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og höfundur. Hún var að ljúka við
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BRETAR VILJA SÆSTRENG 4

FIMM Í FRÉTTUM BESTI HÆTTIR OG MIÐAKLÚÐUR

Umhverﬁsráðherra Breta sýndi sæstreng
milli Íslands og Bretlands mikinn áhuga á
fundi með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni
forsætisráðherra.

FERNANDA BRANN 6,8,10
Eldur kraumaði í ﬂutningaskipinu Fernöndu
þegar það var dregið í höfn. Það var dregið
á haf út aftur þegar eldurinn blossaði upp.

SKAÐVÖLDUM FJÖLGAR 12
Skordýrum sem lifa á trjágróðri hefur fjölgað um 27 tegundir frá byrjun 20. aldar.

NETFLIX SKAÐAR EKKI 16
Áhorf á útsendingar sjónvarpsstöðva hefur ekki dregist saman þrátt fyrir
aukið framboð sjónvarpsefnis í gegnum netið.

Hjörvar Steinn Grétarsson náði þeim
áfanga að verða stórmeistari í skák
aðeins tuttugu ára gamall. Hjörvar varð
þar með næstyngsti Íslendingurinn til að
verða stórmeistari en Helgi Áss Grétarsson varð stórmeistari sautján ára gamall.

Þórir Hákonarson, framkvæmdastjóri KSÍ,
ákvað að hefja sölu á miðum á landsleik Íslands og Króatíu á midi.is klukkan fjögur um
nótt í stað þess að hefja hana um morguninn eins og ákveðið hafði verið. Miðarnir
voru uppseldir klukkan átta um morguninn.

Gulla Jónsdóttir arkitekt hannar nýtt hús
Dr. Dre í Hollywood-hæðum. Húsið er að
mestu byggt úr viði sem verður eins og
skúlptúr í gegnum allt húsið. Hún hefur
búið í Los Angeles í rúmlega tuttugu ár en
dreymir um að hanna byggingu á Íslandi.

Oktavía Guðmundsdóttir, félagsráðgjafi hjá
Félagi einstæðra foreldra, segir gjaldskrárhækkanir Reykjavíkurborgar koma sérlega illa niður á
einstæðum foreldrum. Hún segir marga einstæða
foreldra lifa á fátæktarmörkum og
því skipti hver einasta króna máli.

SKOÐUN 18➜20
ÞJÓÐERNISPOPÚLISMI Í EVRÓPU 18
Þorsteinn Pálsson um evrópsk stjórnmál.

➜ Jón Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, tilkynnti í þættinum Tvíhöfða á Rás

tvö að hann myndi ekki bjóða sig aftur fram sem borgarstjóri í Reykjavík.
Besti flokkurinn verður lagður niður eftir að Jón hættir störfum næsta sumar
og mun flokkurinn renna saman við Bjarta framtíð.

REGNBOGALISTI Í VOR 20
Stefán Jón Hafstein um stjórnmál í Reykjavík.

ÖLLUM TIL VEGSAUKA 20
Sigtryggur Baldursson um skapandi greinar.

89% ER EKKI NÓG 20
Bjarni Gíslason um hjálparstarf.

HELGIN 24➜64
KRÓATAR STANDA Í VEGINUM 32
Tveir leikir gegn Króötum standa á milli þess að íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu
tryggi sér sæti á HM í Brasilíu næsta sumar. Hversu góðir eru Króatar? Hverjir eru
möguleikar Íslands? Hvað kostar farið til Brasilíu?

FALLEGT AÐ LEITA Í FORTÍÐARSJÁLFIÐ 35
Fyrsta leikverk Lilju Sigurðardóttur, Stóru börnin, fjallar um infantílista, fólk sem þráir
að haga sér og láta meðhöndla sig eins og börn.

GRÆNLENDINGAR EKKI BÚNIR AÐ UPPGÖTVA HVAÐ ÞEIR
ERU TÖFF 40
Hjónin Sóley Kaldal og Jakob Jakobsson ákváðu í apríl að rífa sig upp með rótum frá
heimili sínu í Kaupmannahöfn og ﬂytja til Sisimiut á Grænlandi.

UNDRAÚTHALDSGOTT
BASSADÝR 42
Tómas R. Einarsson byrjaði seint að læra
á kontrabassa, segist vera ofvirkur lagahöfundur og sækir innblástur um víðan
völl, meðal annars til dætra sinna.

ÞAR SEM MJÁ ER
AÐALMÁLIÐ 44
Í Kattholti við Stangarhyl í Reykjavík er
athvarf fyrir kisulórur sem hafa lent á
vergangi en líka hótel sem ábyrgir kattaeigendur koma sínum kisum á, meðan þeir
skreppa í frí.

MENNING 66➜90
GLEÐIGJAFI Í 24 ÁR 60
Rafskinna gengur í endurnýjun lífdaga.

ÁGÆTIS POLLOCK 62
Jón Viðar Jónsson skrifar um sýningu
Þjóðleikhússins.

ÆTTLEIDDU EYÞÓR INGA 76
Hljómsveitir frá Selfossi í gegnum tíðina.

ÍSLENSKT BAKKELSI Í
BRIGHTON 90
Íslenskur arkitekt býður Bretum upp á kökur
frá ömmu.

SPORT 82➜85
VILDI KVEÐJA 82
Hrafnhildur Skúladóttir er ekki lengur í
íslenska landsliðinu í handbolta. Hún fékk
ekki að vita af síðasta leiknum eftir 17 ár.

SKRÝTIN STJÓRASKIPTI 84
Mauricio Pochettino hefur náð ótrúlegum
árangri með Southampton.

Júlíus Vífill
Kæru sjálfstæðismenn
í Reykjavík
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Af því tilefni langar mig að bjóða ykkurr í
opnun
narhóf í dag kl. 16 - 18.
narhóf
Mér þæ
ætti vænt um að sjá sem flesta
en ég sækist eftir 1. sæti á lista
Sjálfstæ
æðisflokksins í prófkjörinu sem
fram fer 16. nóvember.
Með kærri kveðju,

1. sæti í Reykjavík

Þaulsætnir leigjendur
kosta fé og fyrirhöfn
Færst hefur í aukana að leigusalar lendi í vandræðum með leigjendur sem borga
ekki leigu og neita að fara úr húsnæðinu. Lögmaður segir það geta tekið allt upp í
ár að losna við slíka leigjendur og erfitt sé að fá skuldina greidda.
HÚSNÆÐI „Það getur tekið óralangan tíma fyrir leigusala að
losna við leigutaka sem vanefnir
leigusamning,“ segir Guðmundína
Ragnarsdóttir, lögmaður á lögmannsstofunni Fasteignamál.
„Fyrst biður leigutaki sífellt um
aukinn frest til að borga og leigusali gefur tækifæri aftur og aftur
í von um að fá leiguna einhvern
tímann greidda. Það líða yfirleitt
nokkrir mánuðir áður en leigusali
leitar til lögmanns.“
Guðmundína segir húsaleigulögin ansi formföst. Fyrst er send
greiðsluáskorun og skorað á leigutaka að greiða skuldina eða ella
verði samningi rift. Ef leigutaki
borgar ekki skuldina þá er skrifuð
aðfarabeiðni til héraðsdóms þar
sem farið er fram á dómsúrskurð.
„Fæstir vilja láta bera sig út
eins og hústökufólk þannig að þeir
semja oft í dómi. Þá gera þeir sátt
um að rýma fasteign innan ákveðins tíma. Ef þeir standa ekki við
það er hægt að fara til sýslumanns
með dómsúrskurðinn og biðja um
útburð. Vandamálið er að þessi
mál festast í embættismannakerfinu því ferlið er svo seinvirkt.
Það þýðir að leigjendur geta setið
áfram í íbúðum í 9 til 12 mánuði án
þess að greiða leigu eða þar til þeir
eru bornir út,“ segir Guðmundína.
Guðmundí na hefur meða l
annars séð um mál manns sem
leigði út húsið sitt í apríl og hefur
eingöngu fengið borgaða eins mánaðar leigu á rúmu hálfu ári. Eftir
að maðurinn hafði gengið í þrjá
mánuði á eftir leigjandanum sem
lofaði öllu fögru rifti hann húsaleigusamningnum og leitaði til
Guðmundínu.
Málið fór í ferli í september
og átti að vera tekið fyrir í

LEIGUMARKAÐUR Leigusalar þurfa að taka á sig miklar byrðar ef leigjendur svíkja

húsaleigusamninginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Dómsmálum vegna leigu fjölgar mikið
„Það tekur tímann sinn að komast að því það er slíkur óskaplegur
málafjöldi vegna leigumála hjá okkur,“ segir Ingimundur Einarsson, dómstjóri hjá Héraðsdómi Reykjavíkur. „En einhverra hluta vegna hefur orðið
sprenging á síðustu tveimur, þremur misserum.“
Ingimundur segir þessi mál geta dregist ef leigjandi heldur uppi vörnum
og sýni fram á að hann hafi rétt á að sitja í íbúð lengur en leigusali heldur
fram.
Þegar héraðsdómur hefur úrskurðað að útburður megi fara fram
þarf leigusalinn að senda beiðni um útburð til sýslumanns. Samkvæmt
upplýsingum frá Sýslumanninum í Reykjavík eru aðstæður í hverju útburðarmáli fyrir sig eru ólíkar og ekki hægt að gefa upp neinn ákveðinn
tímaramma, en þau geta tekið frá nokkrum vikum upp í nokkra mánuði.

héraðsdómi um miðjan desember
en maðurinn fékk málinu flýtt
eftir mikinn þrýsting. Í vikunni
var málið tekið fyrir í dómi og var
gerð sátt um að maðurinn fari úr
húsnæðinu. Ef hann aftur á móti
gerir það ekki þarf að vísa málinu
til sýslumanns.
Í samtali við Fréttablaðið segir
maðurinn að fjármál hans standi
á tæpasta vaði og því hafi hann

neyðst að leigja út húsið, í von um
að koma reiðu á fjármál sín. Þetta
mál hefur haft gífurleg áhrif á
líf hans síðustu mánuði, bæði
fjárhagslega og andlega. Hvorki
maðurinn né lögmaður hans gera
ráð fyrir að hann fái nokkurn tímann greidda leiguna og því er um
verulegt fjártap að ræða eða um
það bil 1,2 milljónir króna.
erlabjorg@frettabladid.is

Sýknað af ákærum um meiðyrði en ummæli dæmd dauð og ómerk:

Egill ætlar að áfrýja dómum
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær Inga

Kristján Sigurmarsson af ákæru um meiðyrði í garð Egils
Einarssonar. Ingi Kristján birti mynd af Agli á samfélagsmiðlinum Instagram. Hann var kærður fyrir að teikna kross
á enni stefnanda, skrifaði aumingi þvert yfir andlit hans og
í myndtexta var ritað „Fuck you rapist bastard“. Egill var
dæmdur til að greiða málskostnað 400 þúsund krónur.
Héraðsdómur dæmdi hins vegar ummæli Sunnu Ben
Guðrúnardóttur dauð og ómerk. Hún viðhafði þessi ummæli
um Egil á Facebook-síðu sinni: „Þetta er ekki árás á mann
fyrir að segja eitthvað rangt, heldur fyrir að nauðga unglingsstúlku... Það má alveg gagnrýna það að nauðgarar prýði
forsíður fjölrita sem dreift er út um allan bæ...“ Egill krafði
Sunnu um miskabætur en dómurinn féllst ekki á kröfuna.
Málskostnaður var felldur niður.
„Báðum þessum dómum verður áfrýjað til Hæstaréttar,“
segir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður Egils Einarssonar.
- jme, jjk

EGILL EINARSSON Héraðsdómur dæmdi í gær í
tveimur meiðyrðamálum sem Egill höfðaði. Egill tapaði
öðru málinu en í hinu málinu voru ummæli dæmd
dauð og ómerk en ekki var fallist á skaðabætur.
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21

körfuboltamaður
hefur roﬁð 20 stiga múrinn
í Dominos-deild karla.

11

9.700
sæti eru á Laugardalsvelli.
Þrátt fyrir það voru aðeins

5.000

miðar á leik
Íslands og Króatíu seldir almenningi.

Kona með 14.200 e-töflur:

Gæsluvarðhald
vegna fíkniefna
LÖGREGLUMÁL Hollensk kona

sætir gæsluvarðhaldi vegna
rannsóknar á tilraun hennar til
stórfellds smygls á fíkniefnum
hingað til lands frá Brussel
um miðjan október. Tollverðir
stöðvuðu för hennar í Leifsstöð
og reyndist hún vera með 14.200
e-töflur í farangri sínum.
Málið er í rannsókn og lögreglan á Suðurnesjum aflar
meðal annars gagna frá löggæsluyfirvöldum erlendis. Fleiri
hafa ekki verið yfirheyrðir vegna
málsins.
- fbj

Grunur um sölu vændis:

Fjórir frá Strawberries í haldi
LÖGREGLUMÁL Fjórir karlmenn,

forsvarsmaður og þrír starfsmenn kampavínsklúbbsins Strawberries, hafa verið úrskurðaðir
í áframhaldandi gæsluvarðhald
til 8. nóvember vegna gruns um
sölu og milligöngu um vændi.
Fimm voru handteknir á staðnum um síðustu helgi. Í kjölfarið
var staðnum lokað og nokkrum
dögum síðar var einn til viðbótar
handtekinn í þágu rannsóknarinnar.
Alls hafa sex menn verið
úrskurðaðir í gæsluvarðhald
í tengslum við málið, en tveir
þeirra eru nú lausir úr haldi lögreglu.
- fbj

SKIPULAGSMÁL

Forval vegna Vogabyggðar
Reykjavíkurborg auglýsir eftir
þátttakendum í forval fyrir lokaða
hugmyndasamkeppni um skipulag
Vogabyggðar og nánasta umhverfis.
Reiturinn afmarkast af Sæbraut,
Kleppsmýrarvegi, Elliðaárósum og
aðrein að Sæbraut.

12
metra kafbátur mun
ﬂytja ferðamenn um
undirdjúpin verði af
áformum íslensks
atvinnukafara.

300

mönnum var bjargað þegar eldur kom
upp í ﬂutningaskipinu Fernöndu.

kílómetra óku björgunarsveitarmenn eftir tveimur ﬂökkukindum.

200

784

milljónir króna var
tap Íslandspósts af
samkeppnisrekstri
árið 2011.

bókatitlar eru
gefnir út hér á landi
fyrir jólin samkvæmt
Bókatíðindum.

Æðstu ráðamenn Bretlands
sýna sæstrengnum áhuga
Utanríkisráðherra Breta sýndi sæstreng milli Íslands og Bretlands mikinn áhuga á fundi með forsætisráðherra.
Ólafur Ragnar Grímsson þekkir til alþjóðlegra fjárfesta sem telja sæstreng mjög álitlegan fjárfestingarkost.
ORKUMÁL Breski utanríkisráð-

herrann, William Hague, sýndi
lagningu sæstrengs á milli Bretlands og Íslands mikinn áhuga á
fundi með Sigmu nd i Dav íð
Gunnlaugssyni
forsætisráðherra í september.
Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, segist vita af nokkr- WILLIAM HAGUE
um alþjóðlegum
fjárfestum sem líta sæstrenginn
sem álitlegan fjárfestingarkost.
Katrín Jakobsdóttir, þingkona
Vinstri grænna, spurði Sigmund
Davíð um ýmislegt sem viðkemur
hugsanlegri lagningu sæstrengs
milli Íslands og Bretlands í
opnum fyrirspurnatíma á Alþingi
á fimmtudag.
Meðal annars fréttaflutning
stórblaðsins The Guardian um að
Ólafur Ragnar ætlaði í heimsókn
sinni til Bretlands að æskja þess
að bresk stjórnvöld kæmu að fjármögnun sæstrengsins, ef af yrði.
Sú frétt hefur verið borin til baka,
að hluta, eins og kom fram í máli
forsætisráðherra.
Sigmundur sagði það hins vegar
„alveg ljóst að það er mjög mikill
áhugi á þessum hugmyndum,
ekki síst í Bretlandi. Það fór ekki
á milli mála á fundum með breskum ráðamönnum fyrir fáeinum
vikum. Þeir eru mjög áhugasamir
um þetta og þar af leiðandi líklegt að forseti Íslands hafi einnig
verið spurður út í það [...]“.

Í svörum forsætisráðuneytisins við fyrirspurn Fréttablaðsins
kemur fram að Sigmundur Davíð
var að vísa til fundar síns 18.
september með William Hague og
fulltrúum hans úr utanríkisráðuneyti Breta.
Hópurinn vildi vita hvernig
verkefnið horfði við Íslendingum.
Umræðurnar voru um mögulega
kosti slíks verkefnis og álitamál
sem gætu fylgt því. Fjármögnun
var hins vegar ekki rædd.
Ólafur Ragnar hefur verið
spurður um lagningu sæstrengsins í heimsókn sinni í Bretlandi
þessa dagana. Þar á meðal í sjónvarpsviðtali við fréttastofuna
Bloomberg.
Þar bar forsetinn af sér að
hann ætlaði að ræða fjármögnun
sæstrengs við breska ráðamenn
en sagði hins vegar: „Ég veit af
nokkrum alþjóðlegum fjárfestum sem til lengri tíma litið sjá
sæstreng sem álitlegan fjárfestingarkost. Ég tel að sæstrengurinn verði mjög áhugavert alþjóðlegt fjárfestingartækifæri,“ sagði
Ólafur Ragnar.
Síðast í gær ræddi forsetinn um
orkumál, og sæstreng, á orkuráðstefnu Bresk íslenska verslunarráðsins og Bloomberg í London.
Þar var Ólafur spurður hvort pólitísk sátt væri hérlendis um lagningu sæstrengs. Forsetinn sagði
málið ekki hverfast um það heldur
ítarlega greiningu á kostum og
göllum. Það væri síðan þjóðarvilji sem réði því hvernig málinu
yrði lent.

ICELAND ENERGY SUMMIT Ólafur sagði að rík sátt í samfélaginu væri forsenda

þess að sæstrengur yrði lagður.

MYND/BRÍS

[Það er] alveg ljóst að það er
mjög mikill áhugi á þessum hugmyndum, ekki síst í Bretlandi. Það
fór ekki á milli mála á fundum
með breskum ráðamönnum fyrir
fáeinum vikum.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra

svavar@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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KÓLNANDI VEÐUR Dregur víðast úr vindi á landinu í dag en hvessir eystra síðdegis.
Minnkandi úrkoma um norðaustanvert landið og víða bjartviðri á sunnan- og
vestanverðu landinu. Kólnar heldur í veðri til morguns, einkum norðan til.
Alicante 26°
Basel
17°
Berlín 12°

Billund
10°
Frankfurt
14°
Friedrichshafen 18°

10°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 10°
25°
Las Palmas

London 14°
Mallorca 26°
New York 18°

Orlando 24°
Ósló
8°
París
16°

San Francisco 15°
Stokkhólmur 8°

2°
Mánudagur
Vaxandi SA-átt, 10-18 m/s SV-til.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

„Þegar þú kaupir íbúð er gott
að velta fyrir sér: Hvað vil ég
fá út úr kaupunum og hverju er
ég tilbúin til að fórna?“

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (        

Marta Sólveig Björnsdóttir
fjármálaráðgjafi

FJÖLBREYTTIR KOSTIR
KALLA Á TRAUSTA RÁÐGJÖF
Að kaupa sér íbúð og skipta um húsnæði err stór ákvörðun
ák
sem getur haft mikil
áhrif á bæði fjárhag og lífsstíl. Ýmsir
msir kostir
kosti eru í boði og til að standa sem best
að ákvörðuninni er mikilvægt að fá vandaða ráðgjöf.
Á arionbanki.is/ibudalausnir finnur þú myndbönd þar sem Marta og
aðrir fjármálaráðgjafar Arion banka gefa góð ráð.

ARION ÍBÚÐALAUSNIR

6

| FRÉTTIR |

2. nóvember 2013 LAUGARDAGUR

Fjöldi fólks varð vitni að harkalegum slagsmálum á neðri hæð Kringlunnar:

Sjö til átta slógust í Kringlunni
LÖGREGLUMÁL Einn maður var stunginn þegar harkaleg slags-

mál brutust út við kaffihúsið Kaffitár á neðri hæð Kringlunnar á þriðja tímanum. Sjö til átta manns tóku þátt í slagsmálunum.
Öryggisvörður úr Kringlunni reyndi að skakka leikinn en
að lokum kom lögreglan á vettvang og handtók tvo af mönnunum. Sjúkrabílar voru kallaðir til. Einn mannanna skarst í andliti og var með stungusár við viðbeinið. Eigendur í nærliggjandi verslunum lokuðu búðunum meðan á þessu stóð en ekki
er vitað til þess að skemmdir hafi orðið á innanstokksmunum.
Verslunareigandi, sem Fréttablaðið ræddi við, sagði að fólki
væri brugðið en þakkaði viðbragðsflýti lögreglunnar að ekki
fór verr. Fjöldi fólks var í verslunarmiðstöðinni þegar slagsmálin brutust úr og því fjölmörg vitni að atburðinum.
- kh

Námskeið í
reikningsskilum,
endurskoðun,
skattskilum
og Excel

SLEGIST Öryggisvörður hringdi á lögreglu og reyndi

að skakka leikinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Námskeiðin eru öllum opin.
Skráning og allar nánari
upplýsingar um einstök
námskeið er að finna á
heimasíðu KPMG.

kpmg.is

Námskeið í reikningsskilum
Verðmat í tengslum
við gerð reikningsskila

5. nóv. 15.900 kr.

IFRS 101 - Grunnnámskeið um
alþjóðlega reikningsskilastaðla

13. nóv. 15.900 kr.

Nýir staðlar og breytingar
á stöðlum (IFRS Reminder)

20. nóv. 15.900 kr.

Framsetning reikningsskila
samkvæmt alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum (IFRS)

22. nóv. 10.900 kr.

Lestur og túlkun ársreikninga

27. nóv. 15.900 kr.

Ársreikningalög
Skil á bókhaldi til
endurskoðanda

VARÐSKIPIÐ ÞÓR Reynt var að ráða niðurlögum eldsins í Hafnarfjarðarhöfn þar til ljóst var að það var ómögulegt. Fernanda
hefur verið dregin út á Faxaflóa til að lágmarka það umhverfistjón sem gæti orðið ef skipið sekkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

4. des. 15.900 kr.
11. des. 10.900 kr.

IFRS 102 - Ítarlegt námskeið um 16/17. des. 29.900 kr.
alþjóðlega reikningsskilastaðla
(þrír tímar hvorn dag)
Bókhald og launavinnsla

10. jan.

4.900 kr.

Námskeið í endurskoðun
Innra eftirlit og sviksemi
Endurskoðunarferillinn

3. des. 15.900 kr.
10. des. 20.900 kr.

Námskeið í skattskilum
Virðisaukaskattur - Frjáls og
19. nóv. 12.900 kr.
sérstök skráning atvinnuhúsnæðis
og utanumhald á leiðréttingarskyldu virðisaukaskatts
Tekjuskattsskuldbinding
og samsköttun

29. nóv. 15.900 kr.

Námskeið í Excel
Excel I

14. nóv. 15.900 kr.

Excel II

15. nóv. 15.900 kr.

Kennarar námskeiðanna eru sérfræðingar KPMG og
eru þau haldin á skrifstofu félagsins að Borgartúni
27. Námskeiðin veita löggiltum endurskoðendum
endurmenntunareiningar hjá FLE.

Lágmarka hættuna
á umhverfisslysi
Flutningaskipið Fernanda var dregið í ljósum logum á haf út til að draga úr hættu
á umhverfisvá og auðvelda slökkvistarf. Slökkviliðsstjóri segir það ekki hafa verið
mistök að draga skipið til hafnar í Hafnarfirði þrátt fyrir að staðan hafi verið óljós.
BRUNI Varðskipið Þór neyddist til

að draga flutningaskipið Fernöndu
úr Hafnarfjarðarhöfn í gær eftir
að eldur kom upp að nýju. Skipið
var dregið á haf út til að auðvelda
slökkvistarf og draga úr hættu á
umhverfisvá vegna elds og reyks.
Þá auðveldaði það slökkvistarf að
færa skipið úr höfninni.
Aðspurður hvort það hafi verið
mistök að flytja skipið til hafnar
í Hafnarfirði segir Jón Viðar
Matthíasson, slökkviliðsstjóri
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, í samtali við Fréttablaðið
að ákvörðunin hafi verið tekin
þegar talið var að eldurinn væri
slokknaður. „Við tókum þessa
ákvörðun í samráði við alla hlutaðeigandi aðila og ég tel hana
hafa verið rétta á þeim tímapunkti
sem hún var tekin. Það er eðli
björgunarstarfa að það þarf sífellt
að taka ákvarðanir byggðar á takmörkuðum forsendum. Ef ákvarðanir reynast rangar þá breytum
við þeim,“ segir Jón Viðar.
Jón Viðar segir eldinn í skipinu hafa valdið hans eigin mönnum mestri hættu, en auðvitað hafi
íbúar bæjarins orðið fyrir umtalsverðum óþægindum vegna reyks.
„Slökkvistarf í skipum er mjög
flókið og erfitt verkefni, verkið
gekk ágætlega framan af en þegar
ljóst varð að eldurinn hélt áfram
að breiðast út tók ég ákvörðun um
að stofna ekki mínum mönnum
í hættu, þar sem þarna var ekki
um að ræða neina lífbjörg heldur
bara verðmætabjörgun,“ segir Jón
Viðar.
Hann segir framhaldið óljóst.
Ekki liggi fyrir nákvæmlega

JÓN VIÐAR
MATTHÍASSON

HRAFNHILDUR
STEFÁNSDÓTTIR

hversu mikið hafi verið af olíu í
skipinu þegar kviknaði í og erfitt
að gefa sér hversu mikið gæti verið
eftir af olíu til að brenna. „Það er
ekki olían sjálf sem brennur heldur
gufur sem hún gefur frá sér þegar
hún hitnar. Í svona lokuðu rými
getur það gengið hægt, en auðvitað
er mögulegt að olían hafi lekið
víðar en um tankinn, til dæmis út
í vélarrýmin. Þetta gæti mögulega
tekið einhverja sólarhringa og það
eru margir óvissuþættir í þessu
sem þarf að fylgjast náið með og
bregðast við,“ segir Jón Viðar.
Um er að ræða gasolíu, sem er
fremur létt olía og ekki eins hættuleg og svartolía ef hún fer í sjóinn

þar sem einfaldara er að ráða við
hana.
Hrafnhildur Stefá nsdóttir,
upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir í samtali við
Fréttastofu að við næstu skref sé
aðallega horft til þess að lágmarka
hættu á að skipið sökkvi með hliðsjón af umhverfisvá en fyrst og síðast að tryggja öryggi allra þeirra
aðila sem koma að aðgerðinni.
Helstu áhyggjur Landhelgisgæslunnar eru af því að skipið sökkvi
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
„Það er stefnt á svæði sem eru
fjarri hrygningarsvæðum og veiðislóðum og þar sem vindáttin er
hagstæð. Það er margt að hugsa
um eins og hugsanlegt rek skipsins
ef við neyðumst til að hætta drætti
af öryggisástæðum, til dæmis ef
skipið sekkur,“ segir Hrafnhildur.
Hrafnhildur segir Þór útbúinn mengunarvarnabúnaði ef svo
skyldi fara að olía færi í sjóinn,
þar sem settar væru upp girðingar
í kringum olíuna og henni svo dælt
upp í varðskipið.
fanney@frettabladid.is

Umhverfisverndarsjónarmið í forgrunni
Helgi Jensson, ráðgjafi hjá Umhverfisstofnun, segir
stofnunina aðallega horfa til þess hvar sé heppilegast,
út frá umhverfissjónarmiðum, að staðsetja skipið ef
svo illa færi að það sykki með olíu um borð.
Hann segir staðsetninguna aðallega miðast við að
að skipið sé fjarri hrygningarsvæðum, veiðislóðum
og við hentuga hafstrauma. Umhverfisstofnun ásamt
Hafrannsóknastofnun hefði lagt til að skipið yrði flutt
töluvert langt vestur af miðjum Faxaflóa, í kringum 24. HELGI JENSSON
breiddargráðu eða vestar.
Helgi tekur fram að aðkoma Umhverfisstofnunar að málinu sé aðeins
ráðgefandi, skipið sé alfarið undir stjórn Landhelgisgæslunnar.

