:50
Kl. 16:30 – 17:30
Kl. 18:00 – 19:00

Maxímús Músíkús
Fjölbreytt klassík

Tónlistarhátíð unga fólksins
Tónlistarhátíð unga fólksins
Tónlistarhátíð unga fólksins
Ýlir býður upp á klassíska tónlist
Kl.
3
l 14:3
30 – 15:30
Kl. 16:3
3
30 – 17:00
Kl. 17:3
3
30 – 18:00

Þína skál Reykjavík
Svingpjattar og vampírfés
Nýju skáldin í bænum

ÚTISVIÐ

Kl.
l 11
1:0
00 – 17:00
Kl. 13
3:0
00 – 14:00
Kl. 15
5:0
00 – 17:00
Kl. 17
7:0
00 – 19:30
Kl. 17:00
Kl. 17:15
Kl. 17:30
Kl. 18:00
Kl. 18:30
Kl. 19:00

Íslenski Cadillac-klúbburinn – bílasýning á útisvæði
Krúserbandið
Sumarjazz Munnhörpunnar - Tropicaliasveit Kristínar
Undiraldan
Captain Fufanu
Halleluwah (Sölvi Blöndal og Tiny)
Oyama
Dream Central Station
Mr. Silla
Boogie Trouble

SILFURBERG

Kl.
l 10:00
0 – 19:30

Utanríkisráðuneytið og Íslandsstofa bjóða öllum í Expó-skálann á Menningarnótt

MATT BELLAMY

Söngvarinn tók
upp hjartslátt
sonar síns.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

www.harpa.is
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9 LEIK- OG SÖNGKONAN

Jennifer Lopez og kærastinn hennar Casper Smart hafa verið saman í níu mánuði. Fregnir
herma að Lopez vilji gera hlé á sambandinu vegna þess að hún veit ekki alveg hvert það stefnir.

popp@frettabladid.is

Litríkt tískutákn
DÓMARI Britney er nýr dómari í X-Factor.
NORDICPHOTOS/GETTY

Britney hörð
í X-Factor
Poppstjarnan Britney Spears er
nýjasti dómarinn í amerísku sjónvarpsþáttunum X-Factor og er
samkvæmt kynningarmyndbandi
nokkuð hörð í horn að taka í dómarasætinu. Þar segir stjarnan,
sem hefur verið lýst sem hörðum
dómara, hreint út við einn ungan
mann: „Ég vil vita hver hleypti þér
á svið.“ Með henni í dómnefnd eru
Demi Lovato, L. A. Reid og Simon
Cowell sem situr við hlið Britney.
Keppendur þurfa greinilega að
vara sig á síðastnefnda tvíeykinu
þótt poppstjarnan taki fram að hún
noti uppbyggjandi gagnrýni.

Blaðakonan og tískutáknið Anna Piaggi lést þann 7.
ágúst síðastliðinn. Piaggi
átti að baki langan feril
sem blaðamaður hjá ítalska
Vogue og var þekkt fyrir
litríkan og sérstæðan fatastíl sinn.
Sköpunargleði Piaggi fékk lausan tauminn í Vogue þar sem
hún skrifaði um tísku og myndskreytti með myndblendi á
opnusíðu í tímaritinu. Hún notaði lengi vel eldrauða ritvél af
tegundinni Olivetti Valentine
við störf sín. Piaggi átti gott
safn fata, hatta og skófatnaðar og árið 2006 var haldin
sýning með fötum hennar
í Victoria og Albert-safninu í London. Samkvæmt
sýningaskránni átti Piaggi
þá 2.865 kjóla og 265 skópör.

Á SÝNINGARPALLINUM

Piaggi gekk sýningarpallinn hjá Missoni
tískuhúsinu síðasta
sumar.

Holmes flytur
úr húsi Cruise
Katie Holmes ku hafa flutt allt sitt
dót úr sameiginlegu húsi hennar og Toms Cruise í Los Angeles.
Flutningamenn voru á fullu í vikunni samkvæmt heimildum Daily
Mail sem segir þetta vera vísbendingu um að Holmes sé tilbúin til
að taka næstu skref í lífinu eftir
óvæntan skilnað við Cruise í júní.
Þrátt fyrir að ekki hafi verið
gott á milli hjónana fyrrverandi
fyrst eftir skilnaðinn í sumar
segja talsmenn þeirra að bæði
verði viðstödd fyrsta skóladag
dóttur þeirra Suri síðar í þessum
mánuði.
Mæðgurnar eru fluttar til New
York þar sem þær búa í lúxusíbúð
í Chelsea-hverfinu með nágranna
á borð við Marc Jacobs og söngvarann Lance Bass.

LITRÍK Anna Piaggi á leið á tískusýningu

Missoni þann 19. júní í fyrra.
NORDICPHOTOS/GETTY

FEÐGAFLOKKAR Í VATNASKÓGI
Fyrir syni frá 7 ára, feður og jafnvel afa
24. til 26. ágúst
31. ágúst til 2. september
FAÐIR – SONUR Í VATNASKÓGI

Frábær möguleiki að vera saman í Vatnaskógi
Bátar – íþróttir – skógarferðir – leikir – Vatnaskógarkvöldvökur – kapellan – íþróttahúsið – hoppukastalarnir –
smíðastofan og allt hitt.

Skráning og upplýsingar:
Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK Holtavegi 28 s. 588-8899 og á www.kfum.is

FALLEGAR FLÍKUR Sýning með flíkum Önnu Piaggi var sett upp í London árið 2006.
Hér má sjá brot úr fataskáp tískutáknsins.

Bíó ★★★★★
Hrafnhildur
Leikstjórn: Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir

Áfram Hrafnhildur!
Í þessari áhugaverðu
heimildarmynd fáum við
að fylgjast með Hrafnhildi,
ungri stúlku sem fæddist í
líkama drengs, en er nú í
miðju kynleiðréttingarferli
og hefur undanfarin ár
lifað sem kona. Áður
hét hún Halldór og
gekk í gegnum allar
þær andlegu raunir sem
maður getur ímyndað
sér að fylgi því að búa í
röngum líkama.
Hrafnhildur er heillandi karakter, listhneigð
og hæfileikarík, og eru
atriðin tengd saman með
verkum eftir hana sjálfa.
Þetta er óþvingað og kemur skemmtilega út. Viðtölin við aðstandendur hennar
eru bæði fyndin og falleg, en besta sena myndarinnar er tvímælalaust þegar
Hrafnhildur rekst á gamla vinkonu sem hefur ekki hugmynd um þessa líkamlegu
breytingu.
Það er RÚV-kempan Ragnhildur Steinunn sem leikstýrir og er þetta frumraun
hennar fyrir aftan myndavélina. Ekki er hægt að sjá annað en að hún sé jafnvíg
báðum megin vélar og nálgast hún viðfangsefnið af bæði virðingu og varkárni.
Þó dregur varkárnin á stöku stað úr áhrifamættinum og ekki er staldrað við
óþægilega hluti á borð við ónærgætna föðurbræður, þjáninguna sem leiddi til
fíkniefnaneyslu og hina lamandi óvissu þegar Hrafnhildi er tjáð að mögulega fái
hún ekki að fara í hina langþráðu aðgerð. Í stað þess er klippt yfir í næstu senu
eða hoppað mánuði fram í tímann.
Þessi 70 mínútna langa mynd hefði vel þolað að vera ögn lengri, og líklega
hagnast eilítið á því líka. Þrátt fyrir það er vel hægt að mæla með Hrafnhildi og
ég er handviss um að leikstýran á fullt inni.
Haukur Viðar Alfreðsson
Niðurstaða: Falleg frumraun sem allir hafa gott af að sjá.
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EGGJARAUÐUR Í VIKU er hámark fyrir fólk sem þjáist af háu kólesteróli og
hjartasjúkdómum. Dr. David Spence við háskólann í Vestur-Ontario í Kanada segir að
mikil neysla á eggjarauðum geti verið jafn skaðleg hjartveikum og reykingar.

Óþekkir hrjóta
HEILSA Börn á leikskólaaldri sem
hrjóta eru töluvert líklegri til að
eiga við agavandamál að stríða
ef marka má nýja rannsókn frá
Háskólanum í Ohio. Í rannsókninni kemur einnig fram að börn
sem koma úr fátækari fjölskyldum eru líklegri til að hrjóta, og
eins börn sem voru höfð á brjósti
í mjög stuttan tíma eða alls ekki
neitt. Einnig er talið að börn sem
koma af heimilum þar sem mikið
er reykt eigi erfitt með að sofa
hljóðlaust.

HRJÓTA Börn sem hrjóta eru líklegri til
að verða óþekk.

Unnu klósettkeppni
TÆKNI Hópur svissneskra vísindamanna og ástralskra hönnuða bar sigur úr býtum í klósettsamkeppni sem stofnun Bills Gates og eiginkonu hans
Melindu stóð fyrir í Seattle.
Samkeppnin snerist um að búa til framtíðarklósett sem þarf ekki að nota vatn eða
rafmagn til að sturta niður. Um 2,6
milljarðar manna hafa ekki aðgang að
almennilegri klósettaðstöðu og því var
ákveðið að ráðast í samkeppnina til að
bæta hreinlætisaðstöðu víða um heim.
Sigurklósettið var knúið áfram af sólarorku og sigurlaunin hljóðuðu upp á
um tólf milljónir króna. „Við gætum
ekki verið ánægðari með viðbrögðin
sem við fengum,“ sagði Bill Gates við
BBC.

FYRIR ALLA Tommi segir fólk ekki þurfa að vera í sérstaklega góðu formi til að byrja í parkour. Hér má sjá hann í miðju stökki í
myndbandinu fyrir Red Bull-keppnina.
MYND/SIGURÐUR SVANSSON, RED BULL ÍSLAND

MEIRA LÍFSSTÍLL EN ÍÞRÓTT
Parkour er jaðarsport sem
hægt er að æfa hvar sem
er. Iðkendur íþróttarinnar
hlaupa á hundruðum.

BILL GATES Stofnandi Microsoft

stóð fyrir klósettsamkeppninni.