SAFARI OG CITY BOX
/ SAFARI TASKA
Margar mismunandi
stærðir og myndir.

VERÐ FRÁ:

4.995

www.rumfatalagerinn.is
Gildir til 06.11.13

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

3 + 2 SÓFASETT

SPARIÐ

40.000

3 + 2 SÓFASETT FULLT VERÐ: 149.950

109.950
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ú PELLISIMA leðri.
l ð i Litur:
Lit Dökkbrúnn.
Dökkb ú
Stærð á 2ja sæta: B150 x D86,5 x H84 sm. Stærð á 3ja sæta:
B205 x D86,5 x H84 sm.
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ð 1000 gr. af
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Koddi: 50 x 70 sm.

SÆNG+KODDI

SVEFNSÓFI

39.950 6.995
SÆNG+KODDI

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR
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FFlottur svef
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bæ verði!
Stærð:
ð: B190
B 90 x H85 x D100 sm.
Svefnstaða:
vefnsta a: 120
1 x 190 sm.
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ALLT AÐ

GRO

43%

TRUDE
MOLLIE

TOVE

SÆNGURVERASETT
Mikið úrval!
GRO 2.995 1.695 MOLLIE 1.995 1.695
.695
5
TRUDE 2.495 1.695 TOVE 2.995 1.695
.695
HEL 2.995 1.695
HELGA
MOLLIE
HELGA

AFSLÁTTUR

ÖLL SETTIN NÚ AÐEINS:

RISA BAÐÖND
Stór baðönd, tilvalin í
heita pottinn. 6 gerðir
heit
fáanlegar. Hæð: 25 sm.
fáan

SPARIÐ

1000
FULLT VERÐ: 2.995

1.995
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FYLGST MEÐ ÚR FJARLÆGÐ Fjölmargir vegfarendur fylgdust með aðgerðunum í Hafnarfjarðarhöfn í gær, óafvitandi um mögulega hættu sem að
þeim steðjaði vegna elds og reyks frá skipinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

REYKBLÁSTUR Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-GNÁ, var notuð til að
feykja burtu reyk frá Hafnarfjarðarbæ og út á haf. Fjölmargir íbúar Hafnarfjarðar urðu fyrir óþægindum af völdum reyksins í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hætta í Hafnarfjarðarhöfn
Fjölmennt lið vann við björgunarstörf og kom í veg fyrir að illa færi við brunann í Fernöndu.
ÖRUGGT ATHVARF Strætó bs. gaf Slökkviliðinu þennan

rauða strætó sem var notaður sem athvarf fyrir reykkafara.
Slökkviliðsstjóri segir reykköfunina taka verulega á, bæði
líkamlega og andlega, og því nauðsynlegt að eiga rólegt
athvarf á stundum milli stríða. Til vinstri er hvítur gámur
sem hýsti stjórnstöð viðbragðsaðila. Þykkan reykjarmökk
lagði frá Fernöndu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
ÞÓR DREGUR
FERNÖNDU Þegar

SAMRÆMDAR AÐGERÐIR Slökkviliðsstjóri tók ákvörðun

um að stofna ekki sínum mönnum í hættu þegar ljóst varð
að ómögulegt var að ráða við eldinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

Svona ﬂytur Jón hamar

ljóst varð að ekki var
mögulegt að ráða
niðurlögum eldsins
í Hafnarfjarðarhöfn
var Fernanda dregin
úr höfninni og út á
Faxaflóa. Fylgst verður
náið með stöðu mála
þar sem enn er hætta
á að skipið sökkvi með
mögulegum umhverfis- og eignaspjöllum.
Reynt verður að stöðva
skipið þar sem aðstæður eru hagstæðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í stórum kvikmyndaverkefnum skiptir sköpum
að allir hlutir skili sér á tökustað í góðu ástandi.
Þegar Jónar ﬂuttu búnað fyrir kvikmyndina
Thor: The Dark World til landsins var úr vöndu
að ráða. Hamar Þórs er uppátækjasamur og kann
sérstaklega illa við langferðalög. Þá kom sér vel
að við áttum enn búrið sem við notuðum til að
ﬂytja geimveruna í Prometheus til landsins.

www.jonar.is

film@jonar.is

Óumdeildur glæpasagnameistari Íslendinga
bregst ekki í nýrri verðlaunabók.
Skuggasund er mögnuð saga um syndir sem
aldrei fyrnast og atvik sem aldrei gleymast.

„Sestu í uppáhalds hægindastólinn ...
og búðu þig undir að njóta viðstöðulaust ...“
E L

M U N D O

KKKKK
D E

T E L E G R A A F

Skuggasund hlaut spænsku
glæpasagnaverðlaunin

ZZZIRUODJLGLV

|
|
FRÉTTASKÝRING
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VARÐSKIPIÐ ÞÓR

BRUNI Þór er búinn öflugum slökkvibúnaði. Brunadælur skipsins
er tengdar við gíra aðalvéla. Hægt er að hylja skipið vatnsúða við
slökkvistörf ef þörf er á.

MENGUN Um borð er sérstakur búnaður til mengunarvarna og eins

ÍS Þór er sérstaklega styrktur fyrir siglingu í ís og um borð er öflugur

hefur Þór alla eiginleika dráttarskips. Búnaður skipsins gerir kleift
að breyta stefnu þó verið sé að draga miklu stærra og þyngra skip.

eftirlitsbúnaður, t.d. innrauðar myndavélar og næturmyndavélar.
MYNDIR/LANDHELGISGÆSLAN

V/S ÞÓR–FJÖLNOTA VARÐSKIP LANDHELGISGÆSLU ÍSLANDS
Skipið er smíðað í ASMAR, skipasmíðastöð sjóhersins í Síle. Afhent í september 2011

•
•

Sérstaklega styrktur fyrir siglingu í ís.
Öﬂugur eftirlitsbúnaður, ss. innrauðar
og næturmyndavélar.

19,5

Skipið er búið öﬂugum slökkvibúnaði. Brunadælurnar eru
tengdar við gíra aðalvéla. Skipið
er með slökkvibúnað þar sem
hægt er að hylja það vatnsúða við slökkvistörf ef á þarf að
halda.

Fjölgeislamælir sem notaður er við
dýptarmælingar, neðansjávarleit af
ýmsu tagi t.d. í öryggisskyni, vegna
skipsskaðarannsókna, neðansjávarskoðunar á siglingaleiðum o. ﬂ.
Samhæfður búnaðar stjórntækja,
vélbúnaðar og staðsetningartækja
sem veitir aukna nákvæmni í stjórn
skipsins við erﬁðar aðstæður.
Þannig er hægt að láta skipið sjálft
halda kyrru fyrir í
ákveðinni stöðu á
sama stað með mikilli
nákvæmni. Þetta eykur
hæfni skipsins til
að nálgast t.d.
strandað skip
og koma dráttarbúnaði milli skipanna.
Þá gefur þessi búnaður
aukna möguleika á
að stjórna skipinu við
þröngar aðstæður þar sem snúa
má því á alla kanta þó það haﬁ
annað skip á síðunni.

● Löggæslu- og landamæraeftirlit
● Auðlindagæsla
● Leitar- og björgunaraðgerðir ( SAR )
● Fiskveiðieftirlit
● Færanleg stjórnstöð í neyðaraðgerðum

HNÚTAR

Eftirlitsbúnaður sameinast í stjórnstöð inni í miðri brúnni.
Hægt er að taka stórtækan björgunarbúnað um borð sem og fjölda
manns sem getur skipt sköpum við
björgunaraðgerðir.

➜ Verkefni varðskipsins

GANGHRAÐI
Slökkvidælur

Hæð: 30 m

•
•
•
•

Varðskipið getur virkað sem færanleg
stjórnstöð í neyðaraðgerðum og
tengt björgunarlið við samræmingarstöð í Skógarhlíð þó svo að allt venjulegt fjarskiptasamband liggi niðri t.d.
vegna náttúruhamfara.

Dráttargeta
Varðskipið hefur alla eiginleika dráttarskips. Snúningspunktur dráttarvírs er fyrir
framan stýri og skrúfur og
því auðvelt að breyta stefnu
þó svo að verið sé að draga
miklu stærra og þyngra skip.

Lengd: 93,8 m

Breidd:
16 m

ÁHÖFN

18

Mesta djúprista: 5,80 m

Skrúfubúnaður
2 x Rolls-Royce KaMeWa
skiptiskrúfur með
fjöðrunarbúnaði.

Stýri
2 x Rolls-Royce
Ulstein ﬂapsastýri.

Vélar–RollsRoyce Marine

Hliðarskrúfur
3 x Rolls-Royce Ulstein 450 kW.
2 að framan 1 að aftan.
Azimuth-skrúfa 883 kwW.

Aðalvélar 2 x 4500 kW.
Ljósavélar 4 x 550 kW.
Neyðar- og hafnarvél 180 kW.
Ásrafalar 2 x 1600 kW.

Heimild: lhg.is

3.920

BRÚTTÓTONN
Mynd: Innanríkisráðuneytið
GRAFÍK/JÓNAS

Geta v/s Þórs
nú öllum ljós
Stærsta verkefni varðskipsins Þórs síðan það kom
nýtt til landsins í september 2011 er nú yfirstandandi.
Aðgerðir við að slökkva elda um borð í farskipinu
sýna glögglega getu skipsins í björgunarstarfi.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

64+1

 64
64+1





Nýr og glæsilegur
veitingastaður
í hjarta borgarinnar.
2TÏHCÌWHLÒNDTG[VVCTÅVVKQIMQMVGKNC
ÉUMGOOVKNGIWWOJXGTHK

Austurstræti
Aust
turstræti 8-10

PIPAR\TBWA - SÍA - 133131

•

Þegar varðskipið Þór kom nýtt
til landsins haustið 2011 var ljóst
að bylting hafði orðið í eftirlitsog björgunargetu Landhelgisgæslunnar. Skipið er það fullkomnasta sinnar tegundar á
Norður-Atlantshafi. Eins og
hendi væri veifað höfðu möguleikar Gæslunnar til björgunar og
aðstoðar við skip gjörbreyst á hinu
víðfeðma hafsvæði sem Ísland
ber ábyrgð á jafnt innan sem utan
efnahagslögsögunnar.
Varðskipið Þór er mikilvægur
hlekkur í samstarfi þjóða í okkar
heimshluta, en gert er ráð fyrir
gagnkvæmri aðstoð við öryggiseftirlit og björgunarþjónustu.
Þau tvö ár sem liðin eru síðan
skipið kom til heimahafnar hafa
komið upp ýmiss vandamál.
Vélarbilun olli því að Þór var siglt
til Noregs eftir að Rolls Royce í

Noregi, framleiðandi vélbúnaðar
skipsins, tók ákvörðun um að
framkvæmdir vegna óeðlilegs titrings við aðra aðalvél skipsins yrðu
unnar þar. Skipt var um stjórnborðsaðalvél varðskipsins og var
Þór afhentur að nýju eftir vélaskipti og prófanir í maí 2012.
Ásgrímur L. Ásgrímsson, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs, segir
að skipið hafi staðið undir öllum
væntingum í þeim verkefnum sem
upp hafa komið á þeim tíma sem
það hefur þjónað.
Hann segir að nú sé stærsta einstaka verkefni varðskipsins yfirstandandi. Eins og alþjóð veit varð
farskipið Fernanda alelda suður af
landinu í vikunni þar sem mannbjörg varð. TF-Gná bjargaði þar
ellefu manna áhöfn fljótt og vel
við erfið skilyrði.
Björgunargeta Þórs er öllum ljós
í eftirleiknum þar sem öflugum
búnaði til slökkvistarfs var beitt
til hins ítrasta auk þess sem vel
gekk að draga illa brunnið skipið
að landi.
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Upprunaskírteini ódýrari:

Fjórir af tíu borgarbúum eru ánægðir með ákvörðun Jóns Gnarr borgarstjóra um að bjóða sig ekki fram:

Lækka gjaldskrá um 40%

Mest ánægja meðal Sjálfstæðismanna

VIÐSKIPTI Gjaldskrá Landsnets

KÖNNUN Tveir af hverjum þrem-

vegna upprunaábyrgðar á raforku
hefur verið lækkuð um tæp 40
prósent. Tekjur fyrirtækisins af
útgáfu upprunaskírteina reyndust
umtalsvert meiri en gert var ráð
fyrir þegar útgáfa þeirra hófst
fyrir tæpum tveimur árum, að
því er segir í tilkynningu.
Upprunaábyrgð er staðfesting
á að raforka sé framleidd með
endurnýjanlegum orkugjöfum,
ekki orkugjöfum úr jarðefnaeldsneyti.
- óká

ur stuðningsmönnum Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík eru ánægðir með þá ákvörðun Jóns Gnarr
borgarstjóra að gefa ekki kost á
sér í komandi sveitarstjórnarkosningum og að leggja Besta
flokkinn niður. Þetta er niðurstaða
skoðanakönnunar Fréttablaðsins
og Stöðvar 2.
Hjá borgarbúum öllum eru
hlutföllin önnur. Alls segjast 39
prósent mjög eða frekar ánægð
með ákvörðun Jóns, 30,4 prósent

➜ Umdeild ákvörðun
17

,2 %

21

1 7,

1 3, 2 %

%
2%

3 0,4

%

prósent stuðningsmanna Framsóknarflokksins.
Hringt var í 1.809 manns þar
til náðist í 1.158, þar af 439 Reykvíkinga, samkvæmt lagskiptu
úrtaki dagana 30. og 31. október.
Svarhlutfallið var því 64 prósent.
Spurt var: Ertu ánægð(ur) eða
óánægð(ur) með ákvörðun Jóns
Gnarr um að vera ekki í framboði í komandi borgarstjórnarkosningum? Alls tóku 90 prósent
þeirra sem náðist í afstöðu til
spurningarinnar.
- bj

,8

hvorki ánægð né óánægð, og 30,6
prósent mjög eða frekar óánægð.
Ánægjan með ákvörðun borgarstjóra var áberandi minnst hjá
st uðn i ngsmön nu m Bja r t ra r
framtíðar, pólitísks arftaka Besta
flokksins. Aðeins 11 prósent
stuðningsmanna fagna ákvörðun
Jóns en tæp 54 prósent segjast
óánægð með hana.
Rúm 40 prósent stuðningsmanna Samfylkingarinnar og
Vinstri grænna eru ánægð með
ákvörðun Jóns. Sama segja 55

Frekar óánægð(ur)
Mjög óánægð(ur)

Ertu ánægð(ur)
eða óánægð(ur)
með ákvörðun
Jóns Gnarr um
að vera ekki
í framboði
í komandi
borgarstjórnarkosningum?
Frekar ánægð(ur)

Mjög ánægð(ur)
Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)

HVERNIG FJALLA
FJÖLMIÐLAR UM
REGLUVÆÐINGU
FJÁRMÁLAMARKAÐA?

SITKALÚS Á GRENI Á greni eru einkum þrjár tegundir meindýra; grenisprotalús, köngulingur og sitkalús sem er langskæðust.
MYND/EDDA ODDSDÓTTIR

MARK SCHOEFF JR.
HELDUR FYRIRLESTUR
Í HÁTÍÐASAL HÁSKÓLA ÍSLANDS
MÁNUDAGINN 4. NÓV. KL. 12 - 13.30
Mark Schoeff Jr. er blaðamaður hjá Investment
News í Washington sem er viðskiptatímarit, gefið
út af Crain Communications. Schoeff Jr. skrifar um
löggjöf og reglugerðir tengdar verðbréfaviðskiptum
og fjármálamörkuðum og hefur sérstaklega fjallað
um innleiðingu Dodd-Frank laganna. Hann fjallar
einnig um bandaríska þingið, verðbréfaeftirlitið (SEC),
atvinnuvegaráðuneytið, auk fleiri eftirlitsaðila.
Mark Schoeff Jr. er með meistaragráðu í
Alþjóðaviðskiptum og stjórnsýslu frá George Mason
háskóla í Fairfax, Virginia. Hann lauk BA gráðu í
stjórnun og ensku frá Purdue háskóla.

Skaðvöldum fjölgar
með hlýnandi veðri
Skordýrum sem lifa á trjágróðri hefur fjölgað um 27 tegundir frá byrjun 20. aldar.
Ein þeirra drap niður skógarfuru sem vart finnst hér lengur. Meindýr geta haft
mikil áhrif á vaxandi skógarauðlindir landsins þegar til framtíðar er litið.
NÁTTÚRA Greinst hafa 27 nýjar

tegundir skordýra frá byrjun tuttugustu aldar sem lifa á trjám og
runnum. Allar þessar tegundir eru
skaðvaldar en misjafnlega miklir
þó. Ein þeirra, furulús, gekk svo
nærri skógarfuru að tréð er svo
gott sem útdautt á Íslandi.
Þetta kemur fram í nýrri grein í
tímaritinu Icelandic Agricultural
Sciences.
Guðmundur Halldórsson, rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, játar því að landnám þessara
dýra sé í beinu orsakasambandi við
hlýnun; hraði landnáms og skordýrafaraldrar séu mestir á hlýskeiðum. Hann segir jafnframt að
þetta sé áhyggjuefni þeirra sem
ætla að nýta skóga og selja timburafurðir.
„Megnið af þessu veldur vaxtartapi og það skiptir auðvitað máli
hvort tré er fullvaxið eftir 50 ár
eða 80 ár. Það hafa verið að koma
meindýr, og sjúkdómar, sem hafa
veruleg áhrif á vöxt,“ segir Guð-

mundur og nefnir að einn stærsti
skellurinn í trjárækt á Íslandi sé
tilkoma furulúsar sem gerði vonir
manna um útbreiðslu skógarfuru að engu, en á hana var sterkt
veðjað um tíma.
Spurður hvort tilkoma 27 nýrra
tegunda sé mikil fjölgun í ljósi þess
að um rúma öld er að ræða segir
Guðmundur að það verði að skoðast í því ljósi að aðeins 50 tegundir
voru fyrir. Eins að nokkrar þessara
tegunda séu mjög skaðlegar. Þær
vaði líka uppi þar sem afræningjar
og sjúkdómar fylgi þeim ekki eftir
til nýrra heimahaga.
Hvað varðar séríslenskar
tegundir, og þá birkið fyrst og
síðast, þá er erfitt að segja hvort
sérstök hætta steðjar að þeim. „Í
öðrum löndum eru þó dæmi um að
tegundir sem hafa verið lengi einangraðar, og sama hlýtur að gilda
um Ísland, hafa farið illa þegar inn
hafa komið sjúkdómar og meindýr.
Þær tegundir eru berskjaldaðar
má segja,“ segir Guðmundur.

Aðgangur ókeypis, allir velkomnir!

TAKTU VEL Á MÓTI
SJÁLFBOÐALIÐUM
OKKUR

Það hafa verið
að koma meindýr, og
sjúkdómar, sem hafa
veruleg áhrif á vöxt.
Guðmundur Halldórsson, rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins

Leið þessara nýju tegunda
hingað til lands er væntanlega
með innflutningi gróðurs í flestum tilfellum, og þess vegna er
mjög erfitt að vinna gegn því að
nýjar tegundir skordýra komi hér
inn í landið. Guðmundur nefnir
sem dæmi að bresk rannsókn sýni
að 90% meindýra í skógum hafa
komið með innflutningi.
„Eins ætti að gæta þess að setja
ekki öll eggin í sömu körfuna. Ef
menn eru að rækta tré af sömu
arfgerð á stórum svæðum býður
það þeirri hættu heim að höggið
sé þungt þegar það kemur. Fjölbreytni eykur öryggið,“ segir Guðmundur.
svavar@frettabladid.is

Eftir að hafa verið hluti af fjölskyldunni
í áraraðir vitum við að allt getur gerst

E N N E M M / S Í A / N M 5 9 9 24

ÞESS VEGNA ER F PLÚS VINSÆLASTA FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN Á ÍSLANDI
Best er auðvitað að fyrirbyggja slysin. En eins og við vitum eru
nánast engin takmörk fyrir því óvænta sem getur komið upp á.
F plús veitir víðtæka tryggingavernd sem sniðin er að
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

breytilegum þörfum fjölskyldunnar á hverjum tíma.
Njótum lífsins áhyggjulaus með F plús fjölskyldutryggingu.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.
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BOSTON
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Kr. 59.990
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AFSLÁTTUR

50.000
KRÓNUR!

BOSTON
ĄĄƽïǀ
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TILBOÐSVERÐ: 69.990 KR.
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ALLIR PÚÐAR

20-50%
AFSLÁTTUR
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OPIÐ ALLA HELGINA

MARCUS
ĄØ

TILBOÐSVERÐ

MARCUS

20%
AFSLÁTTUR!

6.390 kr.

Fullt verð: 7.990 kr.
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6.000
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3.000

AFSLÁTTUR

6.000

AFSLÁTTUR

2.000

KRÓNUR!

KRÓNUR!

KRÓNUR!

PIIANA
Ljós-grátt
áklæði.
TILBOÐSVERÐ:
7.990 KR.
Fullt verð 9.990

AFSLÁTTUR

ILJANA
PU-svart. Svart
art
art
lakkaðir viðarfætur.
TILBOÐSVERÐ:
9.900 KR.
Fullt verð 15.990

AFSLÁTTUR

6.000

AFSLÁTTUR

6.000

KRÓNUR!

10.000

KRÓNUR!

MAN
NTONI
N
PU-grátt.
-g
Viðarfætur.
TILBOÐSVERÐ:
9.990 KR.
Fullt verð 15.990

KITOS
PU-svart og hvítt.
tt
Krómfætur.
TILBOÐSVERÐ:
10.990 KR.
Fullt verð 13.990

KRÓNUR!

BAMB
Svart birkki.
Flettuð seta.
TILBOÐSVERÐ:
19.990 KR.
Fullt verð 25.990

ENIGM
NI
NI
A
PU-svart og
og svartlökkuð
viðargrind.
TILBOÐSVERÐ:
19.990 KR.
Fullt verð 29.990

AFSLÁTTUR

4.000
KRÓNUR!

ASAMA
A
PU-svart og h
hvítt.
Krómfætur.
TILBOÐSVERÐ:
11.990 KR.
Fullt verð 15.990

AFSLÁTTUR

6.000
KRÓNUR!

T NGO
TA
Ljósgrátt áklæði.
ðii
ð
Viðarfætur.
TILBOÐSVERÐ:
23.990 KR.
Fullt verð 29.990

* TILBOÐIN GILDA TIL SUNNUDAGSINS 3. NÓVEMBER EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST.
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AFSLÁTTUR
KRÓNUR!

ANDREW
RE
Svart, hvítt
og brúnt leður.
TILBOÐSVERÐ:
13.990 KR.
Fullt verð 19.990

M

AFSLÁTTUR
KRÓNUR!

A HENA
AT
Ljóst og steingrátt
áklæði. Viðarfætur.
TILBOÐSVERÐ:
10.990 KR.
Fullt verð 29.990

VERTU MEÐ OKKUR Á
KOMDU Í HÖLLINA EÐA HEIMSÓTTU OKKUR Á

HUSGAGNAHOLLIN.IS

– fyrir lifandi heimili –

S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț
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Netflixvæðing skaðar
ekki sjónvarpsáhorf
Áhorf á útsendingar hefur ekki dregist saman þrátt fyrir aukið framboð á afþreyingarefni í gegnum efnisveitur eins og Netflix, að sögn talsmanna sjónvarpsstöðvanna. Sjónvarpsstjóri 365 segir afkomuna í ár stefna í að verða betri en í fyrra.
FJÖLMIÐLAR Þrátt fyrir að fram-

Prófkjörsfagnaður

Áslaug María – 2. sætið
Stuðningsmenn Áslaugar Maríu Friðriksdóttur bjóða til
prófkjörsfagnaðar frá 17:30-19:00 á kaffi og veitingahúsinu
Bast að Hverfisgötu 20.
Skúli mennski tekur lagið og DJ Daníel Ágúst Haraldsson
hressir, bætir og kætir.
Léttar veitingar í boði, allir velkomnir.

www.aslaug.is

boð á afþreyingarefni hafi aukist
stórum skrefum síðustu ár, meðal
annars með tilkomu efnisveitna á
borð við Netflix og aukins ólöglegs
niðurhals, hefur áhorf á dagskrá
sjónvarpsstöðvanna ekki dregist
saman. Þetta segja forsvarsmenn
stöðvanna og byggja á svokölluðum PPM-mælingum hjá Capacent.
Freyr Einarsson, sjónvarpsstjóri 365, móðurfélags Fréttablaðsins, segir að samkvæmt
áhorfs mælingum sé ekki að
merkja neinar stórar breytingar.
„Við erum með fleiri áhorfendur
á stöðvarnar okkar núna en á sama
tíma í fyrra. Það má að einhverju
leyti rekja til þess að við bættum
við einni stöð hjá okkur en við settum líka aukinn kraft í íslenska
dagskrárgerð í haust og finnum
að áhorfendur kunna að meta það.“
Auk þess segir F reyr að
afkoman af sjónvarpsrekstri 365
í ár líti út fyrir að verða betri en
á síðasta ári og eins séu áskriftartölur sambærilegar við síðasta
ár. Netflix og aðrar veitur hafi því
ekki mikil áhrif á áhorf á hefðbundnar stöðvar að hans mati.
„Raunar er það mitt mat að Netflix, sem er í grunninn vídeóleiga,
sé að koma verst niður á leigunum.

Ég er líka á því að leigurnar hafi á
sínum tíma verið miklu stærri en
Netflix er í dag.“
Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri
Skjásins,
tekur í sama streng og segir
breytingarnar óverulegar.
„Ég held að við séum á svipuðu
róli og verið hefur síðustu tvö árin.
Þetta er kannski ekki beint vaxtarmarkaður en hefur haldið sér. Það
er okkar reynsla að minnsta kosti.“
Skarphéðinn Guðmundsson,
dagskrárstjóri á RÚV, segir þessa
þróun hafa haft hvað minnst áhrif
á RÚV.
„Það er aðallega vegna þess að
efnisúrvalið hjá okkur er hvað
frábrugðnast því sem er í boði, til
dæmis á Netflix. Það er auðvitað
ekkert innlent efni þar, þannig að
bein áhrif á áhorf hjá okkur eru
óveruleg.“
Skarphéðinn bætir því við að til
lengri tíma litið geti efnisveitur
haft áhrif á áhorf á útsendingar,

ÁHORFIÐ MINNKAR EKKI Samkvæmt
mælingum hefur áhorf á útsendingar
sjónvarpsstöðvanna ekki dregist saman
þrátt fyrir sífellt fleiri leiðir til að nálgast efni, til dæmis efnisveitur eins og
Netflix.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

en þá helst hvað varðar erlenda
sjónvarpsþætti.
„Því verður þá mætt með aukinni innspýtingu í innlenda dagskrárgerð og það er kannski
jákvæð þróun.“ thorgils@frettabladid.is

Hvað eru PPM-mælingar
Capacent mælir sjónvarps- og útvarpshlustun með rafrænni aðferð,
svokallaðri PPM-tækni, og er úrtakið um 500 manns á aldrinum 12-80 ára.
Mælingin fer þannig fram að þátttakandinn ber lítið tæki á sér sem nemur
merki sem berast með hljóði frá sjónvarps- og útvarpsstöðvum.
(Af vef Capacent)

Jóhann Ólafsson & Co

Kynning á OSRAM ljósaperum í BYKO Breidd
í dag, laugardag frá kl. 12 til 16.

LÆKKAÐ VERÐ Á VÖLDUM
OSRAM LED-PERUM

Vnr. 54194562
OSRAM LED-PERA, 10W,
E27, DIMMANLEG.

Vnr. 54194563
OSRAM LED-KERTAPERA,
6W, E14, DIMMANLEG.

Vnr. 54194565
OSRAM LED-PERUKÚLA, 6W, E14.

Vnr.
Vnr 54194566
OSRAM LEDPERA, 8W, E27.

2.695

2.395

2.395

2.395

kr.

kr.

kr.

kr.

Vnr. 54194567
Ú
OSRAM LED-KÚLUPERA, 3,6W, E14.

JAFNLAUNAVOTTUN Félagsmálaráðherra segir að fyrirtæki sem ætli að sækja um
jafnlaunavottun verði að hafa skjalfesta launastefnu, samþykkta jafnréttisáætlun og
hafa látið gera að minnsta kosti eina launagreiningu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1.395

Frumvarp um jafnlaunavottun tilbúið í ráðuneyti:

kr.

Á að útrýma kynbundnum launamun
KA
3 Í PAK

Vnr. 54194556
OSRAM LED-PERA,
4,8W, GU10 36°.

Vnr 54194560
Vnr.
OSRAM LED-PERA,
7,5W, GU10 36°.

V 54194537
Vnr.
OSRAM LED-PERA, 2W,
GU10 25°, DIMMANLEG.

Vnr. 54194557
OSRAM LED-PERA,
5W, 12V, GU5 36°.

1.395

1.595

1.895

3.495

1.995

kr.

kr.

kr.

kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Vnr. 54194568
OSRAM LED-KERTAPERA, 3,6W, E14.
kr.

fylla nokkur skilyrði.
„Frumvarp
Þau verða að hafa skjalum jafnlaunavottun er
festa launastefnu, samliður í því að útrýma kynþykkta jafnréttisáætlun
bu nd num lau na mu n,“
segir Eygló Harðardóttir
og þau verða að hafa látið
félagsmálaráðherra. Hún
gera að minnsta kosti eina
útskýrir að þetta sé eitt
launagreiningu,“ segir
stærsta verkefni ráðuEygló.
neytisins til að tryggja
Ráðherra segir að ekki
jafnrétti milli karla og EYGLÓ
verði horft til stærðar
HARÐARDÓTTIR
fyrir tækja, heldur sé
kvenna.
markmiðið að sem flest
Frumvarpið er samstarfsverkefni velferðarráðufyrirtæki fái jafnlaunavottun.
neytisins, Samtaka atvinnulífs„ Þ o r s t e i n n Ví g l u n d s s o n
ins, Alþýðusambands Íslands og
formaður, Samtaka atvinnulífsins,
Staðlaráðs. Búið er að kynna það
hefur sagt að hann vonist til að
100 fyrirtæki verði komin með
í ríkisstjórn og verður það lagt
jafnlaunavottun innan tveggja
fram á Alþingi á næstu dögum.
ára. Ég vona að þau verði miklu
„Þau fyrirtæki sem vilja fá
jafnlaunavottun þurfa að uppfleiri,“ segir Eygló.
- jme
STJÓRNMÁL
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SPOTTIÐ

Bezti flokkurinn fer og Björt framtíð kemur:

Ekki afturhvarf
til fortíðar

Á

kvörðun Jóns Gnarr borgarstjóra Reykjavíkur að
draga sig í hlé frá stjórnmálastarfi markar vissulega
tímamót í borgarmálapólitíkinni. Þegar Jón hverfur úr
stóli borgarstjóra lýkur tímabili sem er einstakt í sögu
borgarstjórnarinnar; grínisti og vinir hans unnu stórsigur í borgarstjórnarkosningum og fórst betur úr hendi að stjórna
borginni en flestir hefðu búizt við – þótt þar sé vissulega margt
gagnrýni vert. Í könnun sem gerð var í september á fylgi flokkanna
í borgarstjórn fékk Bezti flokkurinn 37 prósent, meira en í kosningunum árið 2010.
Tilkoma Bezta flokksins
ruglaði öll gömul valdahlutföll
í pólitíkinni í Reykjavíkurborg.
Þótt Jón Gnarr hverfi nú af
sjónarsviðinu og Bezti flokkurinn
Ólafur Þ.
bjóði ekki fram á ný, er ekki þar
Stephensen
með sagt að borgarpólitíkin verði
aftur eins og hún var. Niðurstöður
olafur@frettabladid.is
skoðanakönnunar sem Fréttablaðið og Stöð 2 gerðu strax og ákvörðun Jóns lá fyrir birtust í
blaðinu í gær. Þær benda til að Björt framtíð, sem Bezti flokkurinn
rennur nú inn í, njóti áfram svipaðs fylgis hjá borgarbúum og hann
hefur gert. Það er þess vegna alls ekki þar með sagt að gömlu
flokkarnir í borgarstjórn geti skipt fylgi Bezta flokksins á milli sín.
Reyndar má gera ráð fyrir að fyrirhugað framboð Bjartrar framtíðar njóti fyrst um sinn áhrifa Jóns Gnarr. Það á eftir að koma í
ljós hvort arftaki hans sem forystumaður og andlit framboðsins nái
að miðla sömu hughrifum og Jón. Það verður ekki auðvelt verk.
Kosningasigur Bezta flokksins var augljóslega til kominn vegna
þess að fólk hafði ekki trú á gömlu flokkunum og hefðbundinni
pólitík. Áframhaldandi gott gengi Bezta flokksins og nú Bjartrar
framtíðar bendir líka eindregið til að gömlu flokkarnir hafi ekki
náð vopnum sínum; hafi ekki fundið röddina sem borgarbúar vilja
hlusta á.
Þeir sem vilja seilast í fylgið sem Bezti flokkurinn hefur haft
þurfa líklega að sýna að þeir hafi lært eitthvað af því sem Jón
Gnarr gerði vel í pólitíkinni. Það er ekki sízt að rækta samtalið við
borgarbúa og sinna hinu „óskilgreinda tilfinningalega hlutverki“
sem Jón lýsti í upphafi borgarstjóraferils síns yfir að hann myndi
rækja. Margir hlógu þá að honum, en staðreyndin er að þetta gerði
hann með sóma. Þeir sem ætla að læra af Jóni Gnarr ættu sömuleiðis að standa með lítilmagnanum, taka réttlátan málstað og sýna
einlægni og heiðarleika í málflutningi sínum. Allt þetta finnst fólki
vanta í pólitíkina.
Í könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 tók aðeins um helmingur
kjósenda afstöðu til flokkanna sem hyggjast bjóða fram til borgarstjórnar. Margir eru óákveðnir og eiga erfitt með að binda trúss
sitt við tiltekinn flokk. Slíkt er augljós fylgifiskur hrunsins og þess
trúnaðarbrests sem varð í samfélaginu í kjölfar þess. Þar er enn
ekki gróið um heilt.
Um leið er þetta til marks um að staðan fyrir borgarstjórnarkosningarnar á næsta ári er galopin. Og þeir geta fiskað sem róa
á mið kjósenda sem hallast hvorki út á vinstri- né hægrijaðarinn
heldur vilja að stjórnmálamenn hlusti á þá og vinni einlæglega í
þeirra þágu.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000

eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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Þjóðernispopúlismi í Evrópu

F

jármálakreppan í Evrópu
hefur aukið fylgi við flokka
sem byggja á samblandi
þjóðernislegra tilfinninga og
popúlisma. Sumir gamlir flokkar af
því tagi hafa eflst og nýir sprottið
upp. Mislit spaugstofuframboð eru
annars eðlis en hafa einnig fengið
byr í seglin á stöku stað.
Þessi pólitíska hreyfing hefur
svo sem vænta má verið dregin
inn í Evrópuumræðuna hér heima.
Einkum eru það andstæðingar
aðildar að Evrópusambandinu sem
títt og ákaft benda á þennan veruleika til sannindamerkis um að á
Íslandi eigi menn ekki að hugsa

frekar um evrópska samvinnu.
Ekki er vitað
hvort hér er á
ferðinni tímabundin sveifla
eða byrjun á
þróun. Það ræðst
ugglaust mikið
af því hvernig
mönnum tekst að leysa úr þeim
þrengingum sem fylgt hafa fjármálakreppunni.
Þeir flokkar sem hér um ræðir
eru nokkuð misjafnir. Sumir hafa
jafnvel á sér yfirbragð fasisma.
Því er erfitt að draga alla í einn og

sama dilkinn þrátt fyrir afar sterk
sameiginleg einkenni. Það er líka
erfitt að nota gildishlaðin orð eins
og öfgar því að flokkarnir ganga
mislangt í því efni.
Einkum eru það þrjú atriði sem
þessir flokkar eiga saman. Í fyrsta
lagi rík þjóðernishyggja og andstaða við Evrópusamvinnu. Í öðru
lagi neikvæð afstaða til innflytjenda, misöflug þó. Í þriðja lagi
yfirboð á afmörkuðum sviðum velferðar- og félagsmála. Það má því
segja að þeir nálgist kjósendur
samtímis frá ysta jaðri hægri og
vinstri í pólitík. Þeir falla því illa
inn í hefðbundið litróf.

Sniðinn að andstöðu fremur en ábyrgð

F

ramsóknarflokkurinn í Danmörku undir forystu Glistrups náði fyrst fótfestu slíkra
flokka á Norðurlöndum fyrir áratugum. Danski þjóðarflokkurinn
spratt síðar út úr honum. Norski
Framsóknarflokkurinn er líka
gamall í hettunni og byggður á
sambærilegum hugmyndum. Í
Finnlandi er þetta pólitíska fyrirbæri hins vegar nýtt af nálinni,
en í Svíþjóð hefur það ekki skákað
hefðbundnum flokkum svo heitið
geti.
Í Frakklandi hefur flokkur af
þessu tagi um nokkurn tíma sett

verulegt strik í reikninginn. Eins
er austurríski flokkurinn sterkur. Nýr flokkur í Þýskalandi náði
aftur á móti ekki fótfestu í kosningum þar í september. Gríski
flokkurinn fékk byr í seglin í
kreppunni en á nú í útistöðum við
réttvísina.
Breski Sjálfstæðisflokkurinn
hefur mælst með gott fylgi í skoðanakönnunum. Mótleikur Íhaldsflokksins byggir á hugmyndum
um að viðhalda aðildinni að
Evrópusambandinu en draga úr
áhrifum þess á afmörkuðum sviðum og efna svo til þjóðaratkvæðis.

Það er um margt áhugaverð
hugsun sem fróðlegt verður að sjá
hvað verður úr.
Flokkar sem byggja á þjóðernispopúlisma hafa átt erfitt með að
komast að ríkisstjórnarborði.
Stefna þeirra er fremur sniðin að
andstöðu en ábyrgð. Norski Framsóknarflokkurinn hefur hins vegar
markvisst fært sig nær borgaraflokkunum á allra síðustu árum
til þess að verða stjórntækur. Öndvert við aðra slíka flokka tapaði
hann verulegu fylgi á dögunum en
náði vegna þessarar málefnalegu
aðlögunar að komast í ríkisstjórn.

Flýgur hæst á Íslandi

S

egja má að ekki hafi bólað
að nokkru marki á pólitískri
þróun af þessum toga hér
á landi fyrr en ný forysta tók
við Framsóknarflokknum fyrir
rúmum fjórum árum. Síðan hafa
böndin við hugmynda- og hagsmunaheim gamla Framsóknarflokksins smám saman trosnað ef
frá er talið Kaupfélag Skagfirðinga. Með félagslega loforðinu um
mestu endurgreiðslu húsnæðislána
í heimi varð endanlega til íslenskur þjóðernispopúlismaflokkur.
Framsókn er fyrsti og eini flokkur sinnar tegundar á evrópska
efnahagssvæðinu til þess að veita

ríkisstjórn og landi forystu. Þó
að þessi pólitík hafi verið lengi á
leiðinni til Íslands hefur hún náð
hærra flugi hér en annars staðar.
Enginn spaugstofuflokkur hefur
heldur náð jafn miklum árangri
og Besti flokkurinn í Reykjavík.
Hér hefur því orðið meiri pólitísk
kerfisbreyting á stuttum tíma en
nöfn á flokkum segja til um.
Af þessum síðbúna en leiftur
snögga uppgangi þjóðernispopúlismans á Íslandi leiðir aftur á móti
að við getum fyrr en aðrar þjóðir
dæmt af reynslu hverju hann skilar. Setunni við ríkisstjórnarborðið
fylgir ábyrgð sem ekki verður

umflúin. Það er því ærið tilefni til
að skoða þetta pólitíska fyrirbrigði
frá íslensku sjónarhorni.
Nú þegar er til að mynda komið
í ljós að sú þröngsýni sem felst í
þessari pólitík varðandi alþjóðlegt samstarf á sviði peningamála
veldur því að draumurinn um
haftalaust Ísland hefur fjarlægst.
Fyrir sömu sakir er allt í óvissu
um langtíma kjarasamninga og
stöðugleika. Og fylgi Framsóknarflokksins hefur strax hrunið í
skoðanakönnunum.
Þetta eru þó aðeins þrjár vísbendingar; ofmælt væri að segja
að full reynsla sé fengin.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is
VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Ert þú WOW?
Frá upphaﬁ hefur WOW air margfaldast að stærð. Árið 2012
ﬂuttum við 90.000 farþega en á þessu ári munum við ﬂytja
um 450.000 farþega. Stefnan er að ﬂytja 700.000 farþega árið
2014. Við leitum því að ﬂeiri snillingum til að vera með okkur
í WOW liðinu.
Sölustjóri fyrir Norður-Ameríku – Ert þú töframaður?
Okkur vantar Sölustjóra fyrir Norður-Ameríku sem sér um að stýra sölu
og söludreiﬁngu þar. Viðkomandi þarf ekki að ﬂytja til Ameríku, en þarf að hafa
virkilega gaman af að ferðast.

Stöðvarstjóri í Boston - Ratvísi er kostur
Stöðvarstjóri í Boston óskast. Stöðvarstjórinn hefur umsjón með daglegum
rekstri WOW air á Boston ﬂugvelli.

Framkvæmdarstjóri WOW travel - Getur þú selt norðurljósin?
Við leitum að Framkvæmdarstjóra WOW travel. Hann eða hún fær að stýra
ferðaskrifstofunni okkar og hjálpa okkur að tvöfalda komu ferðamanna til landsins.

Sölustjóri fyrirtækjaþjónustu - Má gjarnan hafa keppnisskap
Við óskum líka eftir Sölustjóra fyrirtækjaþjónustu. Þar vantar okkur kraftmikinn
sölumann sem getur þjónustað viðskiptavini WOW air eins og herforingi.

Aﬂaðu þér upplýsinga um störﬁn á wow.is/vertumemm eða sæktu
hreinlega um! >> Umsóknir sendist á starf@wow.is fyrir 18. nóvember n.k.

Við ﬂjúgum til

wow.is

|

London

Katrínartún 12

Kaupmannahafnar

|

105 Reykjavík

Parísar

|

Berlínar

590 3000

|

í allan vetur

wow@wow.is
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UMMÆLI VIKUNNAR
25.010.2013 ➜ 01.10.2013

Regnbogalisti í vor

„Við einfaldlega búum ekki
við það landslag eins og
Björgvin Halldórsson og aðrir
tónlistamenn að bjóða upp á
aukasýningu.“

Á einum degi breyttust STJÓRNMÁL
stjórnmálin í höfuðborginni. Stórt óvissugap tók
við þar sem áður stóð
skrifað að Besti flokkurinn
undir forystu Jóns Gnarr
stæði sterkastur allra.
Enginn augljós kraftur
fyllir þetta tóm sjálfkrafa.
Nú er veður til að skapa.
Stefán Jón

Þórir Hákonarson, framkvæmdastjóri KSÍ,
um miðasölu á landsleik Íslands og Króatíu
í knattspyrnu.

„Og satt að segja var ég nú
á þeim túnbleðli að ég var
víðsfjarri því að hægt sé að
segja að Ísland hafi verið
upp í rassgarnarenda
þessara stofnana
Bandaríkjanna.
Össur Skarphéðinsson, fv. utanríkisráðherra,
um hleranir Þjóðaröryggisstofnunar
Bandaríkjanna.

„Ef ég ætlaði að
endurtaka þetta yrði ég að
verða stjórnmálamaður sem
ég er ekki. Ég er einfaldlega
ekki stjórnmálamaður
– ég er grínisti.“
Jón Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, tilkynnti
að hann ætlaði ekki fram í næstu borgarstjórnarkosningum.

Þau voru ljós á leiðum okkar
Tónlistardagskrá við kertaljós
í minningu ástvina
VXQQXGDJLQQQyYHPEHUt)RVVYRJVNLUNMX

.O6W~ONQDNyU5H\NMDYtNXUXQGLUVWMyUQ0DUJUpWDU3iOPDGyWWXU

+XJYHNMD+XOGD*XéPXQGVGyWWLUIUi1ëUULG|JXQ
.O+DOOYHLJ5~QDUVGyWWLURJ.iULíRUPDU

+XJYHNMDÈVWDÈJ~VWVGyWWLUGMiNQL
.O*UHWD6DOyPHRJ*XQQDU+LOPDUVVRQ

+XJYHNMDVU%LUJLUÈVJHLUVVRQSUyIDVWXU
.O.LUVWtQ(UQD%O|QGDORJgUQ$UQDUVVRQ

Aðgangur er ókeypis og fólki frjálst að koma og fara að vild.
Friðarkerti Hjálparstarfs kirkjunnar eru til sölu við Fossvogskirkju.
Kópavogskirkjugarður, Hólavallagarður og Gufuneskirkjugarður eru opnir að venju.

Reykjavíkurprófastsdæmi og
Kirkjugarðar prófastsdæmanna

REYKJAHVERFI – GATNAGERÐ
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð í Reykjahverfi
( Reykjahvoll ) í Mosfellsbæ. Um er að ræða jarðvinnu, holræsalagnir, vatns-og hitaveitulagnir auk lagningu strengja
og ídráttarröra. Verklok 1. Maí 2014
Helstu magntölur:
Gröftur
Fylling
Holræsi
Hitaveitulagnir
Vatnsveitulagnir
Strenglagnir
Ídráttarrör

3500
5200
1100
420

m3
m3
m
m
360 m
4000 m
750 m

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í afgreiðslu
bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar frá og með þriðjudegi 05.
nóvember 2013. Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar
en þriðjudaginn 19. Nóvember 2013 kl. 14:00, þar sem þau
verða opnuð.
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

heimta traust og umboð til
góðra verka.

Ef ekki núna – þá hvenær?
Ég horfði á „kappræður“
forystumanna kvöldið fyrir
kosningar í vor. Kata Jak,
Árni Páll, Gummi Steingríms. Hvers vegna keppir
þetta fólk hvert við annað
þegar svo margt sameinar
Hafstein
Skylda félagshyggjuafla
þau? Bætum við Lýðræðisfv. borgarfulltrúi
Með því að sameinast um
vaktinni, Dögun og Pírötum
framboð í borginni munu
auk nokkurra í viðbót og við
VG, Samfylking og Björt framhöfum breiða fylkingu samfélagslega þenkjandi fólks sem í pólitíð brjóta af sér tilvistarkreppuna
sem kjósendur skópu þeim í alþingtísku eðli sínu er hugsjónafólk fyrir
iskosningunum í vor. Verði inntakið
almannahagsmunum, jafnræði og
rétt. Framboð um bætt lýðræði,
frjálslyndu samfélagi sem byggir á
umhverfi, jafnrétti og batnandi
jöfnuði. Ólíkt fólk, vissulega. Já, en,
borg á mikla möguleika í vor. Sé
þúsundir atkvæða falla dauð, fleiri
það ekki byggt á niðurnjörvuðum
en nokkru sinni fyrr vegna þess að
hugmyndum um „flokkasamstarf“
hin ýmsu framborðsform eru yfirheldur einlægum vilja til að bjóða
sterkari inntakinu. Þetta er móðgun
borgarbúum öllum (sem upp til
við allt félagslega þenkjandi fólk. Nú
hópa eru ekki í stjórnmálaflokki)
bíður borgin eftir breyttu mynstri.
til uppbyggilegrar samræðu og
Reykjavíkurlisti – Regnbogalisti?
samráðs um hvert beri að stefna.
Og skapa til þess tæki sem dugar
Í vor verða 20 ár frá því ég tók
þátt í að skapa Reykjavíkurlista,
út næsta kjörtímabil og áfram.
ásamt hundruðum manna innan
Nú hafa félagshyggjuflokkarnir
tækifæri til að læra af útreiðinni
fjögurra flokka og utan. Sögulegur
í síðustu borgarstjórnarkosningsigur fór í hönd og þrjú kjörtímabil sem breyttu borginni. Tveimum og aftur í vor leið þegar þeim
ur árum eftir sigur Reykjavíkurvar hafnað í alþingiskosningum.
Umbreyta sjálfum sér og endurlistans bauð kjarni þess hóps fram

➜ Nú bíður borgin eftir
breyttu mynstri.

sundraður í alþingiskosningum og
beið afhroð sem er svipað því sem
álíka öfl fengu í vor leið. Endalaus
ríkisstjórn Framsóknar og íhalds
tók við. Er ekki lærdómur í þessu
fólginn? Erum við dæmd til að endurtaka stöðugt sömu mistökin og
einkenndu nánast alla tuttugustu
öldina á þeirri tuttugustu og fyrstu?
Regnbogalistinn bíður þess að verða
borinn fram í vor.
Hvernig?
Ég vil ekki eyðileggja hugmyndina
með því að útfæra hana. Segi aðeins
að þessir þrír flokkar eigi að ákveða
framboð og bjóða fleirum með sér
að því frágengnu. Breiða út faðm,
brosa og boða nýja tíð. Laða fram
það besta í öllum og sýna örlæti við
hvert annað. Samkvæmt nýjustu
skoðanakönnun á landsvísu hafa
Samfylking, VG, BF og Píratar samtals um 50% fylgi. Ég mæli af talsverðri reynslu þegar ég fullyrði að
þessu sé hægt að breyta í 55-60%
fylgi í borgarstjórnarkosningum.
Ekki með því að leggja saman
rýran höfuðstól hvers og eins heldur með því að skapa nýja heild sem
er stærri en summan af pörtunum.
Af því að það er það sem fólkið vill.

Öllum til vegsauka
Í nýframlögðu frumvarpi MENNING
til ferðamennsku og upptil fjárlaga kemur fram að
lifunar.
ríkisstjórnin hefur ákveðið
Heildarframlag ríkisað fella niður fjárfestingarins til útflutnings tónlistáætlun í skapandi greinum,
ar nemur í dag aðeins um
sem komið var á fót á síðasta
40 milljónum króna sem
ári, einkum í formi smærri
er mjög lág tala miðað við
sjó ð a . Tón l i st a rsjó ðu r
aðrar atvinnugreinar. Að
mennta- og menningarmálaóbreyttu mundi sú upphæð lækka um helming
ráðuneytis var og færður til Sigtryggur
sem væri afar dapurleg
móts við verðlagshækkanir Baldursson
úr 43 milljónum í 86 millj- framkvæmdastjóri lokaniðurstaða.
ónir. Þá var komið á fót afar ÚTON
ÚTÓN vinnur að
mikilvægum, en hófstilltum
útflutningi á íslenskri tón20 milljóna króna útflutningssjóði.
list og styrkingu íslenskra tónlistarÞessar aukningar hafa verið teknar
hátíða og á IA sem annast rekstur
af dagskrá.
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðarinnar sem veltir rúmum milljarði í
Aftur til fortíðar?
hagkerfinu á innan við viku í byrjun
Þetta er miður í ljósi þess árangnóvember á ári hverju.
urs sem náðst hefur í útflutningi
Efling annarra tónlistarhátíða
íslenskrar tónlistar á síðustu árum
á Íslandi, m.a. til markaðssóknar á
en nú stefnir í liðlega 100% auknmið erlends tónlistaráhugafólks er
ingu á tónleikahaldi íslenskra tónforgangsmál í menningartengdri
listarmanna á erlendri grundu milli
ferðaþjónustu. Þar ber að byggja á
áranna 2012 og 2013. Alls voru 720
þeirri reynslu sem fyrir er hjá Icetónleikar haldnir árið 2012 en eru
land Airwaves og nýta má frekar til
nú komnir yfir 1024 tónleika það
að hjálpa öðrum tónlistarhátíðum að
sem af er árinu 2013. Þetta er mikill
nálgast hinn tónlistarþyrsta ferðavöxtur. Vaxtarbrodds íslenskrar
mann, en slíkum fer stöðugt fjölgtónlistar er helst að vænta að utan,
andi.
þar sem innanlandsmarkaður er
Tónlistin og aðrar skapandi
greinar hafa reynst afar vel til
einfaldlega of lítill.
Þess utan skapar allur þessi
þess að bæta ímynd þjóðarinnar á
útflutningur tónlistar afleiddan
alþjóðavettvangi eftir hrun og hefur
arð í formi kynningar á landinu
það vakið heimsathygli að hér hafi

➜ Útﬂutningur tónlistar er
afar mikilvægur hlekkur í
stækkandi keðju íslenskra
atvinnugreina.

verið hlúð sérstaklega að listum til
að byggja samfélagið upp að nýju.
Mannleg mistök?
Skapandi greinar hafa vaxið mjög
á undanförnum árum og því er illskiljanleg með öllu sú fyrirhugaða
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að
kippa til baka jafn smáum fjárfestingum í geirum sem skapa
jafn mikinn vöxt og raun ber vitni.
Til að endurgreiða megi skuldir
þjóðarinnar verður að hlúa að þeim
atvinnugreinum sem best virðast
dafna á eigin forsendum.
Útflutningur tónlistar er afar
mikilvægur hlekkur í stækkandi
keðju íslenskra atvinnugreina sem
skapa verðmæti og gjaldeyristekjur án mengunar eða fórna náttúruverðmæta og eiga að auki stóran þátt í að efla þjóðartekjur á
vettvangi ferðaþjónustu. Að strika
fyrirvaralaust út þá hóflegu fjárfestingar sem í greinina fara eftir
áralanga tilvistarbaráttu væri vísbending um alvarlegan skort á heilbrigðri, nútímalegri framtíðarsýn.
Slíkt væri fljótlegt og auðvelt að
leiðrétta, öllum til vegsauka.

89% er ekki nóg
„Hér er maður á 53 sem HJÁLPARSTARF
Þessi myndbönd er
hugsar ekki um börnin í
hægt að sjá á heimasíðu
Afríku, neyð annarra skiptHjálparstarfsins help.is.
ir hann engu máli,“ kallÞetta er í 15. sinn sem
ar drengur í gjallarhorn á
fermingarbörn standa
tröppum manns sem hikar
fyrir söfnun til vatnsvið að gefa pening í fötu
verkefna Hjálparstarfssem hann réttir að honum,
ins í Úganda, Malaví og
„ætlarðu að gefa núna?“
Eþíópíu. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um
spyr drengurinn og gefur í Bjarni Gíslason
skyn að hann geti alveg kall- fræðslu- og upplýs- framgang þúsaldarmarkað meira yfir hverfið. Nei, ingafulltrúi Hjálpar- miðanna, sem kom út í
svona stendur maður ekki starfs kirkjunnar
júní 2012, kemur fram
að söfnun, enda er þessi
að 1990 höfðu 76% jarðsena í fræðslumyndbandi til fermarbúa aðgang að hreinu vatni en
árið 2010 var hlutfallið komið í
ingarbarna til að sýna hvernig á
EKKI að hegða sér og þau hvött til
89%. Þetta er frábær árangur en
að sýna kurteisi og hegða sér vel.
gleymum því ekki að jarðarbúar
eru 7 milljarðar. 11% sem ekki
Fermingarbörn um allt land
hafa aðgang að hreinu vatni eru
horfa á bráðskemmtileg mynd770 milljónir manna. Staðreynd
bönd um hvernig á að fara að (og
sem fermingarbörn hafa verið
ekki) þegar þau ganga í hús um
frædd um og þau vilja gera sitt
allt land og safna fyrir vatnsverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar.
til að bæta ástandið, segja að 89%
Það munu þau gera 4.-7. og 11.-12.
sé ekki nóg. Handgrafinn brunnnóvember næstkomandi.
ur kostar um 180.000 krónur.

➜ Tökum vel á móti ferm-

ingarbörnunum þegar þau
banka upp á, hrósum þeim
fyrir dugnaðinn og fyrir að
taka til sinna ráða.
Brunnur sem gefur hreint, tært
vatn gjörbreytir aðstæðum til
hins betra. Með brunninum kemur
fræðsla um smitleiðir sjúkdóma
og mikilvægi hreinlætis. Bætt
hreinlætisaðstaða dregur mjög
úr sjúkdómum og dauðsföllum
vegna þeirra. Þegar nóg vatn er til
staðar er hægt að hefja geita- og
hænsnarækt og rækta grænmetisgarða með fjölbreyttari tegundir
grænmetis. Þannig verður vatnið
grundvöllur betri afkomu og betri
heilsu.
Tökum vel á móti fermingarbörnunum þegar þau banka upp
á, hrósum þeim fyrir dugnaðinn
og fyrir að taka til sinna ráða og
leggjum fram það sem við getum.