ÍÞRÓTTIR „Fyrir mér er parkour
það að nota umhverfið sem maður
hefur í kringum sig til að leika
sér,“ segir Tommi Þ. Guðmundsson, parkour-iðkandi með meiru.
Parkour er jaðarsport sem í
hugum marga snýst um að hlaupa
upp veggi, hoppa yfir grindverk og
fara í heljarstökk fram af húsþökum en að sögn Tomma er það miklu
meira. „Í stuttu máli snýst parkour
um að komast á milli staða á sem
áhrifaríkastan hátt og skemmta
sér í leiðinni. Það er hægt að æfa
hvar sem er því það eina sem þú
þarft ert þú sjálfur og þægileg föt,“
segir Tommi. Hann segir alla sem
hafa áhuga á geta byrjað að stunda
sportið og að ekki þurfi að vera í
sérstaklega góðu formi til þess að
byrja. „Ég hafði aldrei æft neitt
þegar ég byrjaði en maður kemst
alveg í form við að stunda þetta,“
segir hann. „Ég mæli samt ekki
með að fólk byrji á því að hoppa
fram af húsþökum,“ bætir hann
við og hlær. Aðspurður hvort ekki
sé mikið um meiðsli segir hann



KEPPT Í PARKOUR
Engar keppnir hafa verið haldnar í parkour á Íslandi en keppt er í íþróttinni
um allan heim.
Red Bull á Íslandi styrkti Tomma í gerð á myndbandi til að taka þátt í
alþjóðlegri Red Bull-keppni sem haldin verður á Santorini á Grikklandi
í september. Nokkur hundruð myndbönd voru send inn og komust þrír
strákar og þrjár stelpur í aðalkeppnina. Tommi var því miður ekki meðal
þeirra sem komust í gegn, en í umsögn um myndband hans var sérstakt
hrós veitt fyrir að tengja íþróttina við náttúrufegurð Íslands. Myndbandið er
hægt að skoða á heimasíðunni http://vimeo.com/45996595 og hægt er að
skoða fleiri myndbönd af honum á síðunni youtube.com/tommigud.

svo ekki vera. „Ég hef aldrei slasað mig alvarlega á þessu. Eftir því
sem maður lærir meira þá lærir
maður sjálfkrafa að beita líkamanum betur sem auðveldar til dæmis
allar lendingar,“ segir hann.
Hægt er að æfa parkour á
nokkrum stöðum hérlendis og þar
á meðal er Fimleikafélagið Björk.
Óli Tómas Freysson er yfirþjálfari þar og segir hann parkour
vera lífsstíl frekar en íþrótt. „Það
skiptir ekki máli hver er bestur
heldur snýst þetta um að koma
saman og leika sér,“ segir hann.
Óli er spretthlaupari en byrjaði í
parkour fyrir tveimur árum. „Við
fáum frí frá æfingum í september
og erum þá hvött til að fara í aðrar

SÆÐI Valhnetur

hafa góð áhrif á
sáðfrumur karla samkvæmt rannsókninni.



*UXQQVNyODU5H\NMDYtNXUYHUèDVHWWLUPLèYLNXGDJLQQiJ~VW

1iQDULWtPDVHWQLQJDUP WLQJDI\ULUQHPHQGXUt±EHNNRJERèXQ
EHNNLQJDHUDèILQQDiKHLPDVtèXPVNyODQQDëDUHUXHLQQLJIUHNDUL
XSSOêVLQJDUXPXSSKDIDOPHQQUDUNHQQVOXRJLQQNDXSDOLVWDU
(LQQLJHUK JWDèIiXSSOêVLQJDUKMiVNyODRJIUtVWXQGDVYLèL
5H\NMDYtNXUERUJDUtVtPD
RJ
J iZZZ
Z VNRODURJI
J ULVWXQGLV
RJiZZZVNRODURJIULVWXQGLV


*UXQQVNyODU5H\NMDYtNXUYHUèDVHWWLUPLèYLNXGDJLQQiJ~VW
 
1iQDULWtPDVHWQLQJDUP WLQJDI\ULUQHPHQGXUt±EHNNRJERèXQ
EHNNLQJDHUDèILQQDiKHLPDVtèXPVNyODQQDëDUHUXHLQQLJIUHNDUL
XSSOêVLQJDUXPXSSKDIDOPHQQUDUNHQQVOXRJLQQNDXSDOLVWDU
(LQQLJHUK JWDèIiXSSOêVLQJDUKMiVNyODRJIUtVWXQGDVYLèL
5H\NMDYtNXUERUJDUtVtPD
RJiZZZVNRODURJIULVWXQGLV

Hnetur styrkja sæði
HEILSA Með því að borða tvær
handfyllir af valhnetum á dag
geta ungir karlmenn aukið styrkleika sáðfruma sinna. Þetta kemur
fram í rannsókn sem var birt í
tímaritinu Biology of Reproduction.
Samkvæmt rannsókninni jukust gæði sáðfrumanna, bæði hvað
lögun snerti og hreyfanleika, hjá

þeim sem bættu valhnetum við
mataræði sitt í tólf vikur. Alls
tóku 117 karlar á aldrinum 21 til
35 ára þátt í könnuninni.
Talið er að fitan í hnetunum hafi
hjálpað til við breytingarnar sem
urðu á sáðfrumunum. Samkvæmt
vef BBC er ekki vitað hvort þessar upplýsingar geti leitt til þess að
frjósemi karla verði meiri.

íþróttir á meðan til að halda okkur
í formi. Ég hafði prufað alls konar
hluti áður en ákvað að skella mér
í parkour og varð strax ástfanginn af því og hef ekki getað hætt,“
segir hann. Hann telur iðkendur
hérlendis hlaupa á hundruðum
en svo virðist sem þeir séu helst
strákar undir þrítugu. Hann segir
sportið þó vera alveg jafn mikið
fyrir konur og hvetur þær til að
prufa að mæta á æfingu.
Algengt er að sjá iðkendur að
leik við Stjórnarráðið þegar mikið
er í gangi í miðbænum og eru því
allar líkur á að hægt verði að líta
listina með eigin augum þar í dag
í tilefni menningarnætur í Reykjavík.
tinnaros@frettabladid.is

Teknir í
tollinum
TÍSKA Tollverðir lögðu hald á
tuttugu þúsund eftirlíkingar af
skóm Christians Louboutain í
Los Angeles á dögunum. Talið er
að verðmæti
skónna hlaupi
á milljörðum íslenskra
króna.
Skórnir
komu með
skipi frá Kína HÖNNUNARSTULDUR
og er talið að
20 þúsund pörum af
þeir hafi átt
fölskum Louboutain
að fara í sölu á skóm var fargað í L.A.
vefverslun en
í staðinn verður skónum fargað.
Hönnun Louboutain er vinsæl
og auðþekkt á rauðum skósóla.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Louboutain verður fyrir hönnunarstuldi en fyrirtækið hefur sagt
fölsurunum stríð á hendur með
því að útbúa heimasíðu þar sem
taldar eru upp þær 3000 vefverslanir sem selja eftirlíkingar.
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MBL

KVIKMYNDIR.IS

앲앲앲앲앲

Útgáfu bókar Hildar Sverrisdóttur, Fantasíur, var
fagnað í Eymundsson Austurstræti á fimmtudaginn. Í
bókinni hefur Hildur safnað saman kynferðislegum
fantasíum íslenskra kvenna,
sem greinilega vakti lukku,
því að fjölmennt var í
útgáfugleðinni og margir
tryggðu sér eintak.

앲앲앲앲앲

SÉÐ OG HEYRT

HOLLYWOOD REPORTER

STÆRSTA MYND SUMARSINS

58
8.000
000 GESTIR Á 24
24 DÖGUM
DÖ
ÖGU
GUM
BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA
MÖGNUÐ DANSATRIÐI!

VINSÆLASTA DANSSERÍA ALLRA TÍMA
앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
- Miami Herald

- Rolling Stone

FANTASÍUM FAGNAÐ

KEIRA
KNIGHTLEY

STEVE
CARELL

앲앲앲앲

앲앲앲앲

- Guardian

- Time Entertainment

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

앲앲앲앲

GAMAN Halla Ólafsdóttir og Kristín Jónsdóttir fögnuðu með Hildi Sverrisdóttir sem
brosti út að eyrum í tilefni dagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

앲앲앲앲

e.t. weekly

b.o. magazine

Sýnd með íslensku og ensku tali – sýnd í 2D og 3D

ÁLFABAKKA

STEP UP 4 KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
STEP UP 4 ÓTEXTUÐ KL. 11:20
BRAVE . T
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
BRAVE . T
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
BRAVE . T
KL. 8 - 10:20
SEEKING A FRIEND KL. 5:50 - 8 - 10:20
DARK KNIGHT RISES KL. 2 - 6 - 8 - 10
DARK KNIGHT RISES VIP KL. 2 - 6 - 10
MADAGASCAR 3 . T
KL. 1:30 - 3:40
UNDRALAND IBBA . T KL. 1:30
ÍSL ALI
ÍSL ALI

ENSKU ALI

ÍSL ALI

ÍSL ALI

EGILSHÖLL

2D 7 THE DARK KNIGHT RISES
3D 7 3 - 5-8-9-10:20-(11:10 BARA LAU)
3D L STEP UP 4
KL. 5:40
2D L STEP UP 4 ÓTEXT. KL. 8
2D L TOTAL RECALL KL. 8 - 10:30
2D 12 TED
KL. 6
2D 12 BRAVE . T KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
2D VIP BRAVE . T
KL. 1 - 3:20
2D L ÍSÖLD 4 . T
KL. 1 - 3
2D L MADAGASCAR 3 . T KL. 1
ÍSL ALI
ÍSL ALI

ÍSL ALI

ÍSL ALI

AKUREYRI
BRAVE HIN HUGRAKKA ÍSL. TALI KL. 2 - 4
STEP UP 4
KL. 6 - 8
DARK KNIGHT RISES
KL. 10:10
SEEKING A FRIEND
KL. 6 - 8 - 10:10
UNDRALAND IBBA ÍSL. TALI
KL. 2 - 4
KEFLAVÍK
KL. 8
KL. 10:10
KL. 8 - 10:10
ALI
KL. 2 - 6
ÍSL ALI
KL. 4
ÍSL ALI KL. 2 - 4
KL. 6

STEP UP REVOLUTION
TOTAL RECALL
SEEKING A FRIEND
THE BRAVE . T
PARANORMAN . T
UNDRALAND IBBA . T
LOL
ÍSL

3D L
3D 7
2D 12
2D 12
2D L
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D

7
12
12
L
L

KRINGLUNNI

STEP UP 4 KL. 5:50 - 8 - 10:20
DARK KNIGHT RISES 5:30 - 9
BRAVE . T KL. 1:30 - 3:40- 5:50
BRAVE . T KL. 2 - 3:40
SEEKING A FRIEND KL. 8
MAGIC MIKE
KL. 10:20
MADAGASCAR 3 . T KL. 1:30
ÍSL ALI
ÍSL ALI

ÍSL ALI

2D
2D
3D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
3D

12
7
7
12
12
L
L
L

FLOTTAR KONUR Hlín Helga Guðmunds-

dóttir og Þórey Vilhjálmsdóttir voru
sumarlegar.