TAKTU SKREFIÐ

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR OG NÁMSLÍNUR Á VORMISSERI 2014
KYNNINGARFUNDUR 7. NÓVEMBER AÐ DUNHAGA 7
NÁM Í UNDIRSTÖÐUATRIÐUM HUGRÆNNAR ATFERLISMEÐFERÐAR
Klukkan 17:00 – Umsóknarfrestur til 15. nóvember

HANDLEIÐSLUFRÆÐI - EINS ÁRS NÁM Í FAGHANDLEIÐSLU, KENNINGUM OG HANDLEIÐSLUTÆKNI
Klukkan 17:30 – Umsóknarfrestur til 15. nóvember

AÐRAR NÁMSLÍNUR Á VORMISSERI
SÁLGÆSLUFRÆÐI – DIPLOMA Á FRAMHALDSSTIGI OG STÖK NÁMSKEIÐ
Umsóknarfrestur til 6. desember

LEIÐTOGAHÆFNI – LEIÐ AÐ AUKINNI SJÁLFSÞEKKINGU OG ÁRANGURSRÍKRI STJÓRNUNUN
Umsóknarfrestur til 3. febrúar

ÁFALLASTJÓRNUN
Umsóknarfrestur til 3. febrúar

525 4444
endurmenntun.is

sími
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Kjóll,

Fylgstu með á Facebook Lindex Iceland

Kjóll,
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HELGIN
Brynja Þorgeirsdóttir,
fjölmiðlakona og nemi

Bergsteinn Sigurðarson
dagskrárgerðarmaður

Sunna Ben
listamaður

Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson
verslunarstjóri

Skrifar um harmleiki

Kjötsúpa og bleiur

Selur af sér spjarirnar

Grill og fótbolti

Ég ætla að gera heiðarlega
tilraun til að belgja mig út af
kjötsúpu úr lambinu sem ég
keypti beint frá býli áður en ég
fer á leikrit um fullorðið fólk
sem fær eitthvað út úr því að
vera með bleiu.

Í dag ætla ég á BAST í frænkulöns, svo verð ég að selja af mér
fötin á flóamarkaði Hins hússins
frá klukkan 14 og vonandi kíki
ég á einhverja tónleika þar eftir
á. Á morgun verð ég svo á X-inu
frá 21-22.

Í kvöld ætlum við félagarnir að
kveikja í grillinu í frostinu og
elda saman og að sjálfsögðu
reynir maður horfa á Liverpoolmenn leggja Arsenal að velli.
Morgundagurinn verður sennilega notaður til afslöppunar.

Ég ætla að nota helgina til að vinna í ritgerð um
harmleiki sem ég þarf að skila bráðum, því ég
er í bókmenntafræði í háskólanum. Svo fer ég
næstum daglega í leikhús og á því verður engin
undantekning nú.

ULLIN GERIR SITT GAGN Kúlurnar eru til í mörgum litum og stærðum.

Íslenskt veggskraut
sem bætir hljóðvist
Hönnuðurinn Bryndís Bolladóttir verður í Epal í dag
að kynna hið hljóðdempandi veggverk sitt kÚLU.
„Glymjandi í húsum er þekkt vandamál sem kÚLA leysir. Kveikjan að
hugmyndinni varð til árið 2007 þegar óskað var eftir ráðgjöf vegna hljóðendurkasts í heimahúsi og engar almennilegar lausnir voru í boði,“ segir
Bryndís Bolladóttir, hugvitskona og hönnuður, um veggverk sem hún
ætlar að kynna í dag í versluninni Epal í Skeifunni 6.
kÚLA hefur sem sagt hljóðdempandi eiginleika og hefur verið þróuð til
að bæta hljóðvist bæði fyrir opinber rými og heimili. Hún er framleidd hér
á Íslandi í mörgum litum og stærðum og ytra byrðið er úr ull.
Bryndís segir kÚLU hafa sannað gildi sitt frá því hún kom fyrst á markað
2010, hún hafi fengið ISO-vottun til merkis um að hún sé hágæðavara og
einnig hafi einkaleyfisstofa staðfest nýnæmi hennar.
- gun

ULLIN GERIR SITT GAGN Kúlurnar eru til í mörgum litum og stærðum.

Sýnir Sykurmola á Mokka
Jóhann Á. Hansen sýnir myndir sem hann tók á tónleikum Sykurmolanna
á Hótel Íslandi árið 1988 á Mokka. Filmurnar lágu ofan í kassa í mörg ár en
söngvari sveitarinnar hvatti Jóhann til að halda sýningu á þeim.
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

Höfum ﬂutt
sálfræðistofur okkar

Við höfum ﬂutt sálfræðistofur okkar að

Höfðabakka 9 (shb9.is)
og fengið Moniku Skarphéðinsdóttur sálfræðing
til liðs við okkur.
Við sinnum allri almennri sálfræðiþjónustu eins og:
Meðferð við kvíða, depurð, uppbyggingu sjálfstrausts, pararáðgjöf, tilﬁnningahliðum ófrjósemi, átröskunum, áfallaúrvinnslu, streitustjórnun og
ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna fyrirtækja. Bjóðum ýmis meðferðarúrræði eins og HAM, DBT, EMDR, árvekniþjálfun auk almennrar
samtalsmeðferðar.
Tímapantanir í síma 527-7600.
Nánari upplýsingar inni á salfraedistofa.is og salaraﬂ.is

Þórdís Rúnarsdóttir, Psy.D.
thordis@salfraedistofa.is

Monika Skarphéðinsdóttir, Cand Psych
monika@salaraﬂ.is

Gyða Eyjólfsdóttir, Ph.D.
salaraﬂ@salaraﬂ.is

M

ér fannst þetta
fínn tími til að
draga gömlu filmurnar upp úr kössum í geymslunni,“
segir Jóhann Á.
Hansen sem hefur opnað ljósmyndasýninguna Dýrðin litin á
ný á Mokka við Skólavörðustíg.
Á sýningunni eru myndir sem
Jóhann tók á tónleikum Sykurmolanna, Dýrðin kvödd, á Hótel
Íslandi í mars árið 1988, rétt í
þann mund sem sveitin var að slá
í gegn úti í hinum stóra heimi.
Á þessum tíma var Jóhann, en
hann hefur að aðalstarfi rekstur
á Gallerí Fold við Rauðarárstíg,
nemandi við Fjölbrautaskólann
í Ármúla. „Eins og með marga
aðra Íslendinga vann ég ýmis
störf samhliða skólanum, meðal
annars á barnum á Hótel Íslandi
en líka sem ljósmyndari í lausamennsku. Þá var ég aðallega að
elta lögguna og taka myndir af
slysum og slíku og seldi blöðunum myndirnar, mest í DV,“
rifjar Jóhann upp. „Ég fór líka á
marga tónleika á þessum tíma og
tók myndir, til dæmis af Leonard Cohen, Boy George og Fine
Young Cannibals og brot af þeim
myndum má finna á síðunni
minni johann-hansen.photoshelter.com.“
Hann minnist tónleikanna með
Sykurmolunum aðallega vegna
þess hversu mikið og frjálst
aðgengi ljósmyndararnir, sem
voru nokkrir, fengu að sveitinni
á sviðinu. „Á Hótel Íslandi er
sviðið nánast hluti af dansgólfinu
og við fengum að fara alveg upp
að hljómsveitinni, sem er mjög
óvenjulegt og hefur heldur betur

MYND/JÓHANN Á. HANSSON

breyst. Í dag er ekki óalgengt að
ljósmyndarar þurfi jafnvel að
skrifa undir samninga þess efnis
að tónlistarfólkið sem myndað er
eigi höfundarréttinn að myndunum,“ útskýrir Jóhann.
Eftir Sykurmolatónleikana
gerði Jóhann ekkert með myndirnar í mörg ár, utan þess að selja
eina mynd af Björk Guðmundsdóttur til bandarísks tímarits.
„Ég hafði þó alltaf í huga að
draga myndirnar á flot og þegar

ég hitti Einar Örn Benediktsson
á síðustu menningarnótt sagði ég
honum frá þeim. Hann hvatti mig
eindregið til þess að halda á þeim
sýningu og mér datt fyrst í hug
að halda hana í Ráðhúsinu, en þar
var allt upppantað. Mokka á mjög
vel við þessar myndir því þetta
er einn elsti starfandi sýningarstaður landsins og svo skilst mér
að Björk eigi stundum þangað
erindi,“ segir Jóhann. Sýningin
stendur yfir til 28. nóvember.

Hafa skal það sem betur hljómar
Frábær hljómtæk frá Samsung – Tækið sem þig dreymir um er hér:
HEIMABÍÓ

BLU-RAY SPILARAR

HLJÓMTÆKI

HT-E5530

BD-ES6000

HW-F751

Verð: 54.900

Tilboðsverð: 39.900

Verð: 129.900

Tilboðsverð: 109.900

Verð: 189.900

Spilar 3D Blu-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW,
CD DA/CD-R/CD-RW. Multi Codec: Spilar alla
helstu staðla. Til hvítir og svartir.

Hágæða heimabíóstæða. "Sound-Bar" við
sjónvarp/hljómtæki með afspilun frá snjallsíma og USB. Til í mörgum stærðum.

HÁTALARAR

DOKKUR

HEIMABÍÓ

DA-F61

DA-E750

HT-F4200

Glæsilegt 5.1 heimabíókerfi.
Heildarkraftur 1000w. Gerist ekki betra.

Verð: 79.900
Verð: 159.900

Verð: 69.900

Kraftmikill hátalari fyrir snjallsíma /spjaldtölvu.
Einföld, stílhrein og mjög falleg hönnun.
12 tíma rafhlöðuending.

Þráðlaus lampa dokka fyrir snjallsíma.
Glæsileg hönnun – frábær hljómgæði.

250W. Mögnuð heimabíóstæða.
3D Blu-ray spilari sem spilar alla helstu staðla.

HEIMABÍÓ

HEIMABÍÓ

BLU-RAY SPILARAR

HT-F5200

SAHT-ES6600

BD-F5100

Verð: 89.900

Verð: 149.900

Verð: 22.900

Heimabíóstæða fyrir vandláta. 3D Blu-ray.
500W. Nett, flott, kröftug– ein með öllu.

400W. Nýstárleg hönnun. 3D Blu-ray spilari.
Stútfull af hátækni. Hágæða heimabíóstæða.

Spilar Blue-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW,
CD DA/CD-R/CD-RW. Spilar alla helstu staðla.

BLU-RAY SPILARAR

DOKKUR

HEIMABÍÓ

BD-F5500

DA-E550

HW-E450

Tilboðsverð:
79.900
Verð: 32.900
Spilar 3D-Blue-ray, DVD-Video/DVD±R/
DVD±RW, CD DA/CD-R/CD-RW.
Spilar alla helstu staðla. Magnað tæki.

Verð frá: 39.900
Hátalaradokka fyrir snjallsíma. Svöl og
nýstárleg hönnun. Gerð fyrir Samsung Galaxy S3,
S2, Note og Apple Iphone og Ipod

Með réttu hljómgæðunum verður bíókvöldið
fullkomið. Frábær lítil og nett heimabíóstæða með
þráðlausu bassaboxi. Falleg hönnun.

Verslanir og umboðsmenn
um land allt

samsungsetrid.is

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900
ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
455 4500

SKEIFUNNI 11 · SÍMAR: 530 2800 / 550 4444
ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA
T Ð
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISL
SI
VESTMANNAEYJ
Y UM
SÍMI 481 3333
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HUGSJÓNAKONAN „Mér finnst að það sem ég geri í þessu lífi þurfi að vera mikilvægt og skipta máli og var mikið að spá í að verða læknir eða jafnvel prestur.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALVARLEGUR TÓNN Í MÉR
María Ellingsen leikkona var að ljúka við leikverk um líf og ástir þriggja kvenna, leikur í nýrri sjónvarpsseríu og berst með
Hraunavinum. Hún ætlar að vera í Afríku um áramótin og á Svalbarða um verslunarmannahelgina. Svo er hún móðir.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Leikfélagið hennar Maríu heitir
Annað svið og mér finnst ég komin
á annað tilverusvið þegar ég stíg
inn á vinnustað hennar við Suðurgötu í Reykjavík, sem hún deilir
með tíu öðrum konum í ólíkum,
skapandi verkefnum. Fegurð
blasir alls staðar við, örsmáar
rúður í gluggum, rósettur í loftum
og listaverk á veggjum.
Við María komum okkur vel
fyrir á efri hæðinni og ég byrja á
að forvitnast um helstu viðfangsefni hennar þessa dagana. „Ég var
að koma heim frá Álandseyjum í
fyrradag, fór þangað ásamt samstarfsfólki mínu með sýninguna
Ferðalag Fönixins – um listina að
deyja og fæðast á ný, sem er dansleikhúskonsert þar sem maður og
kona takast á. Við frumsýndum
verkið á listahátíð fyrir tveimur
árum og það hefur blómstrað. Við
höfum áður farið með það til Færeyja og Finnlands og það snertir
fólk djúpt hvar sem við komum.“
Sögur þriggja kvenna
„Verk spretta gjarnan upp úr
þeirri lífsreynslu sem maður er að
fara í gegnum hverju sinni. Þannig varð verkið MammaMamma til
þegar við Charlotta Boving eignuðumst fyrstu börnin okkar 35 ára
gamlar og svo fæddust hugmyndir
að tveimur ólíkum verkum þegar
ég fór í gegnum skilnað,“ segir
María sem skildi við eiginmann
sinn Þorstein J. Vilhjálmsson
fyrir fjórum til sex árum, eins
og hún orðar það. Annað verkið
er Ferðalag Fönixins en hitt er
Augun mín. Augun þín, um þrjár

skáldkonur sem uppi voru á öndverðri nítjándu öld. Ein þeirra
er Agnes Magnúsdóttir sem var
tekin af lífi í Vatnsdalshólum og
María túlkaði í myndinni Agnes.
Hinar eru Guðný frá Klömbrum
og Skáld-Rósa.
„Mér fannst alltaf að sögur
þessara þriggja kvenna ættu að
tala saman þannig að þegar ég
var að koma út úr þessum skilnaði hugsaði ég: nú er tíminn til að
fanga þetta efni og tengja saman
þessar þrjár konur sem allar
gengu í gegnum ástarsorg en
brugðust ólíkt við; Agnes drepur
manninn og missir höfuðið, Guðný
sligast af harmi á níu mánuðum
og skrifar ljóð fram á síðasta dag
sem er eins og hjartalínurit að
fjara út. Svo er það Skáld-Rósa
sem berst og dettur en kemst á
lappir, slítur sig frjálsa og fer sína
leið,“ lýsir María. Hún kveðst hafa
unnið þetta verk með Snorra Frey
Hilmarssyni leikmyndateiknara
sem setur hlutina í sögulegt samhengi og svo lærimeistara sínum
frá New York University, Kevin
Kuhlke, tilraunaleikhúss-leikstjóra.
„Við lögðum lokahönd á verkið
úti í Arabíu um daginn, af öllum
stöðum,“ segir María glaðlega.
„New York-háskólinn í Abú Dabí
bauð mér að halda fyrirlestur í
leiklistardeildinni og okkur Kevin
að prófa verkið í vikulangri höfundarsmiðju með leiklistarnemum
deildarinnar. Þar í eyðimörkinni
lifnuðu þessar íslensku skáldkonur
við – og einn karl, sem leikur þrjú
hlutverk. Þannig að nú er þetta
verk tilbúið til uppfærslu.“
Er ekki texti í því? „Jú, það er
svo skemmtilegt. Ferðalag Fönixins var orðlaust og alveg opið til
túlkunar en þetta leikrit er fullt
af orðum, bæði í bundnu máli og

óbundnu. Það er skrifað af okkur
Kevin á ensku en Þórarinn Eldjárn þýðir það og ljóðin eru auðvitað ort á íslensku. Næsta verkefni er að fjármagna það og koma
því á fjalir,“ segir María og heldur
áfram. „Guðný hefur leitað á mig
lengi og það er góð tilfinning að
hafa fundið henni farveg. Hún
var amma Haraldar Níelssonar
prófasts sem var langafi minn.“
Leiklistin ástríða
María er líka að leika þessa dagana í lögguseríunni Hrauninu,
framhaldi af Hamrinum sem
sýndur var í sjónvarpinu fyrir
fáum árum. Seríurnar eru eftir
Sveinbjörn I. Baldvinsson og í
leikstjórn Reynis Lyngdal. „Ég
leik tæknideildarlögreglu sem
mætir á staðinn, mjög mikinn
töffara og blóðferlasérfræðing,“
segir María brosandi og upplýsir
að tökurnar fari fram á Snæfellsnesi og í nágrenni Reykjavíkur.
Hún segir leiklistina hafa verið
henni algera ástríðu frá því hún
var unglingur. Þó hafi hún reynt
að streitast á móti því hún hafi
verið hrædd um að leiklist væri
of léttvæg. „Það er alvarlegur
tónn í mér. Mér finnst að það sem
ég geri í þessu lífi þurfi að vera
mikilvægt og skipta máli og var
mikið að spá í að verða læknir eða
jafnvel prestur. En svo komst ég
að því að leikhúsið er á svipuðum
slóðum því það er, þegar best er
á kosið, bæði læknandi, vekjandi
og umbreytandi og maður er alltaf með lífið sjálft í höndunum.“
Svo lengi sem þú leikur ekki
glæpakvendi, segi ég hugsandi.
„Ég lék morðingja þegar ég lék
Agnesi en ég hugsa að margar
konur geti séð sjálfar sig í henni
og fundið blóðbragðið sem hún
var með í munninum, þó þær fari

ekki í það að myrða neinn. Hún rís
upp gegn óréttlæti og ofbeldi og
hefnir sín. Ég hugsa alltaf: Fólk
er ekki komið í bíó eða leikhús til
að sjá Maríu Ellingsen, heldur
sjálft sig. Því lengra sem ég fer
inn í sálina á mér því nær kemst
áhorfandinn eigin sál. Í leikhúsinu
getur fólk fengið nýtt sjónarhorn
á líf sitt, skilið sjálft sig betur,
fengið huggun eða fundið leiðir til
að ná vopnum sínum á einhvern
hátt.“
Við erum ekki guð
Þú nefndir prestinn. Ert þú trúuð
kona? „Já, ég er bæði trúuð og
almennt andlega sinnuð. Ég hef
tengt mig við kristna trú, stúderað
búddisma og ástundað jóga frá
unglingsárum. Pabbi er mjög andlega sinnaður, opinn, fordómalaus
og mikill pælari og það hefur skilað sér í því að ein systir mín er
búddisti og yngstu systkini mín
sem eru tvíburar eru í jógafræðunum. Bróðir minn var meira að
segja munkur í hindúaklaustri í
tuttugu ár.“
Hafði langafi þinn þessi áhrif á
ykkur? „Ég held það. Það er varla
hægt að vera afkomandi Haraldar
Níelssonar án þess að það hafi
sterk áhrif á andlegt líf manns.
Maður hugsar sig ekki í miðju
alheimsins heldur verður meðvitaður um að maður er aðeins
lítill hluti af einhverju stærra og
magnaðra samhengi. Við erum
ekki guð. Mér finnst mikilvægt að
halda í þá auðmýkt gagnvart tilverunni. Fyrir utan að það væri
dálítið mikið álag að vera guð.“
segir María brosandi.
María stýrði barnastarfi Dómkirkjunnar í nokkur ár og skrifaði
kennsluefni fyrir barnastarf þjóðkirkjunnar. „Mér finnst mjög dýrmætt að fá að miðla því til barna

Ég hélt alltaf að ég yrði
læknir sem ynni í Afríku við
að bjarga heiminum en varð
svo bara leikari á Íslandi.
Stundum hef ég sagt að Lára
sé mín Afríka því uppeldi
hennar er stóra, stóra verkefnið mitt í lífinu.
að það er yfir oss vakað – eins og
langafi hefði sagt – og kenna þeim
að þakka fyrir það sem við höfum,
biðja um það sem við þurfum og
biðja fyrir öðrum, það tengir
mann við þetta stóra samhengi
sem maður er hluti af. Við förum
í gegnum lífið með öðrum.“
Þessi umræða leiðir hugann
að persónulegum högum Maríu.
Skyldi hún hafa fundið annan
mann?
„Nei, ég er í þeirri ótrúlegu
aðstöðu að vera bara á lausu,“
segir hún og hlær. „Ég er stundum
spurð hvernig á því standi. Ég get
eiginlega ekki svarað því nema
með því að það hefur tekið tíma að
vinna úr þessari lífsreynslu. Ég er
svolítið gamaldags og fer djúpt í
hlutina. En ég lofaði mér því að
þegar ég væri komin í gegnum
sorgina yrði ég ekki bitur, heldur
með opið hjarta. Mér finnst það
hafa tekist og ég finn fyrir auðmýkt og þakklæti fyrir ferðalagið, reynsluna og uppskeruna.
Það er flókið að vera manneskja
og enn flóknara fyrir tvær manneskjur að ganga í takt. En það er
á sama tíma skemmtileg áskorun
og eitt það mest þroskandi í lífinu svo ég vona sannarlega að
ég verði svo gæfusöm að eignast
sálufélaga á ný til að vaða með
yfir ár og strauma lífsins.“

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN Í

ICELAND ENGIHJALLA
Verð birt með fy
fyrirvara
yrirvvara um prent
prentvillur
villur og gildir á meðan birgðir endast.

Tilboðin gilda í dag, föstudag, laugardag og sunnudag

BARNADAGAR

Verðdæmi

Kynningarverð

Hero Baby hrísmjólk 500 g.......................áður 799 kr. Nú 298 kr.
Hero Baby morgunkorn 250 g .................áður 399 kr. Nú 138 kr.
Hero Baby epla- og bananamauk 125 g ..áður 139 kr. Nú 48 kr.
Hero Baby peru- og ananasmauk 125 g ..áður 139 kr. Nú 48 kr.
Hero Baby þurrmjólk 500 g......................áður 1.299 kr. Nú 398 kr.
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að eiga hest en svo lét ég drauminn rætast og eignaðist hest fyrir
fimm árum og stússið er æðislegt.
Það hefur verið ótrúlega gefandi
að eiga sinn eigin hest og ná samspili við hann. Svo er hundurinn
Hneta á heimilinu. Hún hefur
verið mikill þerapíuhundur fyrir
Láru og passar að hún fari ekki
alltof langt inn í sig.“

LEIKKONAN „Fólk er ekki komið í bíó eða leikhús til að sjá Maríu Ellingsen, heldur
sjálft sig. Því lengra sem ég fer inn í sálina á mér því nær kemst áhorfandinn eigin sál.“

Stóra, stóra verkefnið
María á tvær stelpur. Láru og
Kristínu. „Lára er fiðrildi með
risastórt hjarta og krullur og snert
af einhverfu. Það er búið að vera
gefandi verkefni að læra hennar
tungumál og finna leiðir til að
hjálpa henni að blómstra. Ég er
ótrúlega þakklát fyrir það,“ segir
María einlæg og heldur áfram.
„Það kom í ljós um leið og hún
fæddist að það var eitthvað ekki í
lagi, hún grét hástöfum fyrsta árið
sitt, stanslaust. Það var svakaleg
eldskírn fyrir nýbakaða móður.
Ég var þrjátíu og fimm ára og það
var eins gott að ég var komin til
þroska, þá gat ég staðið í lappirnar.
Svo eignaðist ég Kristínu rétt fyrir
fertugt og hún er að verða tíu ára,
efnileg, skemmtileg og hjartahlý
stúlka.“
Ertu sem sagt að segja mér að
þú sért að verða fimmtug?
„Já, við mæðgurnar eigum allar
stórafmæli á næstunni. Kristín
verður tíu ára núna í nóvember og
við Lára eigum afmæli í janúar,
hún verður fimmtán ára og ég

fimmtug. Við ætlum að fara til
Afríku, á Kilimanjaró og í safarí
um áramótin með tveimur vinafjölskyldum af þessu tilefni. Það
verður gaman. Ég fékk Afríku á
heilann þegar ég var lítið barn,
eins og ég hefði átt þar heima einhvern tíma í fyrra lífi. Ég hélt
alltaf að ég yrði læknir sem ynni
í Afríku við að bjarga heiminum
en varð svo bara leikari á Íslandi.
Stundum hef ég sagt að Lára sé
mín Afríka því uppeldi hennar er
stóra, stóra verkefnið mitt í lífinu.“
María á líka son sem hún að
sögn fékk í kaupbæti. „Hann
Tómas minn Þorsteinsson er 24
ára fótboltastrákur og er að ljúka
námi í verkfræði. Tómas var
fyrsta barnið mitt og bjó mig undir
framhaldið og við erum miklir
vinir. Þá erum við mamma hans
í hestamennsku saman og hann
getur oft náð okkur báðum í sama
símtalinu!” Hestaáhuginn hefur
fylgt henni frá því hún man eftir
sér. „Lengi vel hugsaði ég að ég
gæti bara farið í stakar hestaferðir
og sleppt stússinu sem fylgir því

Markmiðið er að efla fólk
Náttúruvernd er stór partur af
lífi Maríu. Hún er einn af stofnendum Framtíðarlandsins sem
fóstrar verðmæti Íslands og er
hugmyndaveita fyrir samfélagslega ný sköpun, og formaður
stjórnar þess. Auk þess sem hún
er í stjórn Auðlindar náttúrusjóðs
sem Guðmundur Páll Ólafsson
náttúrufræðingur stofnaði. „Guðmundur Páll heitinn var mér dýrmætur lærimeistari og kenndi
mér að það er ekki nóg að þykja
vænt um náttúru Íslands í hjarta
sér, maður verður að verja hana
því hún er ómálga. Hann sagði að
örlagaspurningin væri sú hvort
við yrðum græðgi að bráð eða
settumst loks á þúfuna og biðum
eftir sálinni í okkur og samhæfðum hana sál landsins,“ segir María
og kveðst aðspurð hafa verið úti í
Gálgahrauni nýlega og það hafi
verið yfirþyrmandi reynsla.
Næsta sumar bíður nýtt ævintýri Maríu. Hún hefur tekið að
sér að leiða fimmtán norræn ungmenni í gegnum leiklistarferðalag sem hefst á Svalbarða. „Já,
alls verður 75 unglingum af öllum
Norðurlöndunum skipt í fimm
hópa sem ferðast og kynnast
sirkus, músík, sjónlist, dansi og
leiklist og mætast í Austur-Finnlandi þar sem við búum til risastóra lokasýningu með þeim.“
En eru ekki ísbirnir á Svalbarða? „Jú, ég held að maður fari
ekki út í póstkassa öðru vísi en
með byssu. Ég þarf kannski að
fara að koma mér upp byssuleyfi.“
Ekki eru öll verkefni upptalin
enn sem María er að fást við
því hún fetar í fótspor Gunnars
Eyjólfssonar leikara og kennir
ræðumennsku. Vinnur bæði á
eigin vegum og hjá Háskólanum í
Reykjavík. „Ég fór upphaflega af
stað með námskeið til að styrkja
konur í að koma fram en víkkaði
það fljótlega út,“ upplýsir hún.
„Fólk býr yfir svo mikilli reynslu
og þekkingu en vantar tækni til að
miðla hugmyndum sínum á áhrifamikinn hátt. Það er virkilega gefandi að sjá fólk stíga út úr sviðsskrekk og finna styrk sinn.“
En er ekki erfitt að vera að
vasast í svona mörgu? „Þetta er
í raun allt af sama meiði,“ svarar
María. „Markmiðið er að efla
fólk og miðla ljósi. Þegar ég er að
kenna er ég bæði að koma fram og
leikstýra. Byrja á að standa fyrir
framan áhorfendur og svo sendi ég
þá upp í pontu. Ég hef alltaf notið
þess að kenna og þetta er tækifæri
til að halda hnífunum sínum beittum og láta gott af sér leiða.“

BÚUM VIÐ Í PALESTÍNU?
Flaug í gegnum huga minn í gær þar sem við stóðum fyrir framan skriðdreka Vegagerðarinnar sem tættu vægðarlaust í sig aldagamalt gróið
hraunið sem Kjarval elskaði að mála. Ég leikstýrði verki ekki alls fyrir
löngu um Rachel Corrie, unga stúlku sem stóð á hól eins og þessum til
að verja heimili fjölskyldu í Palestínu fyrir ísraelska hernum, og það fór
svo í taugarnar á manninum á skriðdrekanum að hann keyrði yfir hana.
Að sjá lögregluhersveit, vopnaða kylfum og táragasi, íklædda skotheldum vestum og leðurhönskum með hnúajárnum til að mæta fólki, mörgu
á sjötugs- og áttræðisaldri, sem lagðist í lyngið til að verja þetta hraun
með lífi sínu og veitti enga mótspyrnu.
Það var var eins og ljótasta senan úr Avatar.
Hvar erum við eiginlega stödd? Af hverju er náttúran okkar skotspónn?
Í stríðum milli þjóða er það þekkt ráð að veikja andstæðing með því
að myrða börnin og nauðga konunum. Getur verið að náttúra Íslands
sé í þessu hlutverki í pólitísku stríði hér á Íslandi. Að náttúran sé álitin
hjartað í þeim sem eru taldir vinstri og til að sýna yfirburði og særa
andstæðinginn helsári sé ráðist á náttúruna. Hvernig er hægt að útskýra
þennan fjandskap hægrimanna út í náttúru Íslands?
Það er allavega skrítið að á örfáum mánuðum hafi þessi nýja ríkistjórn,
sem ekki gengur mikið undan að öðru leyti, aflýst friðun Þjórsárvera,
undirbúið að afturkalla náttúrulög, sett spurningamerki við Rammaáætlun, talað um að skera hálendið í tvennt með háspennulínu, mælt
með að vegur verði lagður í gegnum Teigsskóg, rætt um að leggja niður
umhverfisráðuneytið, virkja Reykjanesið til að geta reist álver í Helguvík
og gefið grænt ljós á eyðileggingu Gálgahrauns.
Er það einlæg hugsjón hægri manna og kvenna að ráðast gegn náttúrunni eða er þetta herbragð til að sýna vald, koma fram hefnd? Og ég
segi hefnd því ég skynja heift hjá þeim sem fengu rauða spjaldið eftir
hrun, voru reknir út af og fóru í leikbann og eru núna að labba inn á
völlinn aftur.
Ég vona svo sannarlega að ég hafi rangt fyrir mér því mér brá þegar
þetta kom mér í hug þarna út í hrauninu.
Það veldur líka vonbrigðum að sjá stjórnmálakonu eins og Hönnu
Birnu falla hér í sömu gryfju og Sif, Valgerður og Ingibjörg Sólrún í Kárahnjúkamálinu sem virtust halda að með því sýndu þær að þær hefðu
sama styrk og kjark og strákarnir af því að þær þyrðu í stríð … gegn
landinu.
En hvar er sú kona og maður við völd sem eru tilbúin að sýna alvöru
styrk og alvöru kjark með því að halda verndarhendi yfir þessu landi sem
okkur er treyst fyrir, horfa til framtíðar, velja frið, sátt, samtal og sýna
virðingu? Nota umboð sitt til góðra verka en ekki skemmdarverka?
Því staðreyndin er að við búum ekki í Palestínu–við erum ein þjóð,
ein lítil þjóð í einu litlu landi–og það vill svo til að náttúra Ísland er það
sem gerir það einstakt. Er nátengd sjálfsmynd okkar, nærir okkur og veitir
okkur innblástur til sköpunar. Og er í aðalhlutverki í þeirri ímynd sem við
byggjum viðskipti okkar á. Ef það er eitthvað sem við ættum öll að geta
verið sammála um er það að standa saman og vernda þetta fjöregg okkar.

Í GÁLGAHRAUNI Skriðdrekar Vegagerðarinnar tættu vægðarlaust í sig alda-

gamalt hraunið sem Kjarval elskaði að mála.

Ný lög – nýir lánaskilmálar
Kynntu þér breytingar á upplýsingagjöf til neytenda
og nýja lánaskilmála Íbúðalánasjóðs vegna nýrra laga
um neytendalán á www.ils.is
•

Greiðslumat sniðið að ákveðinni eign

•

Aukin upplýsingagjöf við lánveitingu

•

Nýir lánaskilmálar
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Hyundai Santa Fe Comfort, d䟚sil
2,2 d䟚sil, sj䟏lfskiptur, fj䟟rhj䟟ladrif. Verð 7.450 þ䟤s. kr.

Eyðsla 6,7 l/100 km

*

Hyundai ix35 Comfort, d䟚sil
Beinskiptur, fj䟟rhj䟟ladrif. Verð 5.690 þ䟤s. kr.

Hyundai i30 Station, d䟚sil

Eyðsla 5,9 l/100 km

Verð 3.490 þ䟤s. kr.

Einnig f䟏anlegur sj䟏lfskiptur, d䟚sil.

Eyðsla 6,0 l/100 km

*

Komdu 䟚 heims䟟kn og reynsluaktu
n䟧jum Hyundai sem hentar þ䟖r.
F䟏ir b䟚laframleiðendur treysta b䟚lum s䟚num jafnvel og Hyundai
sem b䟧ður 5 䟏ra 䟏byrgð og 䟟takmarkaðan akstur með 䟢llum
n䟧jum Hyundai b䟚lum.

Opið 䟚 dag fr䟏 12-16
Hyundai / BL ehf.

VETRARGLAÐNIN
GUR
䟀 N䟅VEMBER
Með 䟢llum n䟧jum

Hyundai
b䟚lum fylgja vegle
gir kaupaukar.
Uppl䟧singar hj䟏 s䟢
lufulltr䟤a
䟚 s䟚ma 575 1200.

Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðenda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

UPPLIFÐU N䟍JA T䟀MA MEÐ HYUNDAI

ENNEMM / SÍA / NM59929

*
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Króatar standa í veginum
Tveir leikir gegn Króötum standa á milli þess að íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu tryggi sér sæti á HM í Brasilíu næsta
sumar og ljóst er að margir landsmenn eru orðnir spenntir fyrir því sem gæti gerst. Hversu góðir eru Króatar? Hverjir eru
möguleikar Íslands? Hvað kostar farið til Brasilíu? Svör við þessum spurningum og fleiri má finna hér að neðan.

Kolbeinn Tumi
Daðason
kolbeinntumi@frettabladid.is

7-1

fyrir Króatíu. Ísland og
Króatía hafa tvívegis mæst
á knattspyrnuvellinum og
höfðu þeir rauðu og hvítu
betur í bæði skiptin. Króatía
vann sannfærandi 4-0 sigur

í Zagreb vorið 2005 í undankeppni HM 2006.
Núverandi þjálfari liðsins, Niko Kovac, skoraði tvö
marka Króata í leiknum og miðvörðurinn Josip
Simunic, sem enn stendur vaktina í vörninni, eitt.
Eiður Smári Guðjohnsen kom Íslandi yfir í
leiknum á Laugardalsvelli en Króatar svöruðu

með þremur mörkum og unnu 3-1 sigur. Darijo
Srna, hægri bakvörður og fyrirliði Króata í dag,
skoraði þriðja markið úr vítaspyrnu.
Eiður Smári og Kári Árnason eru einu af
núverandi landsliðsmönnum sem komu við sögu
fyrir átta árum.

➜ Flestir leikir og mörk
Eiður Smári Guðjohnsen er bæði
leikjahæsti og markahæsti leikmaðurinn í núverandi landsliðshópi Íslands. Eiður Smári hefur
skorað 24 mörk í 76 leikjum og er
sá markahæsti í sögu landsliðsins.
Hinn 31 árs gamli Dario Srna
er landsleikjhæsti Króatinn með
108 leiki og heldur áfram að bæta
metið með hverjum leiknum.
Markvörðurinn Stipe Pletikosa
kemur á hæla honum með 107
leiki. Eduardo er markahæsti
Króatinn í hópnum með 29 mörk
í 60 leiknum. Davor Suker er sá
markahæsti í sögunni með 45
mörk en hann er núverandi forseti
Knattspyrnusambands þjóðarinnar.

➜ Ungt lið að árum

Króatía fékk sjálfstæði frá
Júgóslavíu árið 1991 og
spilaði sinn fyrsta landsleik gegn Bandaríkjunum
sama ár. Sigur vannst 2-1.
Landsliðið fékk inngöngu í
Alþjóða- og evrópska knattspyrnusambandið árið 1993.
Liðið tók fyrst þátt í undankeppni fyrir Evrópumótið
1996. Liðið vann sinn riðil
en féll út í átta liða úrslitum
fyrir Evrópumeisturum
Þjóðverja.

➜ Ógengi Lagerbäck gegn Króötum

Ekki batnar tölfræði íslenska liðsins gegn því króatíska þegar viðureignir Svía undir stjórn Lars
Lagerbäck eru skoðaðar. Sá sænski stýrði löndum sínum í þrígang gegn Króötum sem unnu
sigur í öll skiptin. Króatar unnu 2-1 sigur í æfingaleik árið 2003. Darijo Srna skoraði sigurmarkið í tveimur 1-0 sigrum Króata í undankeppni HM 2006.

➜ Besti sóknarmaður Evrópu

Íslenskir varnarmenn þurfa að hafa að góðar gætur á framherjanum Mario Mandzukic sem spilar með Evrópumeisturum
Bayern München. Sá stóri og nautsterki skoraði 22 mörk á
síðustu leiktíð og hefur verið sjóðandi heitur með Bæjurum
það sem af er leiktíð.
„Það er ekki til öflugri skallamaður í heiminum en hann,“
segir Pep Guardiola um framherjann 27 ára. 20 af 42 mörkum
Manzukic í þýsku úrvalsdeildinni hafa verið skoruð með
skalla. Hann var valinn knattspyrnumaður ársins í Króatíu á
síðasta ári.

➜ Ekkert þak yfir stúkunum

Króatar spila flesta heimaleiki sína
á Maksimir-leikvanginum í Zagreb.
Nafnið sækir leikvangurinn til þess hverfis
borgarinnar sem hann stendur í. Króatar
hafa fengið sig fullsadda af vellinum sem
fagnaði aldarafmæli sínu í fyrra.
„Við köllum leikvanginn ýmist þann ljótasta í Evrópu eða skömm Maksimir,“ segir
króatíski blaðamaðurinn Alexandar Holiga.
Hlaupabraut er umhverfis völlinn líkt og Íslendingar þekkja svo vel úr Laugardalnum.
Þess utan er ekkert þak yfir stúkunum.
Íslenskir stuðningsmenn sem ætla að mæta
á leikinn í Zagreb ættu að íhuga að taka
regnföt með til vonar og vara.

➜ 20. heimsmeistaramótið

Það fer vel á því að sigursælasta þjóð
sögunnar í knattspyrnu taki að sér gestgjafahlutverkið á HM næsta sumar. Brasilía
hefur fimm sinnum orðið heimsmeistari og
eina þjóðin sem hefur verið með í öll tuttugu skiptin. Þeir gulklæddu hafa einu sinni
áður haldið keppnina. Það var árið 1950
þegar enginn eiginlegur úrslitaleikur var
leikinn. Fjögur lið léku í úrslitariðli þar sem
Úrúgvæ lagði Brasilíu 2-1 í lokaleik riðilsins
á Maracana-leikvanginum í Brasilíu. 174
þúsund Brasilíumenn setti hljóðan þegar
flautað var til leiksloka og titillinn langþráði
úr augsýn. Sambastrákrnir gátu hins vegar
dansað og fagnað titlinum 1958, 1962,
1970, 1994 og 2002.

➜ Rándýr ferð til Brasilíu

Takist íslenska liðinu hið ótrúlega og leggi Króata að velli er ljóst að strákarnir okkar
verða á meðal 32 bestu knattspyrnuþjóða heims á HM í Brasilíu næsta sumar. Vafalítið
myndu fjölmargir stuðningsmenn Íslands vilja skella sér í sólina og upplifa sögulega
stund. Vonandi eru hinir áhugasömu byrjaðir að safna.
Hér að neðan má líta grófa kostnaðaráætlun miðað við tíu daga ferð tveggja einstaklinga þar sem farið er á þrjá leiki Íslands í riðlakeppninni.

Flug frá Íslandi til Brasilíu
Hótel í þrettán nætur í Brasilíu
Þrjú innanlandsflug í Brasilíu
Þrír miðar á völlinn
Leigubílar, matur og skemmtun
Heildarkostnaður

300.000
100.000*
90.000
35.000
200.000
725.000 á mann
*Tveir deila tveggja manna herbergi

➜ Bronsið í Frakklandi

Besti árangur Króata á stórmóti kom á HM í Frakklandi 1998. Liðið fór alla leið í undanúrslit
þar sem liðið tapaði 2-1 gegn heimamönnum og verðandi heimsmeisturum. Liðið lagði
Holland í leiknum um þriðja sætið og Davor Suker fékk gullskóinn fyrir að skora flest mörk.
Með árangri sínum komst landsliðið í 3. sæti styrkleikalista FIFA sem er besti árangur þess.
Besti árangur Íslands er sá sem nú hefur náðst, umspilssæti í undankeppni HM. Liðið hefur
hæst setið í 37. sæti FIFA-listans.
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STÓRU BÖRNIN Hugmyndin að verki Lilju Sigurðardóttur sem frumsýnt er í kvöld spratt upp úr breskum sjónvarpsþætti um infantílista.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fallegt að leita í fortíðarsjálfið
Í kvöld frumsýnir leikhópurinn Lab Loki Stóru börnin, fyrsta leikverk Lilju Sigurðardóttur, í Tjarnarbíói. Verkið fjallar um
infantílista, fólk sem þráir að haga sér og láta meðhöndla sig eins og börn. Lilja segir leikritið hafa átt að verða til.
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

S

em samkynhneigð
manneskja finnst mér
ég hafa meiri skilning á
fólki sem er almennt út
úr rammanum en margir aðrir. Þess vegna var
mér mikið í mun að vinna þetta
leikrit vel og sýna því mikla virðingu að til sé fólk sem þráir að
lifa lífi sínu eins og börn. Síst af
öllu vildi ég gera niðurlægjandi
grín að því,“ segir Lilja Sigurðardóttir. Leikhópurinn Lab Loki
frumsýnir í kvöld fyrsta leikverk Lilju, Stóru börnin í leikstjórn Rúnars Guðbrandssonar, í
Tjarnarbíói. Infantílistar og hulinn heimur þeirra er í forgrunni í
verkinu, fólk sem vill haga sér og
láta meðhöndla sig eins og börn
og er tilbúið að borga fyrir slíka
þjónustu. Fólk sem er á höttunum
eftir eins konar móðurást.
Kaupa sér nálægð
Hvaða persónur eru það sem
sækja aftur í þeirra eigin fortíð í
verkinu? „Verkið fjallar um konu
sem starfar sem dagmamma
fyrir fullorðið fólk, infantílista, og þrjá viðskiptavini sem
koma úr hinum ýmsu aðstæðum.
Einn sækir í sársauka æskunnar,
annar er á flótta undan ábyrgð

í lífinu og sá þriðji er að þrotum
komin eftir endalausan þvæling
milli ástarsambanda. Í rauninni
má líta á verkið á nokkra vegu.
Þjónustan sem dagmamman, sem
kallar sig einfaldlega mömmu,
veitir vekur sömu spurningar og
vændi því um er að ræða kaup og
sölu á ást, þótt í þessu tilfelli sé
það móðurást. Leikritið fjallar
líka um sálarástand viðskiptavinanna og eymd fólksins sem
sér ekki aðrar leiðir færar en að
kaupa þjónustu annarrar manneskju til að finna fyrir nálægð.
Svo má auðvitað líka nálgast
þetta verk sem fjölskyldudrama
með mömmu og þremur börnum
og öllum þeim málum sem koma
upp í fjölskyldum.“

tíðarsjálfið, finnst mér svo full
af nostalgíu og fegurð og ég varð
mjög glöð þegar ég heyrði að
Rúnari þætti það líka.“
Leitaðir þú þér frekari upplýsinga um infantílista við undirbúning verksins? „Já, við höfum til að
mynda kynnt okkur fleiri heimildarmyndir og lesið bækur um
infantílista, auk þess sem heilt
samfélag á netinu snýst um infantílisma. Það er hægt að finna
með því að gúggla ABDL, Adult
Baby Diaper Lovers, og finna alls
kyns þjónustu sem er í boði. Til
dæmis eru til sérfataverslanir
sem selja barnaföt fyrir fullorðið
fólk, stór barnahúsgögn og margt
fleira sem fólk þarf til að geta
lifað eins og börn.“

Spratt upp úr sjónvarpsþætti
Hvernig kviknaði hugmyndin að
verkinu? „Verkið sprettur í raun
upp úr sjónvarpsþætti sem ég sá
þegar ég bjó í Englandi fyrir um
áratug. Við Rúnar Guðbrandsson leikstjóri, sem þá var mágur
minn, vorum samtíða í Leicester og ræddum mikið þennan
þátt, sem fjallaði um infantílista
og þá þjónustu sem þeir sækja í.
Síðar þegar ég viðraði þessa hugmynd við Rúnar, að semja leikrit um þetta viðfangsefni, uppveðraðist hann allur og sagðist
hafa haft svipaða hugmynd í
kollinum lengi. Þetta small því
mjög skemmtilega saman. Þessi
tilhneiging, að leita aftur í for-

Er svona samfélag til á Íslandi?
„Á einkamálasíðum eru auglýsingar frá infantílistum sem leita
hver annan uppi og við höfum
líka haft ávæning af því að þjónusta eins og sú sem mamman í
leikritinu veitir sé rekin hér á
landi. Það hefur þó reynst erfitt
að fá ítarlegri upplýsingar um
þessa þjónustu því infantílismi
viðist vera mjög mikið tabú, einhverra hluta vegna.“
Er infantílismi af kynferðislegum toga? „Eitt af því athyglisverðasta við þetta allt saman er
að infantílistar lýsa þessari tilhneigingu sinni annaðhvort sem
kynferðislegri eða alls ekki kynferðislegri. Þetta er skilgreint

sem „fetish“, blæti sem felur í sér
að fólk æsist upp við hluti sem
vanalega eru ekki flokkaðir sem
kynferðislegir. Infantílsimi eins
og hann kemur fyrir í leikritinu snýst þó ekki um að laðast að
hlutum, eins og snuðum eða bleyjum, heldur þeirri heildarupplifun að vera barn. Persónurnar í
verkinu laðast heldur alls ekki að
börnum heldur sinni eigin æsku.
Það finnst mér merkilegt.“
Ekkert til sem heitir tilviljun
Lilja er uppeldisfræðingur að
mennt og starfar hjá Hjallastefnunni við leikskólaeftirlit. Hún
hafði lengi dundað sér við ýmis
konar skriftir en hafði þó aldrei
hugsað sér að gerast rithöfundur
fyrr en útgáfufyrirtækið Bjartur
auglýsti eftir spennusögum til
útgáfu og í kjölfarið kom fyrri
af tveimur skáldsögum hennar
til þessa, glæpasagan Spor, út
árið 2009. Sjálfstætt framhald
þeirrar bókar, Fyrirgefning, leit
svo dagsins ljós árið eftir en Lilja
segir engar frekari bókaskriftir
á döfinni að svo stöddu.
Ertu búin að fá nóg af bókaskrifum? „Með leikhússkrifunum finnst mér að ég hafi fundið
farveg sem hentar mér mjög vel
og virðist liggja vel fyrir mér.
Kannski er það vegna þess að
ég er svo mikið fyrir hið sjónræna. Ég hef þegar lagt drög
að næsta leikhúsverkefni, sem
heitir Valdarán og fjallar um

Ég hef þegar lagt drögin
að næsta leikhúsverkefni, sem heitir Valdarán
og fjallar um valdarán af
ýmsum toga. Ef við segjum
að Stóru börnin séu leikur
með kenningar Freuds þá er
líka hægt að segja að Valdarán sé leikur með Foucault,
svo maður taki nú bara fyrir
eitt uppáhald í einu“
valdarán af ýmsum toga. Ef við
segjum að Stóru börnin séu leikur með kenningar Freuds þá er
líka hægt að segja að Valdarán sé
leikur með Foucault, svo maður
taki nú bara fyrir eitt uppáhald
í einu.“
Þú vilt meina að tildrög þessa
leikverks, sjónvarpsþátturinn
sem þú og Rúnar leikstjóri sáuð
bæði úti í Englandi, sé engin tilviljun? „Ég hef afskaplega litla
trú á því að nokkuð sé til sem
heitir tilviljun. Ég trúi á karma
og í mínum huga er það engin
spurning að þetta verk átti að
verða til fyrst leiðir okkar Rúnars lágu aftur saman á þennan
hátt. Ég er búddisti og trúi því að
lífið byggist á orsökum og afleiðingum.“
Hefurðu lengi verið búddatrúar? „Já, í þó nokkuð mörg ár.
Búddatrúin er á mörkum þess að
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vera trú og heimspeki, en gengur
út á að reyna að vera almennileg manneskja og koma vel fram
við allar lifandi verur. Það er
kannski leiðinlegt að segja það,
en búddisminn er eina trúin sem
móðgar mig ekki vitsmunalega.“

➜ Á einkamálasíðum
eru auglýsingar frá infantílistum sem leita hver
annan uppi og við höfum
líka haft ávæning af því
að þjónusta eins og sú
sem mamman í leikritinu
veitir sé rekin hér á landi.
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Beið eftir að verða stór
Þegar Lilja bjó í Leicester, þar
sem hún sá sjónvarpsþáttinn
eftirminnilega um infantílista,
var hún að fylgja sinni heittelskuðu, Margréti Pálu Ólafsdóttur,
sem var að ljúka meistaranámi
sínu í borginni. Margrét Pála er
höfundur Hjallastefnunnar og
er fimmtán ára aldursmunur á
henni og Lilju, en þær hafa verið
saman í 22 ár.
Hvernig bar fundum ykkar
Margrétar Pálu saman? „Margrét Pála var að vinna í sama
húsi og mamma og þar sá ég
hana fyrst á kaffistofunni þegar
ég var í þann mund að ljúka samræmdu prófunum. Svo þurfti
ég bara að bíða eftir því að
verða fullorðin til að eltast við
hana, sem tók tíma en tókst að
lokum. Mér fannst hún rosalega
heillandi, án þess þó að gera
mér grein fyrir því hvað það var
nákvæmlega sem heillaði mig,
því ég vissi ekki þá að ég væri
lesbísk. Þegar mamma sagði mér
svo að Margrét Pála væri lesbía
fannst mér hún enn meira spennandi. Mörgum árum síðar, þegar
ég var komin úr felum, hittumst við aftur. Þá var hún skilin
við sambýliskonu sína og ég
var orðin stór, svo þetta var allt
mjög heppilegt. Í mínum augum
er Margrét Pála alltaf mest og
best af öllum. Hún er stoð mín og
stytta í flestu sem ég geri og líka
fyrirmynd mín, því ég dáist að
því hvernig hún hagar sínu lífi.“
Mættuð þið fordómum vegna
aldursmunarins? „Ég hugsa
að Margrét Pála hafi aðallega
fengið að heyra það, en svo er
það líka þannig að þegar maður
hefur farið yfir eitt tabú verður næsta tabú auðveldara viðfangs. Aldursmunurinn var lítið
mál í samanburði við það að
taka saman við manneskju af
sama kyni. Það trúði því enginn að sambandið myndi endast,
en það hefur gert það svo um
munar. Í gegnum sögu og menningu samkynhneigðra para er
svona aldursmunur reyndar mjög
algengur og svo virðist sem slík
sambönd endist lengst og gangi
best.“
En þið búið ekki saman? „Nei,
það eru nokkur ár síðan við hættum að búa saman en við erum
mikið saman, ferðumst saman
og eigum gæðatíma, en eyðum
vinnuvikunni hvor í sinni íbúð.
Það er mjög gott fyrirkomulag
og að mörgu leyti auðveldara en
að búa saman. Fyrir okkur, tvær
miðaldra kellingar með engin
börn, er í raun engin ástæða til
að búa saman þar sem sambúðarformið er að miklu leyti búið til í
kringum börn.“
Hafið þið íhugað að eignast
börn saman? „Þegar við höfðum forsendur og orku til þess
að eignast börn var það hreinlega ekki í boði og við afskrifuðum það. Ef staðan hefði verið
eins og hún er í dag hefðum við
örugglega hlaðið niður nokkrum
börnum því Margrét Pála er svo
mikil barnakerling, en við erum
svo heppnar að hún átti unglingsstúlku þegar við tókum saman og
sú hefur verið ægilega dugleg við
barneignir, á fjögur stykki sem
við njótum góðs af.“
Margrét Pála er kröftug manneskja sem liggur ekki á skoðunum sínum og er þar af leiðandi umdeild. Tekur þú gagnrýni
á hana og hennar störf, meðal
annars í leikskólamálum, nærri
þér? „Já. Það er svo fyndið að
hún tekur allri gagnrýni af miklu
æðruleysi og hefur jafnvel dálítið gaman af henni á meðan ég
verð oft alveg brjáluð. Í upphafi
Hjallastefnunnar var gagnrýnin
oft mjög ljót, leiðinleg og ósanngjörn, en hún hefur minnkað
eftir því sem fólk virðist skilja
betur út á hvað þetta leikskólamódel gengur.“
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Undraúthaldsgott
bassadýr
Tómas R. Einarsson gaf nýverið út plötuna
Bassanótt. Hann byrjaði seint að læra á kontrabassa, segist vera ofvirkur lagahöfundur og
sækir innblástur um víðan völl, meðal annars
til dætra sinna, Þiðriksvallavatns á Ströndum
og alla leið til Kúbu, en þangað hefur Tómas
ferðast átta sinnum síðan um aldamótin þegar
hann kom fyrst til höfuðstaðarins, Havana.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

K

ontrabassaleikarinn
Tómas R. Einarsson er
glaður í bragði þegar
hann tekur á móti blaðamanni. Hann er nýbúinn
að gefa út plötuna Bassanótt þar sem sex manna latínhljómsveit spilar nýja tónlist eftir hann.
Ég hef heyrt að hann sé listakokkur og eigi uppskriftir í matreiðslubókum. Kaffið er allavega gott hjá
honum.
Með vítt áhugasvið
Hvernig kom þessi diskur til? Þessi
músík er búin að gerjast lengi í mér.
Eitt af því sem heillaði mig strax
við latíntónlistina eru þau síendurteknu rytmamynstur sem píanóið
og gítarinn spila. Þau eru svo dillandi, það er svo mikill dans í þeim.
Fyrir nokkrum árum náði ég mér í
bækur með þessum rytmamynstrum og hef æft þau töluvert á bassann þó það sé ekki hefð fyrir því í
latínmúsík að hann spili þau. Þetta
kom mér dýpra inn í latínuna og
tónlistin á Bassanótt spratt út úr
þessu. Svo var ég líka í danstímum hjá Salsamafíunni í fyrra og
þar fékk ég þá hugmynd að prófa
að spila chachacha-bít píanósins á
bassann og það gerði sig fínt!
Diskarnir þínir eru ólíkir innbyrðis, tónlistin spannar breitt svið.
Það eru sönglög, kvikmyndatónlist
eins og Laxness-diskurinn, Kúbutónlistin og svo Strengur sem er af
enn öðrum toga. Ertu ofvirkur? Ég
er kannski ofvirkur lagahöfundur
en það bjargar mér að vera með vítt
áhugasvið. Sumar plötur mínar eiga
sér langan meðgöngutíma en annað
kemur óvænt upp á. Halldór Þorgeirsson, höfundur Laxnessmyndarinnar, kastaði því fram í kaffiboði
að það gæti verið gaman að hafa
millistríðsárasveiflu í myndinni og
hvort ég vildi skoða málið? Ég lagðist í þá dásamlegu músík sem tilheyrir þeim árum og samdi svo tónlistina. Ég var líka svo heppinn að
meðspilari minn, Ómar Guðjónsson,
gítarleikari var nýhættur að reykja
og æfði sig á túbu þegar hann langaði í smók og tók eitt lagið á túbuna
en hljómurinn í því hljóðfæri var
sterkt einkenni á dixílandmúsíkinni. En stundum kemur líka fyrir
að maður hefur gengið með eitthvað
í maganum lengi. Ég var búinn að
heyra vatnsnið innra með mér lengi
í bland við bassatóna en ekki búinn
að finna því form. Svo var ég einu
sinni á ferðalagi á Ströndum og fór
upp að Þiðriksvallavatni þar sem
amma mín fæddist. Það var í hauststillu og svanir á vatninu sem gutlaði við steina. Á þeirri stund fékk
ég hugljómun og næstu árin fór ég
á staði sem tengdust fólkinu sem ég
er kominn af og tók þar upp vatnshljóð og samdi svo tónlist við þau.
Lá svo jafnhliða í ættarsögunni og
skrifaði um mitt fólk í bæklinginn
sem fylgdi disknum og vatnsvídeóinu á Streng.