GÓÐIR GESTIR Steinar Bragi, Stefán Máni
og Gunna Dís voru kát.

FLOTT Margrét Anna Einarsdóttir og
Andri Gunnarsson skemmtu sér.

FJÖLMENNT Ásgerður Ragnarsdóttir og

GLAÐAR Inga Dröfn Benediktsdóttir
og Þórdís Bjarnadóttir brostu til ljósmyndara.

BROSMILDIR Nafnarnir Gunnar Páll

L

7
12
L
L
12
12
L

SELFOSSI

DARK KNIGHT RISES 8 - 10:10 2D
SEEKING A FRIEND KL. 5:50 - 8 2D
UNDRALAND IBBA . T KL. 4
2D
ÍSL ALI

L

SPARBÍÓ
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

12
12
L

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir létu sig
ekki vanta.

Tryggvasson og Gunnar Egill Egilsson
mættu í útgáfugleðina.
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!
5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
THE WATCH
KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
THE WATCH LÚXUS KL. 1- 3.20- 5.40 - 8 - 10.20 12
P NORMAN 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 7
PARA
P NORMAN 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 5.45 7
PARA
K 2D KL. 1(TILB.) -3.30 - 5.45 L
BRAVE
A :HINHUGRAKKA
K 3D KL. 5.45
L
BRAVE
A :HINHUGRAKKA
TOTALL RECALL
KL. 8 - 10.35
12
ÍSÍÖLD 4 3D KL. 3.30 / 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 L
TED
KL. 8 - 10.20
12
SPIDER-MAN 3D
KL. 8 - 10.50
10

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
PARANORMAN 3D ÍSL
Í .TAL
. KL. 3.30 (TILBOÐ) 5.40 L
TO ROME WITH LOVE KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30 L
TOTALL RECALL
KL. 8 - 10.35
12
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL
. KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.40
L
INTOUCHABLES KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30 L

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

PPARANORMAN 3D
KL. 2 (TILBOÐ) - 4
THE WAT
W CH
KL. 5.50 - 8 - 10
TOTAL RECALL KL. 8 12 / KILLER JOE KL. 10.15
INTOUCHABLES
KL. 5.50
ÍSÖLD 4 3D KL. 2 (TILBOÐ) / ÍSÖLD 4 2D KL. 4
www.laugarasbio.is

7
12
16
12
L

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
BRÁÐSKEMMTILEG TEIKNIMYND

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUUR
PARANORMAN 3D
KL. 1 (TILBOÐ)
PARANORMAN 2D ÍSL.TALL KL. 1 (TILBOÐ)
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D KL. 1 (TILBOÐ)
KL. 1 (TILBOÐ)
ÍÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL

L
L
L
L

PARANORMAN 3D ÍSL.TAL KL. 3.30 (TILBOÐ)
KL. 3.30 (TILBOÐ)
ÍÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL
TO ROME WITH LOVE KL 3 (TILBOÐ)
INTOUCHABLES
KL. 3 (TILBOÐ)

7
L
10
L

7,/%2é6%ÌÐ

MEÐ
KU
ÍSLENS
TALI

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ

49.000 MANNS!

THE WATCH
PARANORMAN 3D
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
KILLER JOE

Sýningartímar
8, 10.20
2, 4, 6 - ISL TAL
2, 4, 6 - ISL TAL
1.50 - ISL TAL
3.50, 6, 8, 10.20
8, 10.20

HVERSU
LANGT
MYNDIR
ÞÚ FARA
TIL AÐ FINNA
ÁSTINA?

TEDDY BEAR

KVIKMYND EFTIR RAGNHILDI
STEINUNNI JÓNSDÓTTUR

TÍU
TÍ
ÍU TÍMAR
TÍ AR
R TTIL
IL HRAFNHILDUR
RAFFNHILDUR

PARADÍSAR

HEIMILDAMYND UM KYNLEIÐRÉTTINGU

LAUGARDAGUR: TÓNLEIKAR Á MENNINGARNÓTT- FOMA 19:30,
BOOGIE TROUBLE 20:30, CATERPILLARMEN 21:30, BOB 22:30
SUNNUDAGUR: TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00,
20:00, 22:00  HRAFNHILDUR 18:00, 20:00  I’M FINE THANKS
18:00  RED LIGHTS 22:10  BERNIE 20:00  COOL CUTS: 101
REYKJAVIK 18:00  COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES 20:00 
COOL CUTS: HEIMA SIGUR RÓS 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00
24. ÁGÚST: ELLES (ÞÆR) með Juliette Binoche!
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STUÐNINGSMENN KR OG STJÖRNUNNAR ætla að taka daginn snemma og hita upp fyrir bikarúrslitaleikinn

sport@frettabladid.is

sem hefst klukkan 16.00. KR-ingar hittast á Rauða Ljóninu klukkan 12.00 og svo verða rútuferðir á völlinn klukkan 15.00.
Silfurskeiðin verður aftur á móti á Ölveri frá klukkan 13.00 og svo verður skrúðganga í Laugardalinn þaðan.

FULLKOMINN STAÐUR FYRIR MIG
„Við héldum að við gætum aldrei fengið Van Persie,“ sagði Sir Alex Ferguson, stjóri Manchester United,
þegar Robin Van Persie var kynntur sem leikmaður Manchester United í gær. Van Persie fær treyju númer
20 og spilar væntanlega fyrsta leikinn með sínu nýja liði á móti Everton á mánudagskvöldið.
FÓTBOLTI Hollenski framherjinn

BIRGIR LEIFUR Hefur gengið vel í

Horsens.

NORDICPHOTOS/GETTY

Birgir keppir í Danmörku:

Er á meðal
efstu manna
GOLF Birgir Leifur Hafþórsson,
atvinnukylfingur úr GKG, er á
meðal efstu manna fyrir lokakeppnisdaginn í Áskorendamótaröð Evrópu. Keppt er í Horsens
í Danmörku en um er að ræða
næststerkustu atvinnumótaröð
Evrópu.
Birgir lék á 69 höggum í gær,
eða þremur höggum undir pari,
og er hann samtals á átta höggum
undir pari. Klas Eriksson frá Svíþjóð er efstur en hann er á ellefu
höggum undir pari.
Birgir tapaði aðeins einu höggi
í gær er hann fékk skolla á 17.
braut. Á móti kom að hann fékk
fugl á 1., 7., og 10. braut. Hann er
í 8.-10. sæti en fyrir ofan hann
eru tveir kylfingar á níu höggum
undir pari og svo eru fjórir á tíu
höggum undir pari.
Mótið er hluti af Áskorendamótaröð Evrópu og er þetta
þriðja mótið hjá Birgi á þessu
tímabili í Áskorendamótaröðinni.
Hann endaði í 26. sæti á fyrsta
mótinu en komst ekki í gegnum
niðurskurðinn á því næsta.
Birgir Leifur mun bæta stigastöðu sína verulega á þessu móti
þar sem hann er í góðri stöðu
fyrir lokahringinn en Birgir var í
225. sæti peningalistans í Áskorendamótaröðinni fyrir þetta mót.
- seth

Robin Van Persie skrifaði undir
fjögurra ára samning við Manchester United í gær og hitti
síðan blaðamenn eftir að hafa
farið á fyrstu æfingu sína með
nýju félögunum. Eflaust trúðu
ekki margir í fyrstu fréttunum af
komu Van Persie á Old Trafford
þegar þær láku fyrst út enda ekki
á hverjum degi sem fyrirliði og
markakóngur eins af stóru klúbbunum er seldur til erkifjendanna.
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, reyndi allt sem í sínu valdi
stóð til að halda Van Persie hjá
Arsenal en Hollendingurinn var
búinn að ákveða sig að fara og
vildi umfram allt komast til Sir
Alex Ferguson. Samningaviðræður Manchester United og Arsenal
tóku langan tíma en Wenger gat
ekki annað á endanum en samþykkt gott tilboð United í Van
Persie.

Wenger vildi selja hann til PSG
Frá því að Wenger tók við sem
knattspyrnustjóri Arsenal árið
1996 hefur hann aldrei selt leikmann til Manchester United.
„Ef ég á að vera heiðarlegur þá
reyndum við að komast hjá því
að þetta gerðist. Ef ég hefði mátt
ráða þá hefðum við selt hann til
félags utan Englands, til dæmis
til PSG,“ sagði Arsene Wenger í
viðtali við frönsku sjónvarpsstöðina TF1, en franski stjórinn sér
bjarta hlið á brotthvarfi Robin
van Persie.
„Hann skilur eftir sig skarð
sem aðrir fá nú tækifæri til þess
að fylla,“ sagði Wenger.
Robin Van Persie var með 30
mörk og 14 stoðsendingar í 38
leikjum með Arsenal á síðustu
leiktíð og skoraði þremur mörkum meira en næstmarkahæsti
maðurinn Wayne Rooney nýr
liðsfélagi hans. Það er því örugg-

lega ekki fyrir viðkvæma stuðningsmenn Arsenal að sjá Van
Persie hlaupa um í búningi Manchester United.
„Við héldum að við gætum
aldrei fengið Van Persie og það
var enginn möguleiki að sjá þetta
gerast fyrir sex mánuðum,“ sagði
Sir Alex Ferguson, stjóri Manchester United. „Ég hélt að Arsenal ætlaði ekki að sleppa honum
en við stukkum á þetta um leið
og við fréttum að hann ætlaði
ekki að skrifa undir nýjan samning. Þetta hefur tekið sinn tíma,“
sagði Ferguson.