Þú virðist fær í því að fá með
þér gott fólk – vilja allir vinna með
þér? Ragnheiður Gröndal, Ragga
Gísla, Eyþór Gunnarsson, Ómar og
Óskar Guðjónssynir, Matthías Hemstock, Davíð Þór, Samúel Jón, Sigtryggur Baldurs, svo einhverjir séu
nefndir – fólk á öllum aldri, hvernig kemur það samstarf til? Heldur
þú þér ungum með því að spila með
ungviðinu í bransanum? Tja, það
hefur enginn neitað hingað til. Ég
held mér minna gömlum með því
að synda í Vesturbæjarlauginni. En
ég hugsa aldrei um aldur minn né
þeirra sem ég spila með. Þetta góða
fólk og aðrir sem ég hef spilað og
hljóðritað með mína músík í gegnum árin hafa einhvern hljóm og
hugsun í sínu hljóðfæri sem hefur
heillað mig og þannig hefur samstarfið komið til. Það er mjög gott að
vera með sér yngra fólki, það dempar þá íhaldssemi sem oft kemur með
aldri og það brakar meira í heilasellunum.
Djassinn er dýrt sport
Þú fórst seint að læra á bassa, búinn
með háskólapróf og farinn að kenna
þegar þú skelltir þér til útlanda til
náms í hljóðfæraleik – það er óvanalegt að menn nái svo langt sem byrja
svo seint – ertu undrabarn? Ef ég er
eitthvað undra, þá er það kannski
undraúthaldsgóður. Ég keypti minn
fyrsta kontrabassa 26 ára, á þeim
aldri þegar margir kollegar mínir
í djasssögunni voru löngu orðnir
heimsfrægir og komnir langleiðina með að drekka sig í hundana. Ég
ætlaði ekkert frekar að verða músíkant en ég lenti í spileríi með fólki
sem var búið að vera að spila miklu
lengur en ég; Diabolus in Musica,
Nýja Kompaníið, Mezzofortestrákarnir, Guðmundur Ingólfs og þetta
rak mig áfram við æfingar og meiri
æfingar og hlustun. Og svo var
þetta bara svo gaman að maður lét
sig hafa lítið og óstöðugt kaup. Allir
hafa hæfileika, spurningin er hvað
menn endast við að þroska þá.
En hefur þú ekki líka stundað
þýðingar og skriftir og kennslu? Það
er dýrt sport að vera djassspilari og
enn þá dýrara sport að semja músík
líka. Lengi vel fjármagnaði ég plötur mínar með þýðingum, ég hef þýtt
tíu bækur. Svo hef ég stundum verið
með útvarpsþætti og kennt aðeins
í Tónlistarskóla FÍH, ég kenni þar
djasssögu núna. En ég hef komist
upp með það í þrjátíu ár að vera
djassmúsíkant að aðalstarfi.
Nú hefur Kúba, og tónlistin
þaðan, haft mikil áhrif á þig og tónlistina – hvað er málið með þig og
Kúbu? Þegar ég var táningur las ég
mikið um byltinguna á Kúbu og fann
þar mikinn hetjuskap. Þegar nánar
var að gáð fór allur glans af hetjunum en sem betur fer fann ég aðrar
í staðinn, allan músíkantaherinn á
Kúbu. Þeir hafa sannarlega þurft að
berjast líka, aðallega þó fyrir því að
hafa í sig og á. Í framhjáhlaupi hafa
þeir svo lagt fram ótrúlegan skerf
til heimstónlistarinnar. Ég datt ofan
í þessa músík og fór svo til Havana
árið 2000. Síðan hef ég farið sjö
sinnum. Hvar samhljómurinn liggur
veit ég ekki, kannski var ég farinn

KEYPTI FYRSTA KONTRABASSANN 26 ÁRA Tómas fór seint að læra á bassa, þegar margir kollegar hans voru orðnir heims-

frægir og komnir langleiðina með að drekka sig í hundana.

Ég sagði stundum við
hana að hún myndi fá
það hlutverk að skreyta
plöturnar mínar. En þótt
hún geri ekki fleiri
teikningar í þessum heimi
hafa myndir eftir hana
prýtt forsíðuna á Streng og
svo núna á Bassanótt.

að upplifa þann djass sem var efst á
baugi sem of lítið líkamlegan. Djassinn fyrir mér er mitt á milli þess
líkamlega og þess andlega. Þess
vegna miða ég djassinn við naflann,
fönk og latínmúsík eru niður á kviði
og klassíkin nær frá bringu og upp í
haus. Margt í djassinum fannst mér
vera komið upp undir geirvörtur og
ég leitaði því í hina áttina.
Dæturnar veita innblástur
Forsíðan á nýja disknum, Bassanótt, er teikning eftir Ástríði dóttur
þína. Engum sem til þekkti duldist
að hún var listræn í sér og kennari
hennar í myndlist sagði hana sérlega hæfileikaríka. Hvað var hún
gömul þegar hún gerði þessa dásamlegu mynd, þar sem þú dansar við
bassann? Ástríður var á unglingsárum þegar hún gaf mér þessa mynd í
afmælisgjöf. Hún teiknaði mikið frá
unga aldri og var búin með Myndlistarskólann þegar hún lést af slysförum fyrir þremur árum. Hún

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PLÖTUUMSLAGIÐ
MYNDSKREYTT
AF DÓTTURINNI
Forsíða plötunnar er
verk eftir Ástríði, dóttur
Tómasar. Hún var í
myndlistarnámi þegar
hún lést af slysförum
fyrir þremur árum.
hafði næman húmor og stundum
undirfurðulegan eins og birtist í
þessu bassadýri. Ég sagði stundum
við hana að hún myndi fá það hlutverk að skreyta plöturnar mínar. En
þótt hún geri ekki fleiri teikningar
í þessum heimi hafa myndir eftir
hana prýtt forsíðuna á Streng og svo
núna á Bassanótt. Og minningin um
hana var kveikjan að laginu Hvítur
kjóll á disknum. Systur hennar tvær
hafa líka lagt mér lið og gefið mér
innblástur, ég gerði lög við tvö ljóð
Kristínar Svövu á plötunni Trúnó og
Ása Bergný er vefstjórinn minn og
reddar þeim tölvumálum á mínútu
sem ég hef slegist við í tvo klukkutíma. Hún hefur líka víkkað á mér
eyrun með því að spila fína klassík
á píanó.
Hefurðu einhvern tíma séð eftir
því að hafa gert tónlistina að ævistarfi? Nei. En örlögin lúrðu furðu
lengi á þessu og létu mig ekki vita
fyrr en ég var þrítugur. Þau höfðu
samt hönd í bagga og létu mig hlusta

á alls konar tónlist frá barnæsku og
spila á gítar og harmóníku áður en
þau ákváðu að senda mér kontrabassann í fangið. Og mér var líka
ætlað að lenda í latíntónlistinni og
Kúbuferðum, þess vegna leiddu
örlögin mig til Barcelona í spænskunám rúmlega tvítugan.
Eru ekki útgáfutónleikar væntanlegir? Að sjálfsögðu! Þeir verða í
Iðnó á miðvikudaginn og þar stíga
á svið með mér Ómar Guðjónsson
á gítar, Sigtryggur Baldursson á
kongatrommur, Eyþór Gunnarsson á píanó, Matthías Hemstock á
trommur og Samúel Jón Samúelsson
og Kári Hólmar Ragnarsson á básúnur. Svo verður sérstakur gestur,
Arna Margrét Jónsdóttir söngkona.
Það var svo gaman að spila með
henni lagið Hjarta mitt í Hljómskálanum í haust að við ætlum að endurtaka leikinn. Þetta verður fjölbreytt
latínstuð með angurværum bóleróum og guajirum inn á milli og byrjar hálfníu á miðvikudag í Iðnó.

TAX
T
TA
AX
AX
FREE
Opið laugardag og sunnudag 12.00 – 16.00

Knaus Sudwind Exclusive 580 EU
Verð 5.250.000 kr. – TAX FREE 4.200.000 kr.

Seljum síðustu hjólhýsin af 2013
árgerð á TAX FREE tilboði um
helgina.
Nú gefst tækifæri á að kaupa nýtt
hjólhýsi með 20% afslætti – þetta er
tilboð sem þú sérð ekki aftur! Aðeins
í boði þessa helgi. Aðeins bein sala –
engin uppítaka í boði.

Dethleffs Camper 470 FR
Verð 4.798.000 kr. – TAX FREE 3.838.000 kr.

Einnig verður TAX FREE tilboð á
Outwell tjöldum og allri smávöru í
verslun okkar þessa helgi.

Dethleffs Nomad 560 RET
Verð 6.298.000 kr. – TAX FREE 5.038.000 kr.

Seljum einnig vel með farna
leiguvagna á frábæru tilboði.
Einstakt tækifæri, bara þessi helgi!

Fleiri vagnar í boði, komið og sjáið úrvalið!

Útilegumaðurinn - Þar sem grasið er grænna
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HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

40" 3D LED
SNJALLSJÓNVARP
Philips 40PFL4508T
• 40" 3D Smart LED sjónvarp
• Full HD 1920x 1080 upplausn,
• Pixel Plus HD myndvinnsla
• 200 Hz Perfect Motion Rate
• Micro Dimming
• 3D Max
• 2D-3D conversion
• 20 W RMS Incredible Surround
• SimplyShare

• Smart TV - nettenging með opnum netvafra
• Wi-Fi þráðlaus móttakari
• Ljósnemi sem tekur mið af birtu
• Stafrænn DVB-C, DVB-T móttakari
• 2x USB, 3x HDM
• Ethernet, Digital Coaxial út, VGA & CI rauf
• Skype möguleiki og EasyLink
• MyRemote App fyrir iPhone/Android síma
• Orkuflokkur A+

TILBOÐ

149.995

FULLT VERÐ 209.995

50" LED

Philips 50PFL3008T
• 50"LED TV
• Full HD 1920 x 1080p upplausn
• Digital Crystal Clear myndvinnsla
• 100 Hz Perfect Motion Rate
• 16 W RMS Clear Sound hljóðkerfi
• Ljósnemi sem tekur mið af birtu í herbergi
• Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• USB, 2x HDMI tengi, Component o.fl.
• Coax út, VGA & CI rauf
• Orkuflokkur A

NÝTT • NÝJIR LITIR
Í MONSTER DNA LÍNUNNI

TILBOÐ

169.995

FULLT VERÐ 219.995
219 995

HANDÞEYTARAR
20% AFSLÁTTUR

ELDHÚSVOGIR
20% AFSLÁTTUR

HRÆRIVÉLAR
20% AFSLÁTTUR

ER BAKSTUR Í UNDIRBÚNINGI?
www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ - www.ht.is - ÞÚSUNDIR VÖRUTEGUNDA - www.ht.is - FRÁBÆR TILBOÐ - www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ

ROPNUN
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

50" 3D LED
SNJALLSJÓNVARP
2013-2014
GREEN TV
Philips 50PFL5008

Philips 50pfl5008
• Örþunnt 50" LED háskerpu sjónvarp með Incredible Contrast
• Pixel Plus HD örgjörvi tryggir hágæða Philips myndgæði
• 300 Hz Perfect Motion Rate gerir hröðustu myndir skarpar og skýrar
• Glæsileg hönnun með örþunnum ramma
• Snjallsjónvarp með þráðlausu neti sem opnar heim afþreyingar á netinu
• Ambilight baklýsing gefur aukna upplifun
• Simply Share - einfalt að skoða efni af tölvum og senda efni yfir á spjaldtölvur og síma
• MyRemote - hægt að nota spjaldtölvur og síma til að fjarstýra tækinu
• Easy 3D svo hægt er að horfa á efni í þrívídd - 2 gleraugu fylgja

TILBOÐ

269.995

FULLT VERÐ 299.995

BLUETOOTH – NÚ ER LEIKUR EINN AÐ SPILA ALLA
TÓNLIST ÚR SÍMA EÐA SPJALDTÖLVU Í GRÆJUNUM!
ÚTVÖRP MEÐ BLUETOOTH
HÁTALARAR MEÐ BLUETOOTH
HLJÓMTÆKI MEÐ BLUETOOTH
HEIMABÍÓ MEÐ BLUETOOTH

15% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM TÆKJUM

MEÐ BLUETOOTH

NÚNA UM HELGINA
LASER / IPL HÁREYÐINGARTÆKI

20% AFSLÁTTUR

SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.iis

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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FJÖLSKYLDAN Á GRÆNLANDI Óli Kaldal Jakobsson, Sóley Kaldal og Jakob Jakobsson á göngusleða í Sisimiut

SKINNIÐ STREKKT Óli litli stendur hér heima í stofu fyrir framan skinnið

MYND/JAKOB JAKOBSSON @MONSIEURGRUNVALSKY

af hreindýrinu sem pabbi hans veiddi.

MYND/JAKOB JAKOBSSON @MONSIEURGRUNVALSKY

Grænlendingar eru ekki búnir
að uppgötva hvað þeir eru töff
Hjónin Sóley Kaldal og Jakob Jakobsson ákváðu í apríl að rífa sig upp með rótum frá heimili sínu í Kaupmannahöfn og
flytja til Sisimiut á Grænlandi. Þar halda þau heimili ásamt syni sínum Óla og Sóley kennir grænlenskum framhaldsskólanemum stærðfræði og Jakob vinnur heiman frá við arkitektúr og sinnir heimilinu.
Fanney Birna
Jónsdóttir
fanney@365.is

Þ

að er ekki beint hefðbundið lífið sem hjónin
Sóley Kaldal og Jakob
Jakobsson lýsa fyrir
blaðamanni í gegnum
lélegt símasamband við
Sisimiut á Grænlandi. Sóley og
Jakob hafa búið þar síðan í ágúst
og eru að ná taktinum í grænlenskum lifnaðarháttum og menningu.
Sóley, sem er doktorsnemi og
áhættu- og öryggisverkfræðingur, kennir framhaldsskólanemum
í bænum stærðfræði en Jakob, sem
er arkitekt, vinnur heima í verkefnum frá Íslandi. Hann er líka
heimavinnandi húsfaðir og sér um
að koma syni þeirra til og frá skóla
og sinna heimlinu meðan Sóley er
við vinnu.

Langir vinnudagar
Þau segja það hafa verið tilviljunum háð að þau ákváðu að flytja
til Grænlands. Sóley: „Ég var að
leita mér að aukavinnu í Danmörku með náminu og kom auga á
auglýsingu frá skólanum á Grænlandi.“ Hún segir að þar sem hún
hafi verið að vinna talsvert með
norðurheimskautið muni það nýtast henni síðar meir að hafa búið
á Grænlandi og því ákváðu þau að
slá til – enda spennandi ævintýr.
Dagarnir hjá Sóleyju eru langir,
hún kennir allt að 60 tíma á viku.
Sóley: „Kennararnir eru fáir, þar
sem er ekki er hlaupið að því að
fá framhaldsskólakennara því það
eru gerðar miklar menntunarkröfur. Þannig er enginn afleysingamaður sem hægt er að hringja í ef
einhver veikist.“ Hún segist hafa
mikla unun af því að kenna nemendum sínum. Flestir nemendanna
eru grænlenskir en kennslan fer

fram á dönsku, sem þá er í flestum
tilvikum annað tungumál þeirra,
sem getur reynt á.
Dagarnir hjá Jakobi eru alla
jafna rólegri þar sem hann
vinnur heima í sínum verkefnum fyrir hádegi en eftir hádegi
sækir hann Óla son þeirra í leikskólann og sinnir heimilinu. Þau
segja Óla taka breytingunum vel,
hann hafi áður skipt um leikskóla
milli Danmerkur og Íslands og
er orðinn vanur svona róttækum
breytingum. Sóley og Jakob segja
gaman að fylgjast með þroska og
vexti sonarins í þessum aðstæðum. Jakob: „Á Grænlandi er hann
innflytjandi, hann er öðruvísi
einstaklingur sem þarf að laga
sig að framandi samfélagi. Þá er
hann að læra nýtt tungumál, sem
er einstaklega fallegt.“ Óli litli
er heillaður af því návígi sem er
við dýrin á Grænlandi, en þar eru
sleðahundar á hverju horni ásamt

Á BRÚNINNI Grænlenskur ofurhugi leikur listir sínar á BMX hjóli
MYND/JAKOB JAKOBSSON @MONSIEURGRUNVALSKY

öðrum dýrum. Sóley: „Hann vill
eingöngu horfa á dýralífsmyndir
núna og leikur sér með horn og
bein sem leikföng.“
Hógvært og venjulegt fólk
Sóley og Jakob bera grænlenska
samfélaginu einkar vel söguna.
Sóley: „Grænlendingar eru hógværir og bara ósköp venjulegt
fólk eins og aðrir. Það kom okkur
samt á óvart hversu dýrt er að lifa
á Grænlandi en til að mynda er
leiguverð sambærilegt við Kaupmannahöfn. Jakob: „Við hlökkuðum líka mikið til að komast úr
neysluhyggjunni sem einkennir
bæði íslenskt og danskt samfélag
en komumst fljótt að því að slíkt
er ekki síður til staðar á Grænlandi. Grænlenskir unglingar eiga
iPhone-síma og ganga um í dýrum
innfluttum fatnaði, ekki síður en
aðrir unglingar á Norðurlöndum.“
Jakob hefur verið þeirrar gæfu

Við erum hvorki
með sjónvarp né internet-nettengingu og oft og
tíðum er símasambandið
lélegt. Svo höfum við
varla séð neina auglýsingu af nokkru tagi neins
staðar síðan við komum,
maður uppgötvar það
eftir á hvað það er
mikið áreiti.“

ILLA VIÐ DANI Það reyndist auðvelt fyrir Jakob að komast í fótboltalið bæjarins þegar í ljós kom að hann er Íslendin-

gur.
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ÚT UM GLUGGANN Heimavinnandi húsfaðirinn virðir fyrir sér stór-

fenglegt útsýnið út um eldhúsgluggann.

MYND/SÓLEY KALDAL

FJALLAFEGURÐ Mæðginin Óli og Sóley í stórfenglegu umhverfi í
heimabænum Sisimiut í Grænlandi

HAMFLETT Á HEIÐINNI Jakob fór á hreindýraveiðar og þurfti að

verka dýrin áður en haldið var til byggða.

MYND/JAKOB JAKOBSSON @MONSIEURGRUNVALSKY

aðnjótandi að komast á bæði sjóog skotveiðar með nágranna
sínum, sem hann hafði aldrei
gert áður. Jakob: „Veiðiumhverfið á Grænlandi er allt öðruvísi
en á Íslandi. Á Grænlandi elst
fólkið upp við mikla virðingu
fyrir náttúrunni og veiði. Menn
veiða aðeins sér til matar, aldrei
sem eitthvert sport og allt sem
umfram er veitt fer annaðhvort
á markað eða til annarra sem
þurfa á bráðinni að halda.“ Jakob
segir að hann hafi fyrst fengið
hina einu sönnu Grænlandsupplifun til fjalla við veiðarnar. Það
hafi verið engu líkt, enda mannabyggðir í órafjarlægð og fegurðin ólýsanleg. Þau hjónin segja
skemmtilegt að upplifa þessa
framandi veiðimenningu. Sóley:
„Við höfum til að mynda borðað
hreindýr í öll mál undanfarið,
eftir að Jakob kom af hreindýraveiðum, sem annars var aðeins á
boðstólum yfir hátíðarnar. Það er
sérstakt að borða hreindýra-lasanja á mánudegi.“ Þá er Óli farinn
að leika sér mikið í veiðimannaleikjum og fylgist vel með verkun allra þeirra dýra sem komið er
með á heimilið.
Lærir hundasleðasmíði
Jakob hefur einnig tekið þátt í
knattspyrnu með bæjarliðinu.
Jakob: „Það kom á óvart hversu
vel mér var tekið, þó ég hafi fljótt
þurft að koma því að að ég er ekki
Dani, en Grænlendingar kunna
betur við Íslendinga en Dani,“ sem
þau útskýra með stirðu sambandi
Grænlands og Danmerkur. Jakob
stefnir einnig á heilmikla þolraun
næstu páska, þar sem hann mun
taka þátt í hinni þriggja daga, 160
kílómetra löngu skíðagöngukeppni
Arctic Circle Race. Jakob er virkilega spenntur enda er um að ræða
stóran viðburð og stolt bæjarins.
Þau hafa nýlega skráð sig á
nokkur námskeið, Sóley er að
læra grænlenskan skinnsaum og
notar skinnin af dýrunum sem
Jakob veiðir til að gera flíkur á
fjölskylduna. Jakob er að læra
hundasleðasmíði og hyggst smíða
göngusleða sem fjölskyldan getur
notað í ferðir milli staða yfir
háveturinn.
Þau hjónin segja það mikinn
lærdóm að komast úr því eilífa
áreiti sem einkenni líf þeirra kynslóðar. Jakob: Við erum hvorki
með sjónvarp né internet-tengingu
og oft og tíðum er símasambandið lélegt. Svo höfum við varla séð
neina auglýsingu af nokkru tagi
neins staðar síðan við komum,
maður uppgötvar það eftir á hvað
það er mikið áreiti.“ Lífið gangi
hægar á Grænlandi og þau njóta
þess í botn að lesa bækur, upplifa
Grænland og vera saman.
Stórkostlegt land
Sóleyju og Jakobi finnst stórmerkilegt hversu lítið Íslendingar
vita almennt um Grænland. Sóley:
„Sér í lagi í ljósi nálægðar landanna tveggja. Landið er stórkostlegt og við erum alveg gripin af
öllu sem það hefur upp á að bjóða,
en áður en við fluttum vissum við
lítið sem ekkert um land og þjóð.
Grænlendingar eru svo hógværir, þeir eru ekki enn þá búnir að
uppgötva hvað það er töff að vera
Grænlendingur,“ og líkir því við
Íslendinga fyrir nokkrum árum.
Jakob: „Þessi litla þjóð er einstök
og vonandi uppgötvar hún það
fyrr en síðar.“

MYND/JAKOB JAKOBSSON @MONSIEURGRUNVALSKY

BÚÐU TIL ÞÍNAR EIGIN
JÓLASKREYTINGAR

BÚÐU TIL
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KERTI
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Þar sem mjá
er aðalmálið
Í Kattholti við Stangarhyl í Reykjavík er mjálmað
í hverju horni. Þar er athvarf fyrir kisulórur sem
hafa lent á vergangi en líka hótel sem ábyrgir kattaeigendur koma sínum kisum á, meðan þeir skreppa í
frí. Halldóra Ragnarsdóttir stjórnar þessu ríki.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

É

g opna dyrnar úr anddyri
Kattholts bara í hálfa gátt
því innan við er hvítur köttur með ljósbrún eyru sem
langar bersýnilega að skjótast út. Hann er einn þeirra
fjölmörgu katta sem bíða eftir að vera
sóttir af þeim sem þykir vænt um þá.
Hann ranglar eirðarlaus um ganginn
og stekkur svo upp í afgreiðslulúguna,
þar á hann gælur vísar hjá Halldóru
Ragnarsdóttur, sem er forstöðukona
Kattholts og formaður Kattavinafélagsins.
„Það eru komnar 590 óskilakisur
hingað það sem af er þessu ári,“ upplýsir Halldóra og segir síðasta ár hafa
verið algert metár, þá hafi þær verið
780 sem hafi þegið mat og húsaskjól í
Kattholti í lengri eða skemmri tíma.
„Þá erum við ekki að tala um hótelgestina,“ tekur hún fram. En hvað
verður um þessi grey? „Sem betur fer
fara sumar kisur til síns heima aftur
og aðrar fá ný heimili. En það sem er
erfiðast er að það þarf að aflífa margar. Það er ekkert auðvelt fyrir ketti að
vera í svona sambýli mánuðum saman.
Sumir þola það illa og detta í þunglyndi
eftir ákveðinn tíma. Þó eru þeir ekki
alltaf í búrum. Þeir fá allir að hreyfa
sig á gólfi yfir daginn. En þeir hugsa
áreiðanlega: Hvert er ég kominn? Á ég
virkilega að vera í þessum félagsskap
alla mína kattartíð?“
Merkingar leysa vandann
Hvað á fólk að gera til að forðast að
kettirnir þeirra lendi í hrakningum?
„Það þarf að gelda karldýrin, taka
læðurnar úr sambandi og örmerkja

alla ketti. Við erum með
skanna sem les slík merki
og í framhaldinu höfum
við samband við eigendurna. Eins ef dýrin eru
með ól og merkispjald,
annars geta þau dagað hér uppi. Fólk
þarf líka að vera duglegt við að hafa
samband og spyrja eftir þeim og
nálgast þá.“
Eigendum er gefinn minnst sjö daga
frestur til að sækja sína ketti, eftir það
hefur Kattholt fullan rétt á að gera
hvað sem er við þá. „Þá byrjum við á
að reyna að finna ný heimili,“ segir
Halldóra. „Kettlingar eru alltaf vinsælli en fullorðnu kettirnir sem þurfa
oft að bíða. Ef við finnum að einhver
er sérlega góður karakter þá reynum
við að gefast ekki upp. Það grípur um
sig mikill fögnuður hjá okkur starfsfólkinu þegar einhver kisa sem búin
er að dvelja hér lengi fær gott heimili.
Hún á það svo skilið, því það er búið að
leggja svo mikið á hana.“
Lyndir misjafnlega
Í Kattholti eru nokkrar misstórar
vistarverur og þar er mjálmað í mörgum tóntegundum. Við göngum gegnum
herbergi sem fáar kisur eru í, hver í
sínu horni. Halldóra kallar það gjörgæsluna. „Þetta er fyrir þær kisur sem
eiga erfitt með að vera innan um aðrar,“
útskýrir hún. Segir þó jafnan reynt að
finna út hverjum lyndi saman og raða í
plássin eftir því.
Við höldum áfram inn í næsta herbergi sem er hótelið. Þar dvelja nokkrar
hefðarkisur. Athygli vekur ein grábröndótt, gullfalleg. Búrin eru rúmgóð
og með kojum. Halldóra segir þau hafa
verið keypt á þessu ári, á dagskránni
sé að fjölga slíkum búrum og setja upp
í óskilarýminu.
Dálitlar sveiflur eru í starfsemi
hótelsins að sögn Halldóru. „Það er
náttúrulega mest að gera á sumrin,

MEÐ EINN AF SKJÓLSTÆÐINGUNUM „Það grípur um sig mikill fögnuður hjá okkur starfsfólkinu þegar einhver kisa

sem búin er að dvelja hér lengi fær gott heimili. Hún á það svo skilið, því það er búið að leggja svo mikið á hana,“
segir Halldóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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er búið að
leggja svo
mikið á
hana.

KRÚTT Kettlingarnir stilltu sér upp eins
og alvanar fyrirsætur.

svona fram yfir verslunarmannahelgi,
þegar fólk er í sumarfríi. Líka stundum
um jól og áramót. Hér hafa verið um 50
kettir þegar mest er og við höfum þurft
að vísa frá ef ekki hefur verið pantað
með fyrirvara.“ Hún segir hótelið
hjálpa til að halda rekstrinum gangandi því fólk borgi að sjálfsögðu fyrir
umhirðu kattanna sinna. Félagsmenn
Kattavinafélagsins eru líka burðarstoðir í rekstrinum.“
Loppur verða ískaldar
Meðal þess sem Kattholti er gefið er
matur handa gestum hússins. „Eitt
af því sem bjargar okkur er að innflytjendur dýrafóðurs hafa verið okkur
hollir í huga og svo almenningur, við
höfum sett á Facebook að okkur vanti
blautmat og þá kemur fólk og færir
okkur hann. Stundum er líka fiskur,
túnfiskur og rækjur á matseðlinum, þökk sé vildarvinum okkar,
allt er þetta ómetanlegt.“
Vildarvinir Kattholts styðja við

starfsemina með ýmsum hætti eins og
Halldóra lýsir. „Það kom læða hingað
sem hafði gotið kettlingum í vaskahúsi
niðri í bæ. Hún gat ekki verið með þá
hér og við fengum konu úti í bæ til að
taka hana til sín svo hún kæmi þeim á
legg. Við erum með nokkra svoleiðis
einstaklinga sem eru tilbúnir að taka
af okkur kisur tímabundið.“
Fimm til sex manns vinna að staðaldri í Kattholti og þegar við komum
í álmu óskiladýranna eru þar starfsstúlkur að ljúka morgunþrifum. Síðdegis er svo von á sjálfboðaliðum til
að gæla við kisurnar. Þarna er því
heilmikil starfsemi sem er opin alla
daga ársins enda þarf alltaf að fóðra
dvalargestina, skipta um vatn, þrífa og
sinna öðrum þörfum þeirra.
Eitt er víst. Heimilislausar kisur á
höfuðborgarsvæðinu eru heppnar að
komast í Kattholt, ekki síst þegar vetur
sest að völdum og litlar loppur verða
ískaldar. Þar geta þær samt ekki verið
til frambúðar.