Engin leiðindi í gangi
„Arsene (Wenger) vissi að strákurinn vildi fara og hann vissi líka
að hann vildi koma til okkar. Það
gerði þetta aðeins auðveldara en
þó ekki í að ákveða kaupverðið.
Wenger gæti rekið pókerskóla í
Govan. Hann fékk fínt verð fyrir
leikmanninn en við erum líka
ánægðir með að hafa náð að klára
þetta mál. Arsene hefur staðið
sig vel í þessu máli frá fyrstu viðræðum,“ sagði Ferguson.
Robin Van Persie var sjálfur í skýjunum þegar hann hitti
blaðamenn. „Það eru engin leiðindi í gangi, hvorki hjá mér eða
hjá Arsenal. Arsenal er hluti af
mínu lífi og félagið hefur reynst
mér vel. Við vorum ekki sammála
um framtíðina og svona er bara
lífið,“ sagði Robin Van Persie á
blaðamannafundinum.
Hlustaði á litla strákinn inn í sér
„Þegar ég þarf að taka erfiðar
ákvarðanir í mínu lífi þá hlusta
ég á litla strákinn inni í mér.
Þessi litli strákur öskraði Manchester United. Hjá Manchester
United snýst allt um fótboltann
og þetta er fullkominn staður
fyrir mig,“ sagði Van Persie.
„Það er mikil áskorun fyrir

MÆTTUR Á OLD TRAFFORD Robin Van Persie fær hér góð ráð frá stjóranum Sir Alex

Ferguson á sinni fyrstu æfingu með United-liðinu í gær.

mig að spila með þessum leikmönnum. Það eru allir tilbúnir
til að hjálpa mér og þetta er eins
og koma inn í stóra fjölskyldu.
Þetta er samt stærsta áskorunin á mínum fótboltaferli,“ sagði

NORDICPHOTOS/GETTY

Van Persie sem myndar nú magnað framherjapar með Wayne Rooney. Saman skoruðu þeir 57 mörk
og gáfu 21 stoðsendingu í ensku
úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.
ooj@frettabladid.is

SJÓÐHEITUR Arnar Snær lék stórkostlegt golf í gær og setti glæsilegt vallarmet.
MYND/VALUR JÓNATANSSON

Arnar Snær og Guðrún Brá efst í Kiðjaberginu:

Vallarmet hjá Arnari
GOLF Arnar Snær Hákonarson úr

GR setti nýtt og glæsilegt vallarmet á Kiðjabergsvelli í gær er
hann lék á 66 höggum af hvítum
teigum, eða fimm höggum undir
pari vallar, á fyrsta hring á Eimskipsmótaröðinni, Securitasmótinu. Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili er í efsta sæti í
kvennaflokki en hún lék á 72 höggum eða einu höggi yfir pari vallar.
Arnar Snær bætti gamla vallarmetið um tvö högg, en það var í
eigu Birgis Leifs Hafþórssonar og
Örvars Samúelssonar. Arnar Snær
lék skollalausan hring – fékk fimm
fugla og þrettán pör og var þetta
jafnframt besti hringurinn hans á
ferlinum. Andri Þór Björnsson úr

GR er á -3 í öðru sæti, Einar Haukur Óskarsson úr GK kemur þar á
eftir á -2 í þriðja sæti.
Arnar Snær sagði þetta skor
gefa honum aukið sjálfstraust
fyrir næstu tvo hringi, en hann
hefur aldrei náð að sigra á Eimskipsmótaröðinni.
Guðrún Brá er með fjögurra
högga forskot en Karen Guðnadóttir úr GS er á +3 og Ingunn Gunnarsdóttir úr GKG er á +4.
„Ég spila bara mitt golf og vona
að það dugi til,“ sagði þessi unga
og efnilega golfkona sem var
Íslandsmeistari unglinga einmitt
á Kiðjabergsvelli í síðasta mánuði.
Hún setti þá einnig vallarmet er
hún lék á 68 höggum.
- seth

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

HLAUPARAR
TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN!
VITA er stoltur styrktaraðili Reykjavíkurmaraþons.

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 60705 08/12

SÓL / GOLF / SKÍÐI / BORGIR / ENSKI BOLTINN
GÖNGU- OG HJÓLAFERÐIR / HÓPA- OG KÓRAFERÐIR

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

VITA er líﬁð
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is
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BARÁTTA BRETANNA UM BIKARINN
Skagamennirnir fyrrverandi, Gary Martin og Mark Doninger, verða á ferð með sínum nýju félögum, KR og
Stjörnunni, í bikarúrslitaleiknum í dag. Þessir miklu félagar, sem yfirgáfu ÍA í júlí, segjast vera mun hamingjusamari í borginni en þeir voru á Akranesi. Þeir ætla sér báðir stóra hluti í leiknum í dag.

BJARNI JÓHANNSSON Hefur unnið tvo af
þremur bikarúrslitaleikjum sínum sem
þjálfari.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Frumraun liða í bikarúrslitum:

Bjarni er eini
gullþjálfarinn
FÓTBOLTI Bjarni Jóhannsson,

þjálfari Stjörnunnar, getur gert
þriðja félagið að bikarmeisturum
í dag þegar Stjarnan mætir KR
í úrslitaleik Borgunarbikarsins.
Bjarni gerði Eyjamenn að bikarmeisturum 1998 og Fylkir vann
sinn fyrsta titil undir hans stjórn
árið 2001.
Fyrir ellefu árum voru Fylkismenn að spila fyrsta bikarúrslitaleikinn í sögu félagsins og Bjarni
Jóhannsson er eini þjálfarinn sem
hefur gert lið að bikarmeisturum
í frumraun sinni í bikarúrslitum
síðan farið var að spila úrslitaleikina á Laugardalsvellinum árið
1973.
Frá 1973 hafa átta félög bæst
í hóp þeirra sem hafa spilað til
úrslita í bikarkeppni karla og sjö
þeirra hafa þurft að sætta sig við
silfrið, þar á meðal Þórsarar í
úrslitaleiknum í fyrra.
Fjögur önnur félög, sem höfðu
leikið til úrslita í bikarnum fyrir
árið 1973, töpuðu einnig í sínum
fyrsta bikarúrslitaleik í Laugardalnum en það eru ÍA (1974), ÍBV
(1980), KR (1989) og FH (1991). - óój

Frumraun félaga í
bikarúrslitum frá 1973
Keflavík 1973
Víðir 1987
KA 1992
Grindavík 1994
Leifur 1998
Fylkir 2001
Fjölnir 2007
Þór Ak. 2011
Stjarnan 2012

tap fyrir Fram
tap fyrir Fram
tap fyrir Val
tap fyrir KR
tap fyrir ÍBV
sigur á KA
tap fyrir FH
tap fyrir KR
???

FÓTBOLTI Þegar þeir Gary Martin og Mark Doninger yfirgáfu Akranes í síðasta mánuði voru
þeir ekki vinsælustu mennirnir á Akranesi.
Þeir höfðu heldur ekki farið leynt með þá skoðun sína að þeim leiddist uppi á Skaga og þyrftu
breytingu á sínum högum.
Hana fengu þeir og báðir hafa blómstrað
með sínum nýju liðum. Annar hvor þeirra mun
svo standa uppi sem bikarmeistari í dag.
„Ein af ástæðunum fyrir því að ég fór í
Stjörnuna var möguleikinn á að komast í bikarúrslit. Það gekk eftir og ég get ekki beðið,“
segir Doninger og brosir út í annað.
Það er ekki hægt að segja annað en að
tímabilið hafi verið mikill rússíbani hjá þeim
félögum. Þeir taka undir það.
„Ef þú hefðir sagt við okkur fyrir nokkrum
vikum uppi á Akranesi að við myndum spila
bikarúrslitaleik á móti hvor öðrum hefðum
við sagt að þú væri bilaður,“ segir Doninger og Martin hlær honum til samlætis
og hristir hausinn.
Martin var að spila ágætlega uppi á
Akranesi en Doninger fann sig ekki í
sumar. Hann hefur aftur á móti verið
óstöðvandi síðan hann kom til Stjörnunnar og skorar nánast í hverjum leik.
„Það vita margir hvað var í gangi en ég
vil ekki tala um það. Ég er að spila með betri
leikmönnum hjá Stjörnunni en hjá ÍA. Ég þarf
bara að tímasetja hlaupin mín rétt. Þetta er
miklu auðveldara og leikstíll Stjörnunnar hentar mér miklu betur. Það var allt of mikill „kick
and run“-bolti upp á Akranesi,“ segir Doninger.
Þó svo Martin hefði spilað vel uppi á Skaga
þá var lítið um bros og hann sendi stuðningsmönnum ÍA meira að segja einu sinni tóninn er
hann skoraði. Var með skilaboð á nærbolnum
sínum um að honum væri sama um hvað fólkið
í stúkunni segði um hann.
„Rúnar hefur gefið mér tækifæri til þess að
spila fremst, þar sem ég vil vera. Ég er þakklátur fyrir það og legg hart að mér. Ég hef spilað vel og er farinn að brosa aftur. Ég er mjög
hamingjusamur í KR og hef gaman af hverri
æfingu. Brosi mun meira en ég gerði enda ekkert til að hafa áhyggjur af.“
Eins og sjá má á tölfræðinni sem fylgir
greininni hefur þeim gengið vel upp á síðkastið
en liðum þeirra hefur reyndar ekki gengið eins
vel í stigasöfnun á sama tíma. Einhverjir hafa
viljað túlka það á neikvæðan hátt en þeir gefa
lítið fyrir það.
„ÍA fékk sjö stig en KR fimm og Stjarnan fjögur. Það má ekki gleyma því að ÍA tók
öll tólf fyrstu stigin á tímabilinu með mig og
Mark í liðinu. Þeir standa sig því ekkert betur.

Gary Martin og Mark
Doninger í sumar
Gary Martin og Mark Doninger hafa báðir
skorað mun meira síðan þeir fóru frá ÍA en hér
fyrir neðan má sjá samanburð á markaskorun
leikmannanna í sumar.
SAMAN UPPI Á
SKAGA:
Gary Martin - 3
mörk í 12 leikjum
Mark Doninger - 1
mark í 8 leikjum
Samanlagt: 4 mörk
í 20 leikjum

SÍÐAN ÞEIR FÓRU AF
SKAGANUM:
Gary Martin með KR - 4 mörk í
5 leikjum
Mark Doninger með Stjörnunni - 5
mörk í 5 leikjum
Samanlagt: 9 mörk í 10 leikjum

Okkur gengur betur og er alveg sama hvað
fólk segir,“ segir Martin ákveðinn.
Síðustu dagarnir fram að bikarúrslitaleik eru oft lengi að líða en ekki hjá
hamingjusömu Bretunum í Reykjavík.
„Dagarnir fljúga hjá og maður er
í fótbolta fyrir þessa daga og slíkan
leik,“ segir Doninger
en ætlar hann að tækla
vin sinn fái hann tækifæri til þess í dag?
Ég sagði við
„Ég veit það ekki.
Mark í gríni að Það verður að koma í
ljós,“ segir Doninger
ég væri líklega sposkur. „Ætli ég reyni
lélegasti mað- ekki bara að halda mig
fjarri honum. Mark er
urinn í liðinu
harður,“ bætir Gary við
hjá KR.
og hlær dátt.
Þeir félagar eru samGARY MARTIN
mála um að leikurinn
LEIKMAÐUR KR
verði skemmtilegur á
að horfa og búast jafnvel við markaflóði.
„Leikurinn gæti vel farið í framlengingu í
stöðunni 3-3 eða 2-2. Bæði lið kunna að sækja
og eru með fullt af góðum sóknarmönnum.
Þetta verður örugglega skemmtilegt,“ segir
Doninger en Stjörnunni hefur ekki gengið eins
vel að verjast í sumar og KR.
„Ég hlakka til þess að spila þennan leik.
Ég er í frábæru liði og það er magnað að spila
með strákum eins og Óskari Erni. Þeir eru svo
góðir að ég sagði við Mark í gríni að ég væri
líklega lélegastur í liðinu,“ sagði hinn síbrosandi Martin og bætti við.
„Við erum báðir miklir keppnismenn og það
verður ekkert gefið í leiknum. Við ætlum báðir
að vinna.“
henry@frettabladid.is

Gary Martin gerði ýmislegt til að drepa tímann uppi á Akranesi:
g
Ótrúle

kjör!

Stökktu til

Costa del Sol
21. ágúst
Frá aðeins kr.

69.900 í 7 nætur

7 nátta ferð - ótrúleg kjör!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á allra síðustu sætunum 21. ágúst í 7 nætur til eins
allra vinsælasta sólaráfangastaðar Íslendinga, Costa del Sol.. Þú bókar flugsæti og
gistingu og 4 dögum fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir. Fjölbreytt önnur sértilboð
jafnframt í boði. Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði - verð getur
hækkað án fyrirvara.

Kr. 69.900 - 7 nátta ferð
Verð m.v. 2 - 4 í herbergi / stúdíó / íbúð. Sértilboð 21. ágúst.
Roc Flamingo

Frá kr. 79.900

í 7 nætur með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í fjölskylduherbergi.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 99.800 á mann. 21. ágúst í viku.

Pakkaði tvisvar ofan í tösku því
ég hafði ekkert betra að gera
FÓTBOLTI Þeir Gary Martin og
Mark Doninger bjuggu saman
á Akranesi í um tvö ár. Bíllausir
og nánast aðeins með félagsskap
hvors annars. Það reyndist þeim
ekki alltaf auðvelt.
„Annað árið var ekkert að gera
hjá okkur nema fara heim eftir
æfingar. Ég pakkaði tvisvar ofan
í tösku bara að gamni mínu. Svona
mikið leiddist mér,“ segir Martin
og viðurkennir að þeir hafi verið
orðnir hálfþunglyndir. „Við töluðum ekki um annað en að fara heim
til Englands og það var líka komið
á það stig að við þoldum ekki
hvorn annan og gátum vart talað
saman á stundum,“ segir Martin
en þeir eru samt fínir félagar í
dag og tala saman nær daglega.
Umgangurinn á milli er þó minni
enda hafa þeir verið að kynnast
mörgu nýju fólki.
„Það er mjög gaman í borginni
og við erum þannig týpur að við
þurfum að vera í kringum annað
fólk. Einangrunin á ekki vel við
okkur og það er ekkert leyndarmál að okkur líður betur og það
sést líka á okkar leik og öllu fasi,“
segir Martin og Doninger tekur af
honum orðið.
„Það er gaman að hanga með
strákunum í Stjörnuliðinu. Fara
í bíó, á kaffihús, golf eða spila
póker. Það er allt í einu eitthvað að

HRESSIR Í HÖFUÐBORGINNI Martin og Doninger una sér vel á höfuðborgarsvæðinu
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
og líður talsvert betur þar en uppi á Akranesi.

gera og ég kann við samheldnina
í Stjörnuhópnum. Þar standa allir
saman og hjálpa hver öðrum. Það
hefur verið vel tekið á móti mér.
Það er auðveldara að spila betur
og njóta leiksins þegar manni líður
betur utan vallar eins og það er hjá
mér núna.“
Martin þarf ekki að spila aftur
upp á Skaga í sumar en næsti leik-

ur Stjörnunnar í deildinni er uppi
á Skaga.
„Ég hlakka til þess að spila þar
aftur. Gaman að mæta gömlum
félögum og vonandi verður tekið
vel á móti mér. Ég gaf allt sem ég
gat er ég spilaði með ÍA og það er
að stórum hluta mér og Gary að
þakka að liðið komst upp. Vonandi
verða móttökurnar fínar.“
- hbg

ÚRSLITIN Í BORGUNARBIKARNUM

STJARNAN - KR
Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT
Í DAG KL. 16.00
UPPHITUN HEFST
KL. 15.00

ENSKI BOLTINN

HEFST Í DAG
FYLGSTU MEÐ BESTA SJÓNVARPI Í HEIMI FRÁ BYRJUN. FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT: 512 5100 - WWW.STOD2.IS.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Ted Danson

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ein helsta ástæðan fyrir því að þáttaröðin Cheers gekk svona vel voru allir
frábæru leikararnir sem léku í henni.
Það er í rauninni lykillinn á bak
við allar góðar þáttaraðir.“
Leikararnir í hinni nýju gamanþáttaröð Teds, Bored to Death, eru
ekki af verri endanum. Það verður
því áhugavert að sjá hvort þeir
nái álíka vinsældum og Cheersþættirnir. Bored to Death er sýnd á
Popptíví í kvöld klukkan 21.40.

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Góðan daginn, mannkynssaga 09.00
Fréttir 09.03 Alltaf að rífast 10.00 Fréttir 10.05
Veðurfregnir 10.15 Útvarpsleikhúsið: Hulin augu
11.00 Guðsþjónusta í Hóladómkirkju 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 Kúrsinn 238
15.00 Húslestrar á Listahátíð 2012 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva 17.25 Á hælum hvítu
kanínunnar 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskalögin 19.40 Fólk og fræði 20.10
Tónlistarklúbburinn 21.05 Tilraunaglasið 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Tónleikur 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 20.05
Dallas
Það er komið að dramatískum lokaþætti af Dallas. Það er neyðarástand
í Ewing-fjölskyldunni og þá reynir á
fjölskylduböndin. Gömul leyndarmál
koma upp á yfirborðið og Christopher
kemst að því að allir hafa eitthvað að
fela, jafnvel fólkið sem stendur honum
næst. Aðdáendur Dallas þurfa ekki
að örvænta því það hefur þegar verið
ákveðið að gera aðra þáttaröð.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Ævintýri Merlíns (e)
11.40 Melissa og Joey (14:30) (e)
12.00 Hanna Montana: Bíómyndin
(Hannah Montana: The Movie) Miley Stewart
fer heim til Tennessee þegar vinsældir persónu hennar eru farnar að stjórna lífi hennar.
13.40 Golfið (4)
14.10 Carlos Kleiber: Minningartónleikar Upptaka frá tónleikum Fílharmóníusveitar Vínarborgar í Ljubljana í júní 2010.
16.05 Elizabeth Taylor (e)
17.20 Póstkort frá Gvatemala (6:10)
17.30 Skellibær
17.40 Teitur
17.55 Krakkar á ferð og flugi (e)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Innlit til arkitekta (5:8) (Arkitektens hjem)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Pétur Wigelund Kristjánsson
20.30 Berlínarsaga (1:6) (Die Weissensee Saga) Saga um tvær fjölskyldur í AusturBerlín á níunda áratug síðustu aldar. Önnur
er höll undir Stasi en í hinni er andófsfólk.
21.20 Sunnudagsbíó - Skassið tamið
(The Taming of the Shrew) Bíómynd frá
1967 byggð á leikriti Williams Shakespeares.
23.25 Wallander – Lekinn (Wallander) Sænsk sakamálamynd frá 2006. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.10 Rain man
08.20 The Invention Of Lying
10.00 Prelude to a Kiss
12.00 The Sorcerer‘s Apprentice
14.00 The Invention Of Lying
16.00 Prelude to a Kiss
18.00 The Sorcerer‘s Apprentice
20.00 Rain man
22.10 Right at Your Door
00.00 Robin Hood
02.15 The Kovak Box
04.00 Right at Your Door
06.00 The Hoax