Líf útikatta er ekkert grín
Ég er gott dæmi um nokkurra ára ógeltan fress. Ég var einu sinni lítill, hamingjusamur kettlingur
á heimili. Þegar ég varð kynþroska, fimm til sex mánaða, þá byrjaði ég að flakka. Ég fór alltaf
lengra og lengra frá heimili mínu. Ég hitti önnur ógelt fress á ferðum mínum og lenti í mörgum
bardögum. Eyrun á mér eru rifin, ég er með sár um allan líkamann og fæ oft sýkingar í þau. Ég
er alveg hættur að fara heim til mín. Ég ræðst á kettina í nágrenninu, fer stundum inn til þeirra
og spræni til að merkja mér svæðið. Ég vil ekkert vera svona, ég var bara aldrei geltur. Ég vildi
óska þess að eigendur mínir hefðu gelt mig þegar ég var ungur, þá myndi ég lifa áhyggjulausu og
rólegu lífi í dag.
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Súrrealískar pönnukökur
með rabarbara á Bessastöðum
Aðeins hálfu ári eftir að ein mesta átakastjórn lýðveldissögunnar yfirgefur stjórnarráðið rúin trausti þjóðarinnar skrifar
Össur Skarphéðinsson pólitískan þriller upp úr dagbókum sínum. Greinir frá átökum forseta og ráðherra í Ríkisráði.
Heimir Már
Pétursson
hmp@stod2.is

Á

r drekans“ eftir Össur
Skarphéðinsson, fyrrverandi utanáðherra,
sem kemur út í næsta
mánuði er ekki hefðbundin pólitísk endurminningabók eins og stjórnmálamenn gefa oft út eftir að þeir hafa
yfirgefið hið pólitíska svið. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri
grænna var mynduð vorið 2009
eftir efnahagshrun þar sem allt
sem brugðist gat brást og þjóðargjaldþrot var raunveruleg hætta
sem blasti við. Þannig var ríkisstjórnin til í andrúmslofti reiði og
gífurlegra átaka og segja má að í
bók Össurar sé almenningi hleypt
inn í innsta hring nýliðinna atburða
í stjórnmálasögunni eins og flugu á
öxl ráðherrans.„Þetta eru pólitísk
bersöglimál og ég nota þetta ár,
2012, til að segja bæði mína persónulegu sögu en líka til þess að gefa
þeim sem eru að pæla í pólitík hráefni til að greina stöðuna eins og
hún er í dag. Því ég tel að þarna
hafi orðið til og spunnist fram þeir
þræðir sem nota má til að skilja
stöðuna í dag,“ segir Össur. Hann
hafi valið árið 2012 til að veita
„blóðhráa innsýn í líf stjórnmálamanns sem er í fremstu röð í átakaríkisstjórn“, bætir hann við.
Hann segist lýsa með óvægnum
hætti átökum við aðrar þjóðir, átökum milli hugmynda, átökum milli
hreyfinga og einstaklinga, en hann
gangi líka ansi nærri sjálfum sér.
„Þegar ég les þessa bók eftir að
hafa skrifað hana sé ég að lífsgleði
mín kemur þarna fram og ég vona
að hún sýni að ég virði andstæðinga mína, þeir njóta sannmælis og
mér þykir vænt um suma. En það
breytir ekki hinu að veruleikinn er
stundum nakinn og kaldur og það
kemur fram í þessari bók.
Pólitískt líf á bláþræði
Á einu ári drífur auðvitað margt á
daga utanríkisráðherra sem berst
á köflum eins og Don Kíkóti við
vindmyllur í tilraunum sínum til
að ljúka viðræðum við Evrópusambandið. Það er af mörgu að taka í
utanríkismálum eins og málsvörn
þjóðarinnar í Icesave-málinu en
það skelfur líka flest í pólitíska
landslaginu innanlands. Ekki bara
milli stjórnar og stjórnarandstöðu,
heldur milli stjórnarflokkanna í
sumum málum og innan þeirra.
Þannig lá við að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra tapaði ráðherrakaplinum þegar hún
skipti Árna Páli Árnasyni út úr ríkisstjórn. Uppreisn var gerð í flokksstjórn Samfylkingarinnar og pólitískt líf forsætisráðherrans hékk á
bláþræði, eins og Össur lýsir í bókinni. Hann hefur lengi haft þann
sið að skrifa seint á kvöldin það
sem á fjörur hans rak þann daginn, stundum eina til tvær setningar, stundum heilu blaðsíðurnar. Oft
notar hann tímann á ferðalögum til
að færa atburði dagsins til bókar,
í flugvélum og á hótelherbergjum.
Að loknum áðsfundi á nýársdag
2012 skrifar Össur um fund sinn
með Ólafi Ragnari Grímssyni eftir
að aðrir ráðherrar eru farnir heim:
„Tveir gamlir ritstjórar Þjóðviljans
sátu þá á spjalli í þrjá stundarfjórðunga eftir að ríkisstjórnin hafði
kvatt. Ég fór yfir sögulegan fund
á Nordica kvöldið áður þar sem
sveitir Árna Páls, fráfarandi efnahagsráðherra, höfðu gert óvænta
uppreisn í flokksstjórn Samfylk-

➜ Dagbókarfærsla úr
bókinni Ár drekans
31. janúar 2012 Ríkisráðsfundur á Bessastöðum, forsetinn er ósáttur við stjórnarskrárfrumvarp ríkisstjórnarinnar:
„Þetta er niðursallandi hirting. Ríkisstjórnin er bókstaflega flengd. Tölunni lýkur forsetinn með því að segja
að í frumvarpinu felist m.a. að afnema ríkisráðið, sem
hann teldi „mjög vitlaust“. Því gæti svo farið að þetta
yrði síðasti ríkisráðsfundurinn sem nokkru sinni yrði
haldinn. Hann gæti því farið inn í sögubækurnar af þeim
sökum. Í kjölfarið leggur Ólafur Ragnar svo fram bókun
og í stöðunni varpa menn öndinni léttar. Miðað við
ræðuna er hún sakleysisleg. Þar varar hann við niðurlagningu ríkisráðs og hvetur til að engar breytingar verði
gerðar á stjórnarskrá nema í sátt.
Þetta er langlengsta talan sem forseti hefur haldið á
þeim ríkisráðsfundum sem ég hef setið. Hún er greinilega flutt til að árétta það sem hann hafði áður sagt við
setningu Alþingis að hann myndi taka þátt í umræðu
um stjórnarskrármálin. Þetta er formleg tilkynning til
ríkisstjórnarinnar frá forseta lýðveldisins um að hann
ætli að berjast gegn þeim breytingum á stjórnarskránni
sem ríkisstjórn Íslands hefur lagt til á Alþingi og hann
sjálfur telur að forsætisráðherra líti á sem merkustu
arfleifð sína.
Forsætisráðherra svarar þessu án þess að nota stór
orð. Hún segir að forseti megi hafa þær skoðanir sem
hann vill, en hún telji hvorki rétt að bóka sína skoðun né
fara í efnislega umræðu við forseta á fundi ríkisráðs um
mál sem liggi fyrir Alþingi, sem samkvæmt stjórnarskrá
eigi eitt að fjalla um þau og afgreiða.
Engum mín megin borðs getur dulist af svipbrigðum
formanns VG hversu ósáttur hann er við ræðu forsetans.“

PÓLITÍSKUR ÞRILLER Össur Skarphéðinsson alþingismaður segist ganga nærri sjálfum sér í nýrri bók sinni.

ingarinnar. Trúir flokksmenn eins
og Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrverandi ráðherra, og Þórunn Sveinbjarnardóttir, fyrrverandi formaður þingflokksins, höfðu haldið
þrumandi ræður gegn tillögu forsætisráðherra. Hún fól í sér uppstokkun og fækkun ráðuneyta, og
leiddi til að Árni Páll hvarf nauðugur úr ríkisstjórn.“ Össur lýsir því
svo hvernig minnstu mátti muna að
Jóhanna yrði undir í þessum átökum. „Pólitískt líf hennar, formannsembættið og um leið forsætisráðherrastóllinn, hékk á bláþræði,“
segir Össur. Ef hann og fleiri ráðherrar og þungavigtarfólk í flokknum hefði ekki farið nánast maður á
mann hefði ríkisstjórnin sprungið á
þessu augnabliki.
Viku síðar, eða 7. janúar, skrifar
Össur hjá sér: „Í kjölfar fundarins
á Nordica hafa verið vangaveltur
um hvort ráðherrarnir sem settir
voru út úr ríkisstjórninni, einkum
Jón Bjarnason, muni hverfa frá
stuðningi við hana. Forsetinn er á
förum til Abu Dhabi og spyr hvort
óhætt sé að hann fari úr landi. Ég
segi að samgöngur nútímans séu
svo hraðar að hann verði bara kallaður heim ef þarf að mynda nýja
ríkisstjórn. Hann hnyklar dýrfirskar brúnir og kveðst vera að spyrja
utanáðherra í fullri alvöru.“
Splundraði Samfylkingunni
En það er annað mál sem einnig leiddi næstum til til þess að
þingflokkur Samfylkingarinnar
splundraðist. Eftir að ljóst var orðið
að Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, yrði einn ákærður
af Alþingi vegna mistaka í starfi
í aðdraganda efnahagshrunsins,
leggur Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, fram
frávísunartillögu gegn ákærunni
á Alþingi. Össur studdi aldrei að
ráðherrarnir fjórir yrðu yfirleitt
ákærðir og lætur nú vita af því að
hann ætli að styðja tillögu Bjarna.
Þótt Jóhanna styddi ákærurnar
ekki heldur, telur hún að frávísun-

artillagan sé óþingtæk, þvert ofan í
ákvörðun Ástu Ragnheiðar, forseta
Alþingis, að setja tillögu Bjarna á
dagskrá. Mjög tvísýnt var um niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar.
Að frátöldu hruninu segir Össur
að ekkert mál hafi verið honum
eins erfitt. „Það lá eins og mara á
mér,“ segir hann. „Það urðu heiftarleg átök um þetta, ekki bara
innan Samfylkingarinnar, innan
annarra flokka og millum flokka
líka og í ríkisstjórninni. Eins og
kemur fram í bókinni var því beitt
gegn mér og Ögmundi Jónassyni að
það væru yfirvofandi ríkisstjórnarslit ef þetta yrði samþykkt,“ segir
Össur. Og í bókinni greinir hann
frá því að innan þingflokks Samfylkingarinnar hafi menn hótað að
ganga á dyr eða hætta almennt að
lúta vilja ráðherra flokksins í ríkisstjórn um afgreiðslu einstakra
mála og greiða atkvæði um öll mál
eftir sannfæringu sinni hverju
sinni. „Ég held að það hafi verið
mjög skammt í það að það hrykki
úr þingflokknum,“ segir Össur.
Launhelgi Ríkisráðsfunda aflétt
Lesandi bókarinnar fylgir utanríkisráðherra um allt svið íslenskra
stjórnmála, hvort sem það eru
innanflokksmál, átök innan ríkisstjórnar eða við stjórnarandstöðu
og almennt í hans daglegu störfum
heima og heiman. Inn á milli eru
skemmtisögur og hugleiðingar. En
eitt af því sem bókin gerir er að
opna dyrnar inn í launhelgi Ríkisráðsfunda sem fjölmiðlar og þjóðin hafa vanist að þekkja nær eingöngu af uppstilltum ljósmyndum
af ráðherrum á tröppum Bessastaða og með forseta við Ríkisráðsborðið.
Össur lýsir tveimur Ríkisráðsfundum sem sæta tíðindum, annars
vegar 30. ágúst 2012 þegar forsetinn er nýstiginn upp úr kosningabaráttu sem forseti lýðveldisins í
fimmta sinn og hins vegar 31. desember sama ár. Á fundinum í ágúst
eru taugarnar þandar og það andar

köldu milli leiðtoga stjórnarflokkanna og forsetans þegar Ólafur
Ragnar tekur að skamma ríkisstjórnina og lýsir andstöðu við lög
um breytingar á stjórnarráðinu.
„Ríkisráðsfundir breyttust eftir
hrunið, urðu allt öðruvísi og það
sköpuðust átök og spenna milli forsetans og ríkisstjórnarinnar sem
öll þjóðin vissi af. Það sem þjóðin
vissi ekki var hvernig þessi spenna
braust fram á Ríkisráðsfundum,“
segir Össur og segir fundinn 30.
ágúst greyptan í minni sitt.
Forsetinn húðskammar ríkisstjórnina. „Þarna sat ríkisstjórnin á Bessastöðum, forseti Íslands
tekur á móti henni og þetta breytist allt í einu í mjög þunga kyrrstöðubaráttu þar sem menn eru
kurteisir og hóflegir en forsetinn
raunar húðskammar ríkisstjórnina, ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur nánast þrisvar á sama
fundinum.“ Össur rekur í bókinni
hvernig forsetinn lýsir óánægju
sinni með breytingar á stjórnarráðinu sem felur m.a. í sér fækkun ráðherra í átta, sem forseti
telur leiða til erfiðleika í framtíðinni um myndun stjórna fleiri en
tveggja flokka. „Talan þrír gangi
illa upp í átta,“ áréttar forsetinn og
Össur og Ögmundur verða eins og
skólastrákar sem eiga bágt með að
skella ekki upp úr við þessa stærðfræðikennslu prófessorsins við
enda borðsins.
En þegar ráðherrarnir héldu
að skömmum forsetans væri
lokið segir Össur í viðtali okkar:
„Þegar ríkisstjórnin varpaði öndinni léttar og hélt að þessari atlögu
og framhaldi byltingarinnar frá
Bessastöðum færi að ljúka þá
kom þriðja lotan.“ Forsetinn hafi
vísað til greinar sem Davíð Oddsson hafði skrifað í framhaldi af
landsdómi þar sem Davíð vísaði
í rök Róberts Spanó hæstaréttarlögmanns um að ef fara ætti eftir
úrskurði Landsdóms yrði kannski
að halda Ríkisráðsfundi miklu
oftar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Framrás byltingarinnar
„Og ég sá það í hendi mér og
kannski Steingrímur líka en
kannski enginn annar ráðherranna,
að forsetinn var þarna að velta því
fyrir sér að halda framrás embættisins áfram og krefjast þess í krafti
landsdómsúrskurðar að sama gilti
um Ríkisráð og ríkisstjórnarfundi
og það þyrfti að tilkynna honum
mjög reglulega um hvað þar væri
að gerast,“ segir Össur. Hann hafi
skilið það þannig að bera ætti mál
undir forsetann jafnvel vikulega.
Þrátt fyrir þrúgandi andrúmsloft
á nokkrum Ríkisráðsfundum hélt
Ólafur Ragnar í þá hefð að bjóða
ráðherrum upp á kaffi og pönnukökur að loknum fundi með rabarbarasultu sem gerð var úr rabarbara ræktuðum við forsetasetrið.
Össur minnist þess þegar Samfylkingin hafði sagt skilið við sjálfstæðismenn í upphafi árs 2009 og
fráfarandi ráðherrar þeirra höfðu
setið sinn síðasta Ríkisráðsfund og
andrúmsloftið var vægast sagt rafmagnað og allir fjölmiðlar landsins á hurðarhúninum. „Það sýnir
pólitíska hæfileika Ólafs Ragnars
í pólitískum samskiptum að jafnvel þá tókst honum að halda öllum
ráðherrum Sjálfstæðisflokksins á
Bessastöðum og bjóða þeim upp á
pönnukökur með rabarbarasultu
úr garðinum á Bessastöðum og
halda fróðlegan fyrirlestur um
hvað þetta væri merkileg sulta, því
það var engin áhætta fólgin í því
umræðuefni. Það var oft rætt um
rabarbarasultuna á seinna skeiði
ríkisstjórnarinnar. Enda segi ég
það í bókinni að sjálfur Salvador
Dalí hefði ekki getað teiknað upp
svona súrrealískt ástand og þegar
rabarbarasultu ber á góma detta
mér alltaf Ríkisráðsfundir í hug,“
segir Össur Skarphéðinsson.

visir.is
Viðtalið við Össur er hægt að
sjá í þættinum Pólitíkin á
www.visir.is.

EISTNAFLUG 2014
Tónlistarhátíðin Eistnaflug verður tíu ára á
næsta ári. Hátíðin er haldin í júlí en miðasala
er þegar hafin. Fjöldi hljómsveita, innlendra
og erlendra, hefur boðað komu sína.

HEILSUSAMLEGRA
LÍF Sif, verslunarstjóri
Gæludýr.is Korputorgi,
fagnar því að nú sé hægt
að bjóða gæludýrunum
lífrænt og heilsusamlegt
fóður. Nú geta dýrin lifað
heilsusamlegu lífi eins
og mannfólkið.
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Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni
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MigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn

Landsins mesta úrval
af sófum og sófasettum

YARRAH – LÍFRÆNT
FÓÐUR FYRIR DÝRIN
VÖRUSEL EHF. KYNNIR Yarrah er 100% lífrænt vottað gæludýrafóður fyrir
hunda og ketti. Yarrah-gæludýrafóðrið fæst nú hér á landi í verslununum Víði,
Fjarðarkaupum, Gæludýr.is, Garðheimum og Petmax.is.
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f þú tekur meðvitaða ákvörðun
um að borða heilsusamlegan mat,
náttúrulegan eða jafnvel lífrænan
mat á hverjum degi, væri ekki eðlilegt
að bjóða gæludýrinu þínu einnig upp á
heilsusamlegan lífsstíl? Með þetta í huga
byrjaði Jan-Jaap Roelevink, stofnandi
Yarrah Organic Petfood í Hollandi, fyrstur manna í Evrópu að framleiða heilsusamlegan, bragðgóðan og 100 prósent
lífrænan mat fyrir hunda og ketti, árið
1992. Helsti drifkrafturinn og hvatinn
á bak við vinnu Jans var Dano, gamli
Bernese fjallahundurinn hans en Dano
naut Yarrah allt sitt líf.
„Í dag er gæludýramaturinn minn enn
framleiddur samkvæmt ströngustu viðmiðum vottaðrar lífrænnar framleiðslu
með eingöngu besta fáanlegu hráefni,“
segir Jan. „Ég veit nákvæmlega hvað
ég er að bjóða gæludýrinu þínu og get
rakið allt hráefni til þess bóndabæjar eða
akurs sem það kemur frá. Ég persónulega

ábyrgist að Yarrah-gæludýrafóðrið mun
aldrei innihalda efnafræðileg íblöndunarefni, hormóna, tilbúin rotvarnarefni eða
verði nokkurn tíma notað í tilraunir á
dýrum.
Dano minn prýðir enn pakkningarnar
á Yarrah til að minna mig á að gæludýrafóðrið mitt er ábyrgt fyrir heilsusamlegu
fæði gæludýrsins þíns. Það sem ég vil er
að gæludýrið þitt fái að njóta langs
og heilsusamlegs lífs eins og Dano
fékk,“ segir Jan.
Yarrah býður fjölbreytt úrval af lífrænu þurrfóðri, dósamat og nammi
á mjög góðu verði fyrir hunda og
ketti. Allir ættu því að finna eitthvað
við sitt hæfi, meira að segja er boðið
upp á grænmetisfóður og glúteinfrítt
fóður fyrir hunda.
Yarrah fæst nú í betri matvöruverslunum eins og Víði og Fjarðarkaupum og gæludýraverslunum Gæludýr.
is, Garðheimum og hjá Petmax.is.

HOLLT FÆÐI Dano,
fjallahundur Jan-Jaap
Roelenvink, stofnanda
Yarrah, en hann naut
Yarrah allt sitt líf.
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ÆFIR ARABÍSKU
Í MÚSLÍMAHEIMI
MIKIL LÍFSREYNSLA Sindri Guðjónsson, lögfræðingur og þýðandi hjá utanríkisráðuneytinu, er í tveggja mánaða leyfi í Amman í Jórdaníu þar sem hann
þjálfar sig í arabísku og kynnist framandi menningarheimi.

A

rabíska hefur verið áhugamál hjá
Sindra lengi og hann hefur verið
að læra hana í fimm ár. „Ég ákvað
að drífa mig til arabískumælandi lands,
nota málið og kynnast menningunni og
lífinu í Jórdaníu. Ég hef búið á hóteli í
gamla miðbænum í Austur-Amman. Hér
er margt að sjá og upplifa, meðal annars
hef ég látið mig fljóta í Dauðahafinu,
skoðað Petru, eitt af undrum veraldar
en hún er forn borg sem höggvin var í
mikla hamra,“ segir Sindri og bætir við
að nauðsynlegt hefði verið að dvelja
þetta lengi í borginni til að kynnast
þessum heimi.

ÓLÍKIR HEIMAR
„Tveir ólíkir heimar eru Amman. Vesturhlutinn er nútímaleg borg með vestrænum veitingahúsum, skyndibitastöðum og verslunarmiðstöðvum. Þar
eru dýrar lóðir og glæsileg íbúðarhús.
Íbúar í þeim hluta tala almennt góða
ensku. Meiri fátækt er í austurhlutanum
og sumir íbúar þar hafa ekki komið í
ríkari hlutann í mörg ár,“ segir Sindri.
„Í miðbænum í austurhluta Amman
eru litlar verslanir sem selja hnetur,
krydd, teppi og verkfæri en einnig er
alls konar varningur seldur á götunum.
Á útimörkuðum fást ávextir og grænmeti en þar er líka boðið upp á innmat úr lömbum, lambahöfuð, garnir
og kindaleggi. Þá er hægt að fá lifandi
dúfur, hænur, kanínur og fleiri dýr í
litlum búrum á götum úti á föstudögum.
Fáir tala ensku í þessum hluta og þar
tala ég yfirleitt bara arabísku.“
JARÐSPRENGJUR OG TÁRAGAS
Þegar Sindri var spurður hvort hættulegt sé að dvelja á þessum slóðum,
svarar hann. „Það er ekki hættulegt en
maður má ekki fara of nálægt landamærum Sýrlands á vissum stöðum
vegna jarðsprengja. Einnig er ráðlagt að
fara varlega á föstudögum því þá eru
oft mótmæli gegn stjórnvöldum eftir
föstudagsbænirnar í moskunni. Þau eru
yfirleitt tiltölulega róleg miðað við það
sem hefur verið að gerast í nágrannalöndunum og ekkert sérstaklega fjölmenn, en það getur samt verið tals-

verður æsingur í mönnum. Það hefur
einu sinni gerst síðan ég kom að miklu
magni af táragasi var beitt svo ekki var
verandi á götum úti í talsverðan tíma á
eftir. Meirihluti Jórdana styður kónginn,
og Múslímska bræðralagið hér stendur
með honum en heimtar þó einhverjar
umbætur. Vopnaðir her- og lögreglumenn eru á hverju strái. Mikið rusl er
á götum og menn nota yfirleitt ekki
bílbelti. Hér sér maður börn í fanginu á
ökumönnum og farþegum eða standandi aftan á opnum pallbíl. Það hefur
komið á óvart hversu auðfáanlegt áfengi
er, en nokkrar litlar áfengisverslanir eru
nálægt hótelinu og það er einnig selt í
sumum matvöruverslunum.“
Sindra hefur verið vel tekið af heimamönnum og kynnst mörgum. „Ég hitti
til dæmis reglulega verkfræðing sem vill
bæta sig í ensku því hann hyggst flytja
til Kanada. Við æfum okkur þá báðir,
hann í ensku og ég í arabísku. Einnig
geri ég það sama með egypskum kaffihúsaeiganda sem vill bæta sig í ensku
til að geta tekið betur á móti erlendum
gestum. Mér hefur verið boðið í mat og
teflt skák á kaffihúsi. Ég upplifi AusturAmman sem ótrúlega spennandi veröld
og kemst að einhverju nýju á hverjum
degi.“

MIKIL UMFERÐ
Götumynd frá Amman.

SPILAÐ OG SUNGIÐ
Sindri hefur kynnst
heimamönnum, spilað
fyrir þá, teflt skák og
farið í veislur. A-Amman
er gamaldags borg og
þar eru til dæmis enn
seldar kassettur en
DVD-myndir eru greinilega afritaðar og umslög
ljósrituð.

HITTI ÓVÆNT ÍSLENDING
Þótt Sindri sé á framandi slóðum hafa
landar hans orðið á vegi hans. Mér var
boðið í partí uppi á þaki í nálægri bygg-

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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DAGUR HINNA DAUÐU – DÍA DE LOS MUERTOS
■ SKEMMTUN OG UPPÁKOMA Degi hinna dauðu, eða Día de los muertos, verður fagnað
í aðalsafni Borgarbókasafnsins við Tryggvagötu á morgun sunnudag milli klukkan 14 og
15.30.
Día de los muertos er haldinn hátíðlegur á hverju ári í Mexíkó og öðrum spænskumælandi löndum en þá safnast fjölskylda og vinir saman til að gleðjast og minnast
hinna látnu. HOLA, félag spænskumælandi á Íslandi, hefur umsjón með dagskránni.
Boðið verður upp á skemmtun og uppákomu fyrir alla fjölskylduna þar sem áhersla
verður á siði og venjur í Mexíkó og Perú.
Día de los muertos er 1. nóvember og er hann tengdur allraheilagramessu eða allrasálnamessu sem er 2. nóvember.
FORNAR MINJAR Margt áhugavert
er að skoða í Amman, fornar minjar og
merkileg söfn.

ingu. Þar voru um 20 manns;
Arabar, Svíar, Pólverjar, Litháar,
og annar ÍSLENDINGUR sem ég
vissi ekki að yrði þarna. Honum
krossbrá þegar ég ávarpaði hann
á íslensku, enda ekki heyrt málið
lengi. Hann reyndist heita Björn
og hafði verið á ferðalagi í fjögur
ár. Var á leið til Bahrain daginn
eftir. Það var gaman að rekast á
hann,“ segir Sindri. Einnig hafði
hann hitt Íslendinga sem vinna
hjá UNRAW, stofnun sem vinnur
með palestínskum flóttamönnum
og Stefaníu Khalifeh, ræðismann
Íslands í Jórdaníu.

MOSKUR OG KIRKJUR
Í Amman eru fornar rómverskar
minjar. Þar get ég nefnt risastórt
vel varðveitt rómverskt útileikhús sem byggt var á 2. öld
eftir Krist og borgarvirki frá
svipuðum tíma. Mörg áhugaverð
söfn er hægt að skoða, sum
Dauðahafshandritin, en meðal
þeirra eru elstu varðveittu handrit af sumum bókum Biblíunnar.
Hér eru auðvitað risastórar og
fallegar moskur og ótal margt
fleira,“ útskýrir Sindri. „Hér eru
líka margar kirkjur, ég hef séð
kristna araba með tattúeraða
krossa á líkamanum eða krossa
hangandi í bílum sínum. Rétt
hjá höfuðstöðvum Múslímska
bræðralagsins er bókabúð baptista. Hinum megin við götuna
þar sem er stærsta moskan í
borginni er risastór kirkja sem
væri líklega næststærsta kirkja
á Íslandi. Kristnin er sem sagt
meira áberandi en ég hélt. Trúin
er ríkjandi og ég hef verið með
leigubílstjóra sem hlustaði á upplestur úr Kóraninum alla ferðina.
Mér finnst áhugavert að sjá fólk
stoppa við dagleg störf til að
biðja, það setur teppi á gólfið og
snýr sér til Mekka. Slíkt er meira
áberandi í austurhluta Amman.
Fyrst eftir að ég kom hingað
vaknaði ég upp við þegar kallað
var til bæna um fimmleytið þrátt
fyrir að vera með lokaðan glugga
og eyrnatappa.“
MIKIL LÍFSREYNSLA
Þá kom mér mjög á óvart að uppgötva að á veitingahúsum í þessum hluta borgarinnar borða karlmenn í sér sal en konur og börn
í öðrum. Annars er maturinn
góður, falafel, sháirma, hummus,
brauð með ólífuolíu og kryddum,
mikið af ostum, jógúrt, súrmjólk
og fleira. Mjólkurvörur eru ólíkar
okkar vörum heima. Ostarnir
næstum fljótandi. Kjúklingur og
lambakjöt er mikið borðað og ég
hef oft fengið mér einhvers konar
súpukjöt,“ segir Sindri.
Þegar hann er spurður hvort
þessi reynsla hafi breytt honum
á einhvern hátt játar hann því.
„Það er erfitt að útskýra það en
mér líður eins og ég hafi öðlast
tíu ára lífsreynslu. Ég hitti til
dæmis mann sem barðist í Sýrlandi og sýndi mér skotsár á
maga, og ég hef bæði séð sára
fátækt og mikið ríkidæmi.“
■ elin@365.is
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ELSKAR LÍTIL ÞORP
SUNNLENDINGUR Tónlistarmaðurinn Jónas Sigurðsson ætlar að gera víðreist austur á heimaslóðir á morgun þegar hann stígur á svið með nýrri hljómsveit í Tryggvaskála á Selfossi.