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 2 Broke Girls (15:24)
14.10 Up All Night (3:24)
14.40 Drop Dead Diva (11:13)
15.30 Wipeout USA (18:18)
16.20 Masterchef USA (13:20)
17.05 Grillskóli Jóa Fel (6:6)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (20:24)
19.40 Last Man Standing (8:24)
20.05 Dallas (10:10) Glænýir og dramatískir þættir þar sem þeir Bobby, J.R., Sue
Ellen, Lucy og Ray snúa aftur. Tuttugu ár eru
liðin frá því við skildum við Ewing-fjölskylduna og synir bræðranna, þeir John Ross og
Christopher, eru hér í forgrunni og sem fyrr
er það baráttan um yfirráð í Ewing olíufyrirtækinu sem allt hverfist um.
20.50 Rizzoli & Isles (10:15) Önnur
þáttaröðin um leynilögreglukonuna Jane Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar
ólíkar en góðar vinkonur sem leysa glæpi
Boston-mafíunnar saman. Mauru líður hins
vegar betur meðal þeirra látnu en lifandi og
er með mikið jafnaðargeð.
21.35 Mad Men (2:13) Fimmta þáttaröðin
þar sem fylgst er með daglegum störfum og
einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira
á Madison Avenue í New York. Samkeppnin
er hörð og óvægin, stíllinn settur ofar öllu og
yfirborðsmennskan alger.
22.20 Treme (7:10) Mögnuð dramaþáttaröð frá HBO þar sem fylgst er með sögu
fjölda fólks sem á það eitt sameiginlegt að
búa í Treme-hverfinu í New Orleans eftir að
fellibylurinn Katrína reið þar yfir.
23.20 60 mínútur
00.05 The Daily Show: Global Edition (26:41)
00.30 Suits (10:12)
01.15 Pillars of the Earth (2:8)
02.10 Boardwalk Empire (8:12)
03.00 Nikita (7:22)
03.40 American Pie: The Book of
Love
05.10 Dallas (10:10)
05.55 Fréttir

SKJÁREINN
09.35 OK búðarmótið
10.10 Kings Ransom Heimildamynd um
sölu íshokkístjörnunnar Wayne Gretzky frá
Edmonton Oilers til L.A. Kings árið 1988.

11.05 Borgunarbikar kk: Stjarnan - KR
12.55 Einvígið á Nesinu
13.45 Pepsi deild kvk: Breiðablik Þór/KA

15.35 Rory Mcllroy á heimaslóðum
David Feherty heimsækir golfarann.

16.20 La Liga Report
16.50 Spænski boltinn. Real Madrid Valencia BEINT

18.50 Spænski boltinn: Barcelona Real Sociedad BEINT

21.00 Spænski boltinn: Real Madrid
- Valencia

22.45 Spænski boltinn: Barcelona Real Sociedad

19.00 Simpson-fjölskyldan
19.45 Íslenski listinn
20.10 Sjáðu
20.35 Mike & Molly (1:24)
20.55 The New Adventures of Old
Christine (6:21)

21.15 Better Of Ted (10:13)
21.40 Bored to Death (5:8) Nýir bráðfyndnir gamanþættir með Ted Danson, Jason
Schwartzman og Zach Galifianakis úr Hangover myndunum. Jonathan Ames, ungur, ráðvilltur rithöfundur í Brooklyn, er á tímamótum í lífi sínu. Hann gengur í gegnum erfið
sambandsslit, að hluta til vegna drykkju sinnar, getur ekki klárað aðra skáldsögu sína og
rífst of mikið við yfirmann sinn. Í stað þess
að horfast í augu við raunveruleikann ákveður Jonathan að fara frekar inn í fantasíuheim
sinn og setur atvinnuauglýsingu á Netið þar
sem hann auglýsir krafta sína sem einkaspæjari.

22.10 Suburgatory (1:22) Ný gamanþáttaröð um raunir unglingsstúlku sem er
ósátt við flutning úr borg í úthverfi.
08.35 Newcastle - Tottenham
10.25 Arsenal - Sunderland
12.15 Wigan - Chelsea BEINT
14.45 Man. City - Southampton BEINT
17.00 Sunnudagsmessan
18.15 WBA - Liverpool
20.05 Sunnudagsmessan
21.20 Wigan - Chelsea
23.10 Sunnudagsmessan
00.25 Man. City - Southampton

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.30 Rachael Ray (e)
15.45 One Tree Hill (5:13) (e)
16.35 Mr. Sunshine (5:13) (6:13) (e)
17.15 The Bachelor (12:12) (e)
18.45 Monroe (2:6) (e)
19.35 Unforgettable (17:22) (e)
20.25 Top Gear (2:6) (e)
21.15 Law & Order: Special Victims
Unit (1:24) Sakamálaþættir um kynferðisglæpadeild innan lögreglunnar í New York
borg.
22.00 The Borgias (1:10) Þættir um
valdamestu fjölskyldu ítölsku endurreisnarinnar, Borgia ættina.
22.50 Crash & Burn (4:13)
23.35 Teen Wolf (11:12) (e)
00.25 Psych (15:16) (e)
01.10 Camelot (10:10) (e)
02.00 Crash & Burn (4:13) (e)
02.45 The Borgias (1:10) (e)
03.35 Pepsi MAX tónlist

22.35 I Hate My Teenage Daughter
(1:13) Bandarísk gamansería um tvær vinkonur sem komast að því að dætur þeirra eru
orðnar alveg eins og stelpurnar sem gerðu líf
þeirra óbærilegt í menntaskóla.

22.55 Mike & Molly (1:24)
23.15 The New Adventures of Old
Christine (6:21)

23.35
00.00
00.20
00.45

Better Of Ted (10:13)

06.00 ESPN America 07.10 Wyndham
Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 11.40
Golfing World 12.30 Wyndham Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 17.00 Wyndham
Championship - PGA Tour 2012 (4:4) 22.00
Inside the PGA Tour (33:45) 22.25 Wyndham Championship - PGA Tour 2012 (4:4)
02.00 ESPN America

Bored to Death (5:8)
Suburgatory (1:22)
I Hate My Teenage Daughter

(1:13)

Endursýnt efni frá liðinni viku.

01.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Doctors (4:175)
19.00 The Block (1:9)
19.45 So You Think You Can Dance (9:15)
21.05 Masterchef USA (13:20)
21.50 Who Do You Think You Are? (2:7)
22.35 So You Think You Can Dance (9:15)
23.55 Masterchef USA (13:20)
00.40 Who Do You Think You Are? (2:7)
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

09.00 iCarly (21:25) (22:25)
09.50 Tricky TV (2:23)
10.15 Dóra könnuður
10.35 Áfram Diego, áfram!
11.00 Doddi litli og Eyrnastór
11.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.00 Disney Channel

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 Golf
fyrir alla 3 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistranna 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 Veiðivaktin 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista
21.30 Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring 23.30 Eldað með
Holta

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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> Stöð 2 Sport 2 kl. 13.45
Enska úrvalsdeildin

VIÐ TÆKIÐ

ÞORGILS JÓNSSON EFAST UM LÆRDÓM SJÓNVARPSINS

Þegar trú mín á dómskerfinu dó

Veislan er að byrja hjá aðdáendum
enska boltans. Fyrsta umferðin í ensku
úrvalsdeildinni er á dagskrá um helgina
og verður leikur West Brom og
Liverpool sýndur á aðalrásinni
og í HD. Klukkan 16.15 verður
síðan skipt yfir til Newcastle
þar sem Gylfi Sigurðsson
leikur fyrsta deildarleik sinn
í treyju Tottenham. Á Stöð 2
Sport er bikarúrslitaleikur
KR og Stjörnunnar sýndur og
hefst upphitun klukkan 15 en
leikurinn sjálfur kl. 16.

Það er ekki ofsögum sagt að ég hafi horft mikið á
sjónvarp sem barn. Þó að á bernskuheimili mínu hafi
aðeins ríkiskassinn verið í boði og ekki einu sinni
vídeótæki lengi framan af.
Ég meðtók því mestallan minn fróðleik um
heiminn og fólkið sem í honum býr í gegnum þá
síu sem sjónvarpsskjárinn er. Og í einfaldleika
æsku minnar meðtók ég margt sem ég sá þar
sem raunsanna spegilmynd af lífinu.
Síðar rann upp fyrir mér að sjónvarpið,
minn gamli vinur og lærimeistari, hafði leitt
mig á villigötur. Hvergi var blekkingin þó
eins alltumlykjandi eins og varðandi framgang réttlætisins. Módelið var sumsé að
Derrick og hans kollegar leystu jafnvel
flóknustu glæpamál á mettíma. Hinn

seki játaði sekt sína frammi fyrir guði og mönnum og
málið var dautt. Ef svo ólíklega vildi til að lögreglan
tók feil voru riddarar réttlætisins, lögmenn á borð við
Ben Matlock og Perry Mason, til staðar til að hreinsa
nafn hinna ranglega ákærðu. Gott ef þeir pumpuðu
ekki upp játningu hins sanna illvirkja í kaupbæti,
með klókum spurningum í réttarsal.
Ég man bara eftir einum þætti þar sem Matlock
tapaði. Skjólstæðingurinn var líka sekur. Sjálfur
Matlock var plataður en réttlætið sigraði!
Síðar rann upp fyrir mér að sekir
sleppa oft og aðrir eru ranglega dæmdir.
Dómskerfið er meingallað! Skítt með
staðalmyndir um útlit og líkamsbyggingu.
Staðalmynd réttlætisins í mínum huga
var miklu lengra frá veruleikanum.

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir
08.05 Fyrr og nú 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 Góður matur - gott líf
15.10 Í garðinum 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Íslendingasögur 16.25 Albúmið 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Ekkert liggur á: Þemakvöld
Útvarpsins - Höfuðborg Íslands- Reykjavík
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Popppunktur (4:8) (Hjólreiðamenn - Bílafólk) (e)

12.00 Ævintýri Sharpay (Sharpay´s Fabulous Adventure) Ung stúlka fer til New
York og ætlar sér frægð og frama en hundurinn hennar verður á undan til að fá hlutverk.

13.30 Ferð að miðju jarðar (1:2) (Journey to the Center of the Planet) (e)

14.30 Séra frú Agnes (e)
15.00 Carla Bruni (Carla Bruni) Heimildamynd um forsetafrú Frakklands.

15.45 Allt er list (Everything is Art) (e)
Nokkrir fremstu hönnuðir okkar tíma skoðaðir.

16.30 Tracy Ullman lætur móðan
mása (State of the Union) (e)
17.00 2012 (1:6) (Twenty Twelve) (e)
17.30 Ástin grípur unglinginn (46:61)
(The Secret Life of the American Teenager)

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Með okkar augum (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (2:13)
20.30 Tónaflóð Bein útsending frá tónleikum á menningarnótt í Reykjavík.

23.10 Löghlýðni borgarinn (The Law
Abiding Citizen) Maður tekur að sér að framfylgja réttlætinu þegar morðingi ættingja hans
er látinn laus. Atriði eru ekki við hæfi barna.

01.00 Sherlock (3:3) (e) Atriði í myndunum eru ekki við hæfi ungra barna.
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Four Weddings And A Funeral
10.00 Austin Powers in Goldmember
12.00 Astro boy
14.00 Four Weddings And A Funeral
16.00 Austin Powers in Goldmember
18.00 Astro boy
20.00 Aliens in the Attic
22.00 Tin Cup
00.10 2 Days in Paris
02.00 Get Shorty
04.00 Tin Cup

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee (18:22)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 The Big Bang Theory (16:24)
14.05 Mike & Molly (1:23)
14.30 How I Met Your Mother (19:24)
14.55 Two and a Half Men (1:24)
15.20 ET Weekend
16.10 Íslenski listinn
16.40 Sjáðu
17.10 Pepsi mörkin
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Wipeout USA (18:18) Stórskemmtilegur skemmtiþáttur og nú í bandarísku útgáfunni þar sem buslugangurinn er gjörsamlega botnlaus og glíman við rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér er á ferð ómenguð skemmtun sem ekki nokkur maður getur
staðist og er því sannkallaður fjölskylduþáttur.
20.20 All About Steve Skemmtileg gamanmynd með Söndru Bullock, Bradley Cooper og Tomas Hayden Church um misvel
heppnaða tilraun rómantíska krossgátuhöfundarins Mary til að sækjast eftir hylli kvikmyndatökumannsins Steve.
22.00 Bangkok Dangerous Hörkuspennandi mynd með Nicolas Cage í hlutverki leigumorðingja.
23.40 The Chamber Mögnuð mynd með
úrvalsleikurum sem gerð er eftir metsölubók Johns Grishams. Ungur lögfræðingur fer
til Mississippi til að taka að sér mál dæmds
kynþáttahatara sem á að taka af lífi fyrir að
hafa myrt tvö gyðingabörn þremur áratugum
áður. Hinn dæmdi er afi unga lögfræðingsins
og málið hreyfir við viðkvæmum fjölskyldumálum úr fortíðinni.
01.30 Thirteen Margverðlaunuð og
óþægilega raunsönn mynd um líf unglingsstúlkna í Bandaríkjunum sem villst hafa af
leið. Söguna skrifar þrettán ára stúlka og hún
fjallar einmitt um þrettán ára áhrifagjarna
stúlku sem byrjar á því að gera saklausa uppreisn gegn móður sinni en leiðist út í óreglu
til þess eins að geta fallið inn í hópinn.
03.05 Aliens
05.20 Two and a Half Men (1:24)
05.40 Fréttir

SKJÁREINN
09.50 Pepsi deild kk: Breiðablik - FH
11.40 Pepsi mörkin
12.50 Pæjumót TM Sýnt frá mótinu.
13.40 KF Nörd Rómantíkin knýr dyra. Sýn
verður brugðið á einkalíf strákanna og sérstaklega fylgjst með Gulla sem býður stúlku á
stefnumót. Hann fær mikla aðstoð við undirbúning þess og við fylgjumst með því hvernig honum vegnar.

14.20 Tvöfaldur skolli
15.00 Borgunarbikarkeppni kk:
Stjarnan - KR BEINT

18.15 Einvígið á Nesinu
19.05 Borgunarbikar kk:Stjarnan - KR
20.55 Íslandsmótið í höggleik Útsending frá lokahringnum.

11.50 Premier League - Preview of
the Season 2012/13
12.45 Premier League World 2012/13
13.15 Premier League Preview Show
2012/13

13.45 WBA - Liverpool BEINT
16.15 Newcastle - Tottenham BEINT
Þetta er fyrsti úrvalsdeildarleikur Gylfa Sigurðssonar fyrir Tottenham.

18.30 Arsenal - Sunderland
20.20 West Ham - Aston Villa
22.10 QPR - Swansea
00.00 Fulham - Norwich
Í BEINNI Á HLIÐARRÁSUM
Sport 3 - 13.50
Sport 4 - 13.53
Sport 5 - 13.53
Sport 6 - 13.53

Arsenal - Sunderland
West Ham - Aston Villa
QPR - Swansea
Fulham - Norwich

09.00 iCarly (1:25) (2:25)
09.45 Tricky TV (1:23)
10.10 Dóra könnuður
10.35 Áfram Diego, áfram!
11.00 Doddi litli og Eyrnastór
11.34 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.00 Disney Channel

19.00 Simpson-fjölskyldan
19.45 Íslenski listinn
20.10 Sjáðu
20.35 The Good Guys (16:20) Nýir þættir sem bæði eru hlaðnir spennu og gríni um
löggu af gamla skólanum, Jack, og nútímalega lögreglumanninn, Dan. Jack fer alltaf eftir
bókinni og er af þeim sökum fastur í vonlausri stöðu hjá lögreglunni. Félagi hans, Dan,
er bæði drykkfelldur og slóði en heldur starfi
sínu hjá lögreglunni vegna hetjudáðar sem
hann framdi mörgum árum áður.
21.20 Human Target (5:12) Ævintýralegir spennuþættir um mann sem er hálfgerð ofurhetja og tekur að sér erfið verkefni
sem enginn annar getur leyst. Grínspenna í
anda Chuck, Lois og Clark og Quantum Leap.
Þættirnir koma úr smiðju McG sem er einmitt maðurinn á bak við Chuck og Charlie‘s
Angels myndirnar en þættirnir eru byggðir á
vinsælum myndasögum.
22.00 Chuck (6:19)
22.40 Material Girl (1:6) Dramatískir
gamanþættir um ungan fatahönnuð sem
dreymir um frægð og frama en það eru
margvísleg ljón í veginum í átt til velgengni.
23.30 Covert Affairs (5:11)
00.10 The Good Guys (16:20)
00.55 Human Target (5:12)
01.35 Chuck (6:19)
02.20 Material Girl (1:6)
03.10 Covert Affairs (5:11)
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Doctors (3:175)
19.00 Glee (18:22)
19.45 Drop Dead Diva (11:13)
20.30 Suits (10:12)
21.15 The Closer (15:21)
22.00 Rizzoli & Isles (9:15)
22.45 Bones (7:13)
23.30 Glee (18:22)
00.15 Drop Dead Diva (11:13)
01.00 Suits (10:12)
01.45 The Closer (15:21)
02.30 Rizzoli & Isles (9:15)
03.15 Bones (7:13)
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.50 Rachael Ray (e)
14.20 Design Star (7:9) (e)
15.10 Rookie Blue (5:13) (e)
16.00 Rules of Engagement (5:15) (e)
16.25 First Family (1:2) (e)
17.55 The Biggest Loser (15:20) (e)
19.25 Minute To Win It (e)
20.10 The Bachelor (12:12) Rómantískur
raunveruleikaþáttur þar sem piparsveinninn
Brad Womack snýr aftur sem The Bachelor.
21.40 Teen Wolf (11:12) Bandarísk
spennuþáttaröð um táninginn Scott sem bitinn er af varúlfi eitt örlagaríkt kvöld.
22.30 A Few Good Men Stjörnum prýdd
kvikmynd frá árinu 1992 sem fjallar um
kærulausa lögmanninn Daniel Kaffee sem
er fenginn til að verja tvo landgönguliða sem
ákærðir eru fyrir morð á liðsfélaga sínum.
Með önnur hlutverk fara Demi Moore, Kevin
Pollak, Kevin Bacon og Jack Nicholson.
00.50 Jimmy Kimmel (e)
02.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.45 Wyndham
Championship - PGA Tour 2012 (2:4) 09.45
Inside the PGA Tour (33:45) 10.10 Wyndham Championship - PGA Tour 2012 (2:4)
13.10 Golfing World 14.00 Wyndham
Championship - PGA Tour 2012 (2:4) 17.00
Wyndham Championship - PGA Tour 2012
(3:4) 22.00 Golfing World 22.50 Wyndham
Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 02.00
ESPN America

Endursýnt efni frá liðinni viku.

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta
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 Veiðivaktin
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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PERSÓNAN

Ólafur og Bruce Willis í stiklu

Nafn: Gunnar
Nelson.
Aldur: 24 ára.
Starf: Atvinnuíþróttamaður.
Foreldrar: Haraldur Dean Nelson,
pabbi minn, vinnur
hjá Mjölni, og mamma mín, Guðrún
Hulda Gunnarsdóttir, vinnur við
umönnun á Hrafnistu.
Fjölskylda: Fyrir utan foreldra
mína eru það systir mín, María
Dögg Nelson, og kærastan mín,
Auður Ómarsdóttir.
Búseta: Á Sogavegi.
Stjörnumerki: Ljón.

„Það er svolítið „kúl“ að vera með
Willis þarna,“ segir Ólafur Arnalds.
Tónlist hans hljómar í nýrri
kynningarstiklu fyrir vísindatryllinn Looper sem verður
frumsýndur í Bandaríkjunum í
september. Hollywood-stjarnan
Bruce Willis fer með aðalhlutverkið í myndinni ásamt Joseph
Gordon-Levitt og koma þeir báðir
við sögu í stiklunni. Undir hasarnum hljómar svo lag Ólafs sem
hann samdi upphaflega fyrir
dansverk breska balletthöfundarins Wayne McGregor. „Þetta
kom rosa vel út,“ segir Ólafur,

Gunnar Nelson skrifaði nýlega undir
samning við samtökin UFC og skipuleggur Mjölnir ferðir út á fyrsta bardaga
hans í september.

sem hefur áður samið tónlist við
stiklur en aldrei fyrir svona dýra
mynd. Hann virðist vera búinn
að koma ár sinni vel fyrir borð í
Hollywood því stutt er síðan hann
átti lag í myndinni vinsælu The
Hunger Games.
Spurður út í mögulegt samstarf hans og bresku leikkonunnar Emmu Watson, sem er stödd
hér á landi við tökur á stórmyndinni Noah, varð heldur fátt um
svör hjá Ólafi. Watson hefur lýst
yfir aðdáun sinni á tónlist Ólafs
á Twitter-síðu sinni og orðrómur
er uppi um að hún vilji syngja lag
eftir hann. „Við erum búin að hitt-

ast og spá í músík,“ segir
hann en með henni á
landinu er vinur hennar Ben Hammersley.
„Hann er rosalega
fær tónlistarmaður.“
Ólafur segir Watson vera rosalega fína
manneskju. „Hún er
mjög jarðbundin og
það er ekkert
vesen á henni.
Þetta
er
ósköp eðliSAMAN Í STIKLU Tónlist Ólafs Arnalds
leg stelpa.
hljómar í nýrri stiklu við mynd Bruce
- fb

Willis, Looper.

SIGURÐUR MÁR HELGASON: BÝ ENN ÞÁ TIL KOLLINN FRÁ A TIL Ö

Eftirlíking af Fuzzy skýtur
upp kollinum í Danmörku

)|JQXP
IDQWDVtXPNYHQQD
GyQDOHJDU
UyPDQWtVNDU
KDPVODXVDU
IRUERèQDU
EOtèDU 


)UiE UEyNI\ULUKHOJLQD

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDYHUVOXQiQHWLQX

Dönsk hönnunarstofa sem nefnist
Lop Furniture framleiðir kolla sem
þykja furðu líkir Fuzzy-kollinum
sem hannaður var árið 1970 af Sigurði Má Helgasyni. Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir
heldur úti blogginu Svartáhvítu og
vakti hún fyrst athygli á málinu á
síðu sinni á miðvikudag.
Sigurður Már hafði ekki heyrt
af málinu þegar Fréttablaðið hafði
samband við hann og gat þar af
leiðandi lítið tjáð sig um það. Hann
segir Fuzzy-kollinn þó að mestu
hafa fengið að vera í friði frá því
hann leit fyrst dagsins ljós.
„Ég veit að fólk hefur gert svona
kolla handa börnum sínum en annars hefur hann að mestu verið látinn í friði. Ég veit um eitt dæmi
þar sem danskt fyrirtæki var með
svipaðan koll á sölusýningu og það
var spurt hvort um íslenska kollinn
væri að ræða, ég veit ekki hvort
það var sami aðili og er hér á ferð,“
segir hann.
Fuzzy-kollurinn hefur farið víða
og nýverið keypti The American
Scandinavian Foundation í New
York einn slíkan af Sigurði Má. Þó
Sigurður sé orðinn sjötíu og þriggja
ára er hann langt því frá hættur að
skapa og var hann meðal þátttakenda í Hönnunarmars í ár þar sem
hann sýndi lampa úr gleri og viði.
„Ég er ekki hættur og bý enn þá til
kollinn frá a til ö. Velgengni hans er
eins og mesta lygasaga.“
„Eftirlíkingar hafa alltaf verið til
en nú fyrst er þetta að verða vandamál,“ segir Svana Lovísa sem gerði
hönnunarstuld að umfjöllunarefni
lokaritgerðar sinnar frá LHÍ. Hún
tekur fram að mikill munur sé á
því þegar fólk föndrar eftirlíkingu
til einkanota og að framleiða eftirlíkingu til almennrar sölu. „Þetta
er tvennt ólíkt. Hið síðarnefnda
er ólöglegt og sýnir um leið mikið
virðingarleysi fyrir vinnu annarra.“
sara@frettabladid.is

VINSÆLL KOLLUR Sigurður Már Helgason hannaði kollinn Fuzzy árið 1970. Danskt

fyrirtæki að nafni Lop Furniture hannar koll sem þykir furðu líkur Fuzzy.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÍKT EFTIR ÍSLENSKRI HÖNNUN

 Árið 2010 hannaði söngkonan
Beyoncé buxur fyrir tískumerki sitt
Dereon sem þóttu afskaplega líkar
buxum frá E-label, sem söngkonan
keypti í Topshop sama ár.
 Umdeild regnhlíf hönnuðarins
Sruli Recht dúkkaði upp í sölu á
netinu sem hönnun annars manns í
desember árið 2010.
 Í janúar árið 2010 flutti mbl.is

frétt af því að bíræfnir hönnunarþjófar höfðu stolið hönnun hinnar
íslensku skegghúfu eftir Vík Prjónsdóttur og hafið fjöldaframleiðslu á
henni.
 Herðatrénu Krumma, sem
hannað er af Ingibjörgu Hönnu,
hefur einnig verið stolið og eftirlíkingin seld á samskiptasíðunni
Facebook.

Þekktir hlaupa maraþon
Góð þátttaka verður í Reykjavíkurmaraþoninu í dag og mun stór hluti
þjóðarinnar reima á sig hlaupaskóna og taka þátt til styrktar ýmsum
málefnum. Í gær höfðu safnast hátt í 34 milljónir og láta þekktar persónur sitt ekki eftir liggja.
Jón Gunnar Geirdal markaðsmaður var í fimmta sæti yfir þátttakendur í söfnuninni í gær með 358 þúsund krónur til styrktar Rjóðrinu
með tíu kílómetra hlaupi sínu. Sjónvarpsmaðurinn Björn Bragi Arnarsson var ekki langt undan en hann hleypur heilt maraþon í fyrsta
sinn á ævinni. Markmið hans var að safna hálfri milljón fyrir
Krabbameinsfélagið og ætlaði hann að bæta við hundrað
þúsund krónum úr eigin vasa ef takmarkið myndi nást. Í
gær höfðu safnast 302 þúsund krónur og átti hann því
nokkuð í land. Leikarinn Friðrik Friðriksson hleypur einnig 42 kílómetra og hafði safnað 94 þúsund
krónum í gær fyrir Duchenne-samtökin á Íslandi.
Íslenski rithöfundurinn og blaðamaðurinn Mikael
Torfason hleypur öllu styttra eða tíu kílómetra og
HLAUPA TIL GÓÐS
hafði safnað 94 þúsund krónum fyrir Umhyggju. Ekki
Tobba Marinós og Björn
má gleyma parinu Þorbjörgu Öldu Marinósdóttur, markBragi Arnarsson eru á
aðsstjóra Skjásins, og Karli Sigurðssyni, borgarfulltrúa
meðal þeirra er hlaupa
Besta flokksins. Þorbjörg, betur þekkt sem Tobba Marinós,
til góðs í dag.
hafði safnað 21 þúsundi fyrir Stígamót og skákaði kærastanum
sem var með 13 þúsund til styrktar Krafti.
- hþt

ÚTSÖLULOK
Á SUNNUDAG

Enn meiri afslttur!
HUDDLE myndarammi
frá UMBRA
Verð nú: 4.450 kr.

SPEED leðursóﬁ
Verð nú: 94.800 kr.
Verð áður: 158.000 kr.

Verð áður: 8.900 kr.

SMALLTIME borðklukka
frá UMBRA
Verð nú: 4.250 kr.

VINTAGE myndaalbúm
frá UMBRA
Verð nú: 3.250 kr.

Verð áður:8.500kr.

Verð áður: 6.500kr.

RETRO leðurstóll
Verð nú: 69.000 kr.

Verð áður: 115.000 kr.

SKINNKOLLAR
ÝMSAR GERÐIR

Verð frá 27.000 kr.

Verð áður frá: 45.000 kr.

VINTAGE skenkur
Verð nú: 79.500 kr.
Verð áður: 159.000 kr.
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VÍSIR

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Vinsælust hjá Írum
Little Talks, slagari Of Monsters and
Men, trónir á toppi írska vinsældarlistans þessa vikuna. Í síðustu viku
sat lagið í fjórða sæti en hefur
unnið á. Einnig er íslenska sveitin
efst í skoðanakönnun vefsíðu
Grammy-tónlistarverðlaunanna.
Þar eru netverjar beðnir um að
velja sitt uppáhaldsmyndband og er greinilegt
að Little Talks er
búið að slá í gegn
á heimsvísu því 84
prósent atkvæða
eru myndbandi
þeirra í hag.
Ætli Nanna
Bryndís
Hilmarsdóttir fái
að taka við
Grammyverðlaunum
á næstunni?

Crowe vill spila í kvöld

VWN

Russell Crowe upplýsti á
Twittersíðu sinni í gær að hann
leitaði að tónleikastað í Reykjavík
til að troða upp ásamt vini sínum,
leikaranum og tónlistarmanninum
Alan Doyle, á menningarnótt.
Crowe er margt til lista lagt, en
hann hefur leikið með hinum
ýmsu rokkhljómsveitum í gegnum
tíðina, samhliða því að vera einn
vinsælasti kvikmyndaleikari heims.
Netheimar loguðu í gær eftir færslu
Crowe og haft var eftir Jakobi
Frímanni Magnússyni, formanni
stjórnar menningarnætur, á Vísi að
stjórnin hefði gantast með að fá
að hita upp fyrir félagana, þar sem
tónlistarmenn væru
þar í hverju sæti.
Höfuðborgarstofa
og stjórnin eru öll
af vilja gerð til að
finna tónleikastað
fyrir Crowe og
Doyle, þó hvorugur
hafi haft samband.
- hþt, sv

Mest lesið
1 Næstum því undarlegt atvik í
Kömbunum
2 Crowe leitar að tónleikastað
fyrir Menningarnótt
3 Sat í fangelsi í 49 ár
4 Crowe mun fá pláss á
Menningarnótt
5 Börkur sat einn að upptökum
á Hrauninu
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