KK OG MAGGI Söngelskar sálir verða ekki sviknar
af ljúfri kvöldstund í félagsskap KK og Magga Eiríks
í Þingborg í kvöld.
MYND/VILHELM

SAFNAHELGI
Á SUÐURLANDI
Ævintýri og gestrisni Sunnlendinga bíða ferðalanga um
Suðurland alla helgina.
Tónleikar Dranga í Tryggvaskála eru
hluti af viðamikilli menningarupplifun á
Safnahelgi á Suðurlandi nú um helgina.
Dagskráin er í alla staði heillandi og
snýr að mat og menningu úr héraði, allt
austur að Höfn í Hornafirði. Hvar sem
drepið er niður fæti tekur spennandi
dagskrá á móti gestum í hverjum bæ frá
morgni til kvölds.
Svo fátt sé upptalið má nefna tónlist
Marlene Dietrich í Eyjum, einleikinn
Eldklerkinn á Kirkjubæjarklaustri, söng
og upplestur Þórðar Tómassonar í
Skógum, saumamaraþon í Njálureflinum á Hvolsvelli og gómsætar mataruppskriftir í heitu pottum Sundhallar
Selfoss. Í Flóanum verður gengið að
Flóðgáttinni með Guðna Ágústssyni,
opið verður í Draugasafninu á Stokkseyri, í Vík verður fýlaveisla og Hornafjarðarsöfnin heimsótt. Sjá dagskrá á
www.sunnanmenning.is

Þ

etta er eitthvert eyðimerkurpönk og mér sýnist fólk
verða svolítið skrítið á
svipinn þegar það setur nýju plötuna okkar á fóninn,“ segir Jónas
Sigurðsson um tónlist hljómsveitarinnar Dranga sem skipuð er
Jónasi, Mugison og Ómari Guðjónssyni.
„Drangar urðu til um þetta leyti í
fyrra þegar við Ómar túruðum um
landið og komum við hjá Mugison
í Súðavík. Þá spiluðum við þrír á
tónleikum á Flateyri og ákváðum
að setja hljómsveitina á fót,“ útskýrir Jónas sem verður á gömlum
heimaslóðum þegar hann stígur á
svið með Dröngum í Tryggvaskála
á Selfossi annað kvöld.
Jónas er fæddur og uppalinn í
Þorlákshöfn og þekkir Suðurlandið
eins og lófann á sér.
„Í gamla daga keyrði ég þrotlaust þvers og kruss um Suðurlandið og klassískur hringur á
góðum degi var að fara í Fjölbrautaskóla Suðurlands að
morgni, síðan heim í Þorlákshöfn og á sveitaball í Njálsbúð um
kvöldið. Að sjálfsögðu var tekinn
hamborgari með öllu og rauðkáli í pulsuvagninum á Selfossi í
heimleiðinni og farið í gott partí í
Hveragerði á eftir,“ segir Jónas og
hlær dátt að minningunni.
Honum finnst erfitt að setja
Sunnlendinga undir sama hatt.
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„Suðurlandið er svo víðfeðmt og
mismunandi menning á hverjum
stað. Þannig er stór munur á Selfossi
og Eyrarbakka þótt stutt sé þar
á milli og mikill munur á Þorlákshöfn og Hveragerði, eins og Hellu
og Stokkseyri. Eystri bæirnir eru í
meiri tengslum við landbúnaðinn en
bæirnir við ströndina eru í tengslum
við sjávarútveginn. Hver og einn
staður hefur sitt sérkenni og það
finnur maður vel á menningu bæjarins,“ segir Jónas, sem í dag unir hag
sínum vel í höfuðstaðnum.
„Ég elska borgir jafn mikið og ég
elska að vera í litlum þorpum með
góðu mannlífi. Í miðbæ Reykjavíkur

eru enn leifar af gömlu þorpi og
mikið mannlíf og þar finnst mér
ótrúlega gott að vera,“ segir Jónas
sem þó fer oft og iðulega heim í
Þorlákshöfn.
„Þar búa foreldrar mínir enn og
margir vina minna. Eftir því sem ég
eldist finn ég meira og meira hversu
Þorlákshöfn togar sterkt í mig og
þangað sæki ég innblástur fyrir
tónlist mína og margt fleira. Þorlákshöfn stendur á mörkum mikillar
sandfjöru og bjargs sem Atlantshafið lemur með sínu þunga fargi.
Þar er samankomin gríðarleg orka
og þar er engu líkt að vera.“
■

thordis@365.is

DRANGAR
„Þetta verða notalegir
sunnudagstónleikar,“
segir Jónas um tónleikana í Tryggvaskála.
Hann segir ávallt sérstakt
að spila á Selfossi og
hlakkar mikið til. Drangar
spila líka í Máli og menningu klukkan 15 í dag og
hálffimm í Slippnum. Frá
vinstri: Mugison, Ómar
og Jónas.
MYND/VALLI

TÓNLEIKAR DRANGA
í Tryggvaskála hefjast klukkan 21 annað kvöld.

DREGUR ÚR VERKJUM
OG VANLÍÐAN
ICECARE KYNNIR Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri.
Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni
tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að öðlast betri líðan.

E

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Í FRÉTTABLAÐINU

va Ólöf Hjaltadóttir segir að sér
hafi ekki liðið vel í langan tíma áður
en hún kynntist Femarelle. „Ég er
á lyfjum vegna sykursýki og sjúkdóms í
skjaldkirtli. Ég þyngdist vegna lyfjanna,
hef auk þess þjáðst af gigt með tilheyrandi verkjum. Mér fannst óþægilegt að
vera innan um margt fólk og var farin að
finna fyrir þunglyndi. Einnig átti ég erfitt
með að vera í hávaða og var að einangrast gagnvart félagslífi,“ segir Eva Ólöf.
„Ég er 71 árs og var ekki sátt við
hvernig mér leið, vildi geta tekið meiri
þátt í lífinu. Ég las umfjöllun um Femarelle og leist vel á að prófa náttúrulega,
hormónalausa meðferð, sérstaklega þar
sem sagt var að hylkin gætu minnkað
verki. Núna hef ég tekið Femarelle inn
í fjóra mánuði og hef endurheimt mitt
fyrra líf. Mér líður svo vel að nú get ég
farið daglega út að ganga með hundinn
minn, fer í sund á hverjum degi og sæki
félagsvist og bingó,“ segir Eva glöð í
bragði.
„Mig er hætt að verkja um allan
líkamann. Ég nota Femarelle sem náttúrulega verkjameðferð því ef ég er með
verk tek ég aukalega inn af því. Það
besta við þetta allt er að börnin mín og
tengdabörn segja að ég sé aftur orðin
lífleg og hress. Þá finnst mér mun meira
gaman að hitta barnabörnin mín, því ég
get veitt þeim alla athygli. Ég hef misst
ellefu kíló án þess að hafa haft fyrir því
vegna þess að mér líður betur og get
hreyft mig óhindrað. Ég er ánægð með
Femarelle-hylkin, mér líður vel af þeim
og hef mælt með þeim við vinkonur
mínar.

ÁNÆGÐ
Eva Ólöf er ánægð með
Femarelle og segist nota
það sem náttúrulega
verkjameðferð.
MYND/STEFAN

FEMARELLE
ÖRUGGUR
KOSTUR
Femarelle fæst
í apótekum,
heilsubúðum
og heilsuhillum
stórmarkaða. sjá
www.icecare.is

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Ráðgjafi hjá Intellecta
Intellecta var stofnað árið 2000.
Fyrirtækið hefur frá þeim tíma unnið með
stjórnendum við að bæta rekstur og auka
verðmæti fyrirtækja. Intellecta er sjálfstætt
þekkingarfyrirtæki sem starfar á þremur
meginsviðum sem eru: Rekstrarráðgjöf,
ráðningar og rannsóknir.

Vegna aukinna verkefna óskar Intellecta ehf. eftir að ráða starfsmann í
rannsókna- og ráðgjafardeild.

Við höfum sterkan faglegan bakgrunn og
víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn
notum við í samvinnu við viðskiptavini til að
móta hugmyndir sem skipta máli og þróa
og innleiða lausnir sem skila árangri.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
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Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is). Umsóknarfrestur
er til og með 11. nóvember. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og
þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
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Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

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

Stjórn Samtaka iðnaðarins óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
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PHSFLTUVS
t 6QQMâTJOHBHKÚGUJMTUKØSOBS

Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum
iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu
samráði við fyrirtækin sjálf. Byggt er á
markvissri stefnumótunarvinnu fjölmargra
starfsgreinahópa og félaga. Þjónusta við
félagsmenn er annars vegar við einstök
fyrirtæki og starfsgreinahópa en hins
vegar þverfagleg, s.s. í gæðamálum,
menntamálum og markaðs- og
kynningarmálum.
Nánari upplýsingar um samtökin má finna
á heimasíðu þeirra www.si.is

t
t
t
t
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4KÈMGTU§JPHGSVNLW§J
4BNTLJQUBIGJMFJLBS

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

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

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

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

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

UièJM|IUièQLQJDUUDQQVyNQLU
6tèXP~OD
5H\NMDYtN
6tPL
ZZZLQWHOOHFWDLV
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HAGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að hagfræðingi til starfa á nýju efnahagssviði samtakanna.
Helstu verkefni:

•
•
•
•

Almennar rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála
Þátttaka við uppbyggingu á þjóðhagslíkani til spágerðar
Greining á einstökum atvinnugeirum
Aðrar tilfallandi greiningar

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks
atvinnulífs. Innan SA eru sjö aðildarsamtök sem
starfa á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga
rúmlega 2.000 smá og stór fyrirtæki þar sem
starfa u.þ.b. sjö af hverjum tíu launamanna á
almennum vinnumarkaði á Íslandi.

Menntun og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

Meistarapróf í hagfræði eða önnur sambærileg menntun
Gott vald á aðferðum við hagrannsóknir og notkun hugbúnaðar við tölfræðigreiningar
Gott vald á mæltu og rituðu máli
Hæfileikar til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir forstöðumaður efnahagssviðs í síma 591 0080.

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

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til asdis@sa.is.
Óskað er eftir ferilskrá ásamt prófskírteini og upplýsingum um námsframvindu úr háskóla. Fullum trúnaði er
heitið og verður öllum umsóknum svarað. Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.

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

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins hefur faglegt sjálfstæði innan samtakanna en meginverkefni þess er að
annast rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála ásamt því að greina einstakar atvinnugreinar.
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Vilt þú flytja með
okkur raforku?
Landsnet auglýsir eftir öflugu fólki á Kerfisstjórn og markað til að stýra raforkukerfinu, vera í beinum tengslum við viðskiptavini
Landsnets og taka þátt í að þróa tæknilausnir til framtíðar.
Starfið felur í sér stýringu og vöktun raforkukerfisins frá stjórnstöð Landsnets auk annarra sérverkefna sem tengjast
rauntímastýringu, áætlanagerð og þróun nýrra lausna. Starfið er unnið á dag- og næturvöktum í Stjórnstöð Landsnets.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

 Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins

• Menntun á sviði tæknifræði eða verkfræði

• Kerfisgreining með hermilíkönum

• Reynsla og þekking á reglunartækni er kostur

• Hönnun og endurbætur á verkferlum

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

• Úrvinnsla gagna og skýrslugerð

• Hæfni til að vinna undir álagi

• Eftirlit með að öryggiskröfum Landsnets og annarra opinberra aðila sé
framfylgt

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og taka ákvarðanir

• Þátttaka í rekstri reglunaraflsmarkaðar

• Hæfni í greiningu og framsetningu tölulegra og ritaðra gagna
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Um Kerfisstjórn og markað
Kerfisstjórn og markaður annast stýringu raforkukerfisins og samhæfingu aðgerða í flutningskerfinu og tengdum einingum. Deildin vinnur jafnframt að þróun
og rekstri varnarbúnaðar, þróun markaðslausna, skilmálagerð sem varða viðskipti og rekstur, samskiptum við viðskiptavini, útgáfu upprunaábyrgða og uppgjöri
orkuflæðis á landsvísu. Innan deildar er unnið að mörgum þróunar- og greiningarverkefnum sem ýta undir hagkvæma nýtingu flutningskerfisins og áreiðanlega
afhendingu raforku um allt land með hjálp nýjustu tækni. Deildin er leiðandi í þróun svo kallaðra snjallnetslausna í raforkukerfinu þar sem hugbúnaður, fjarskiptatækni
og ýmis mælibúnaður er notaður til að bæta rekstur kerfisins og auka hagkvæmni bæði framleiðenda og notenda.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningakerfisins.
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet er
starfsmanna- og fjölskylduvænt fyrirtæki. Hjá Landsneti starfa u.þ.b. 100 manns.

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari
upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir
(silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | Fax 563 9309 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Ert þú með
Alt undir Ctrl?
Leiðtogi óskast á þjónustuborð okkar
Þjónustuborð Nýherja er skipað sterkum hópi tæknimanna sem
svarar fyrirspurnum viðskiptavina skjótt og vel. Þeir leiðbeina,
greina og veita úrlausn helstu vandamála.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Dagleg stjórnun mannauðs.

Starfsreynsla úr upplýsingatækni.

Úthlutun og eftirfylgni verkefna.

Ágæt tækniþekking.

Þróun lausnaframboðs.
Samskipti við viðskiptavini.

Reynsla af stjórnun hópa æskileg.
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.

Sjá um árangursstýringu þjónustu.

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Eftirfylgni með verkbókhaldi.

Menntun sem nýtist í starﬁ.

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2013. Umsóknum skal skilað á nyherji.is/atvinna.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar veitir Linda Björk Waage, deildarstjóri á tæknisviði, linda.waage@nyherji.is.
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Hagfræðingur hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að hagfræðingi til að vinna að áætlanagerð
og skrifum um opinber fjármál og ríkisfjármálastefnu stjórnvalda.

+M~NUXQDUKHLPLOL


+OtèDUK~VXP5H\NMDYtN
6tPLZZZHLULV

Starfsvið:
* Vinna í samstarfi við aðra að upplýsingaöflun og áætlangerð um
markmið og horfur í opinberum fjármálum.
* Skrif um opinber fjármál m.a. í fjárlagafrumvarpi.
* Kynning og framsetning upplýsinga um stöðu opinberra
fjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum.
* Kostnaðargreining og þróun reiknilíkana um einstaka þætti
opinberra útgjalda.

Grunnskólakennari í
Krikaskóla

* Yfirsýn og greining á fjármálum ráðuneyta og samstarf við
þau við undirbúning fjárlagafrumvarps.
Hæfniskröfur eru háskólamenntun á sviði hagfræði/viðskiptafræði en meistaranám er
æskilegt. Frumkvæði, rík greiningarhæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt með skipulegum
vinnubrögðum. Marktæk reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og hagfræðilegra
gagna. Reynsla af því að útbúa kynningarefni og að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu
máli. Góð enskukunnátta. Færni í mannlegum samskiptum og samstarfi. Þekking á
stjórnsýslunni og opinberum fjármálum er kostur.

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára
og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um
heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum.
Skólaárið 2013-2014 verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í skólanum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skólastefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja um
starf. Krikaskóli er þróunarskóli með heimild Mennta- og
menningarmálaráðuneytis.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf á öflugum vinnustað. Laun eru skv. kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og
efnahagsráðherra.

Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins og
eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóv. nk.

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin. Vinsamlegast
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Grunnskólakennari.
Um er að ræða 100% starf með 6 og 7 ára börnum.
Grunnskólakennarar í Krikaskóla starfa saman í teymi
og gert er sérstakt samkomulag við hvern og einn með
heimild í kjarasamningi. Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf
grunnskólakennara. Æskileg er reynsla og/eða menntun af
kennslu ungra barna.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og FG. Við hvetjum fólk af báðum
kynjum til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.

www.stra.is

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans
www.krikaskoli.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
krikaskoli[hjá]krikaskoli.is.
Save the Children á Íslandi

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla,
Þrúður Hjelm thrudur[hjá]krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir
sviðstjóri Krikaskóla agusta[hjá]krikaskoli.is í síma 578-3400.
Jákvæðni – virðing – framsækni – umhyggja

Upplýsingar veitir:
Útfararstofan er sjálfstætt starfandi fyrirtæki í eigu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma.
Upplýsingar um Útfararstofuna má finna á heimasíðunni www.utfor.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 15. nóvember.
Óskað er eftir að umsókninni fylgi
starfsferilskrá og kynningarbréf.

Framkvæmdastjóri

Gert er ráð fyrir að viðkomandi
hefji störf 1. mars 2014.

Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa.
Hlutverk framkvæmdastjóra er að stjórna daglegum rekstri fyrirtækisins.
• Leitað er að einstaklingi með góða þjónustulund, sem á auðvelt með að umgangast fólk og tjá sig í ræðu og riti.
• Almenn tölvu- og enskukunnátta er nauðsynleg og þekking á einu Norðurlandatungumáli er æskileg.
• Umsækjandi þarf að þekkja vel til innviða kirkjunnar, hafa reynslu af fyrirtækjarekstri, mannaforráðum og
markaðssetningu og hafa menntun sem nýtist í starfinu.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Við leitum að góðum
starfsmanni
Lyfjaver ehf óskar eftir að ráða traustan starfsmann
til framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja.
Viðkomandi þarf að vera heilsuhraustur, snyrtilegur,
reglusamur, nákvæmur og samviskusamur og hafa
hreint sakavottorð.
Aðrar hæfniskröfur eru:
• Iðnmenntun, stúdentspróf eða annað
sambærilegt nám.
• Innsýn og reynsla af vinnu skv.gæðaferlum
• Góð almenn tækniþekking og tölvukunnátta
• Reynsla af vinnu og viðgerðum á vélum er
góður kostur

Nátthrafn
ó kast til starfa

Æskilegt er að viðkomandi haﬁ náð a.m.k. 25 ára
aldri. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Um starfið
Við auglýsum eftir dugmiklum starfsmanni á þvottastöð Strætó bs. sem sér um
að þrífa strætisvagna að innan og utan. Unnið er eftir fjögurra daga vaktarúllu
og er vinnutíminn frá kl. 18:00 til 06:45.
Helstu starfs- og ábyrgðarsvið:
• Vagnaþvottur.
• Tönkun.
• Viðhald.
• Önnur verkefni.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
alli@lyfjaver.is fyrir 10. nóvember n.k.

Hæfniskröfur:
• Meiraprófsréttindi D.
• Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsyn.
• Gott auga fyrir smáatriðum.
• Reynsla af þrifum æskileg.
• Metnaður og áreiðanleiki hafa mikið að segja.

ÍSLENSKA
A SIA.IS STR 66355 10/13

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt ríkjandi
kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Guðﬁnna Ingjaldsdóttir starfsmannastjóri, hægt er að senda
fyrirspurn á netfangið gudﬁnna@straeto.is eða hringja í síma 540-2700. Sendið umsókn
ásamt ferilsskrá til Guðﬁnnu Ingjaldsdóttur á netfangið gudﬁnna@straeto.is.
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Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vesturbyggð auglýsir
eftir leikskólakennurum

Vesturbyggð auglýsir eftir deildarstjóra
við Leikskólann Tjarnarbrekku á Bíldudal
og deildarstjóra við Leikskólann Araklett
á Patreksﬁrði. Um er að ræða tvær 100%
stöður til frambúðar.
Hæfniskröfur:
• leikskólakennaramenntun
• færni í mannlegum samskiptum
• sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• góð íslensku kunnátta
Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf eins ﬂjótt og auðið
er. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi. Umsókn og
ferilskrá, ásamt tveimur umsagnaraðilum sendist á
asthildur@vesturbyggd.is.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

Fjárvakur leitar að öflugum viðskiptafræðingi
á endurskoðunar- eða fjármálasviði
Fjárvakur leitar að öflugum viðskiptafræðingi í stöðu þjónustustjóra í fjármálaþjónustu. Fjárvakur er dótturfyrirtæki
Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns, á Íslandi
og í Eistlandi, sem búa yfir áralangri reynslu af rekstri kerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu
kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu. Áhersla
er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun. Nánari upplýsingar um starfsemi Fjárvakurs er að finna
á www.fjarvakur.is.
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs undir „Laus störf“. Umsóknarfrestur er til 11. nóvember og viðkomandi
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Fjárvakurs, Halldóra Katla
Guðmundsdóttir, í síma 5050 250 eða dora@fjarvakur.is.

STARFSSVIÐ
II Yfirumsjón með bókhaldi ákveðinna
viðskiptavina
II Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðarog árshlutauppgjörum
II Afstemmingar og frágangur gagna
til skattyfirvalda
II Skil á bókhaldi til endurskoðunar
II Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
II Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
II Upplýsingagjöf og þjónusta er veitt í nánu
samstarfi við stjórnendur viðskiptavina

REYKJAVÍKURFLUGVELLI I 101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I WWW.FJARVAKUR.IS

HÆFNIKRÖFUR
II Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunareða fjármálasviði
II Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum
og uppgjörum
II Reynsla af vinnu á endurskoðunarskrifstofu
II Mjög góð Excel þekking
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
II Skipulögð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Helga Bjarnadóttir,
leikskólastjóri, netfang: araklettur@vesturbyggd.is,
s. 450-2342 og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri,
netfang: asthildur@vesturbyggd.is, s. 450-2300.

Starfagátt
STARFs
Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má
finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

www.starfid.is

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

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Matvælafræðingur

Umsóknir óskast fylltar út ásamt
fylgigögnum á www.hagvangur.is

Framleiðslufyrirtæki matvæla á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða matvælafræðing til
starfa. Ársveltan er um 900 milljónir og starfsmenn eru um 30.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Vöruþróun og rannsóknir
• Gæðamál
• Verkstjórn

• Matvælafræðimenntun
• Þekking og reynsla af starfi við matvælaframleiðslu er augljós kostur
• Sjálfstæði og nákvæmni í starfi eru nauðsynlegir kostir

Umsóknarfrestur er til og
með 10. nóvember.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Vaki hlaut
Útflutningsverðlaun
forseta Íslands
árið 2009.
VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á hátæknibúnaði fyrir fiskeldi.
Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi og seldar í yfir 40 löndum. Starfsmenn eru 24 talsins á
Íslandi og 16 starfsmenn starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi.Sjá nánar á www.vaki.is

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Hugbúnaðarsérfræðingur
Við leitum að öflugum einstaklingi til þess að takast á við spennandi verkefni sem framundan eru.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Um er að ræða þróun og uppbyggingu á nýjum hugbúnaði,
ásamt samtengingu tæknibúnaðar frá VAKA. Þá mun starfsmaðurinn einnig sjá um rekstur og viðhald gagnagrunna.
Í boði er spennandi starf í líflegu alþjóðlegu fyrirtæki.

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á SQL gagnagrunnum, ASP.Net, C#
• Frumkvæði og metnaður til að skapa og þróa framsækið vinnuumhverfi
• Sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og
með 10. nóvember.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu
og rekur fleiri en 220 verslanir í 16 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Upplýsingar veitir:

Deildarstjóri sölusviðs
BAUHAUS leitar að kraftmiklum deildarstjóra sölusviðs til fagaðila
í byggingageiranum. Deildarstjórinn er andlit BAUHAUS gagnvart fagaðilum
og því er viðvera á sölusviðinu stór hluti af starfinu.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Ábyrgð á allri sölu og þjónustu BAUHAUS til fagaðila
• Ábyrgð á að rækta núverandi viðskiptasambönd og leita nýrra
• Tilboðsgerð og önnur þjónusta við fagaðila

• Reynsla af sölu til fagaðila
• Góð þekking á byggingageiranum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Fyrirspurnir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og öllum svarað.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 17. nóvember.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

www.hagvangur.is

Atlantik Legal Services leitar
að öflugum lögfræðingi

Hæfniskröfur:
t
t
t

Atlantik Legal Services er lögmannsstofa í örum
vexti sem einkum starfar á sviði fyrirtækja- og
fjármálalögfræði. Viðskiptavinir stofunnar eru aðallega

t
t

erlend og innlend fyrirtæki.
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í spennandi
starfsumhverfi. Starfið reynir á menntun, sjálfstæði í
vinnubrögðum, ábyrgð og samskiptahæfileika.

t
t
t

Fullnaðarpróf í lögfræði
Hdl. réttindi eru æskileg
Framhaldsmenntun á sviði fyrirtækja–
og fjármálalögfræði er kostur
Starfsreynsla er kostur
Gott vald á íslensku og ensku er
skilyrði
Sjálfstæði og frumkvæði í störfum
Góðir samskiptahæfileikar
Hæfni til að starfa undir álagi

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á als@als.is og er
umsóknarfrestur til og með 17. nóvember 2013.

Múrarar Óskast
Múrarar óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði.

Höfðatorg · 17. hæð
105 Reykjavík · Ísland
Sími: 415-4725
www.als.is · als@als.is

Upplýsingar veita Gylﬁ síma 693-7300,
einnig á gylﬁ@bygg.is

REKSTRARSTJÓRI

VÖRUHÚSA
Spennandi og krefjandi stjórnunarstarf
í einu stærsta fyrirtæki landsins.
Rekstrarstjóri fer með daglegan rekstur vöruhúsa
Húsasmiðjunnar að Holtagörðum og Kjalarvogi. Undir
rekstrarstjóra fellur m.a. yfirumsjón og ábyrgð á vörumóttöku,
tínslu, akstri og afhendingum á vörum til starfsstöðva og
viðskiptavina fyrirtækisins.

LYFJAFRÆÐINGUR/
LÍFEFNAFRÆÐINGUR
Smávörulager

ORF Líftækni hf. leitar eftir sérfræðingi til að
leiða vöruþróun á efnablöndum (e. formulations)
fyrir húðvörur dótturfélagsins Sif Cosmetics.

Rekstrarstjóri vöruhúsa heyrir undir framkvæmdastjóra
vörustýringarsviðs og tilheyrir hópi lykilstjórnenda
fyrirtækisins. Hann ber ábyrgð á að þeim þjónustu- og
kostnaðarmarkmiðum sem snúa að vöruhúsunum sé
náð hverju sinni.
Þungavörulager

Við leitum að liðsmanni með:
 <ÂVgZnchajV[hi_gcjcd\bVccV[dgg{Âjb
 B^`aVÄ_cjhijajcYd\\ÂVhVbh`^eiV]¨[c^
 ;gjb`k¨Â^d\\Ziji^aVÂ[^ccVaVjhc^g
 <ÂViakj`jcc{iijd\bZccijchZbcýtist í starfi
 GZ^egZccVcY^haZch`j"d\Zch`j`jcc{iij
Húsasmiðjan er eitt stærsta verslunarfyrirtæki landsins og
rekur tvö vöruhús sem jafnframt eru dreifingarmiðstöðvar
fyrir 16 verslanir um land allt.

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að
kZ^iV[nghiV[ad``hÄ_cjhijd\]V[V\dii
aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.
<^aY^=hVhb^Â_jccVgZgZ[i^g[VgVcY^/

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Nánari upplýsingar veitir Pétur Andrésson
framkvæmdastjóri vörustýringarsviðs, petur@husa.is
eða í síma 525 3225
Umsóknir berist fyrir 12. nóvember til
Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

óskast í vöruþróun

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

Æskileg menntun er Ph.D. eða M.Sc. í lyfjafræði
eða lífefnafræði. Leitað er eftir starfsmanni sem
hefur metnað í starfi, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum og reynslu af vinnu við þróun
efnablanda. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu
félagsins www.orf.is.
Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka
þátt í uppbyggingu og þróunarstarfi hjá
ungu og vaxandi fyrirtæki er bent á að
senda umsókn með ferilskrá til starf@orf.is
fyrir 18. nóvember næstkomandi.

ORF Líftækni er íslenskt líftæknifyrirtæki sem
hefur skipað sér í fremstu röð fyrirtækja á sínu
sviði í heiminum. ORF hefur þróað einstaka
erfðatækni til að framleiða vaxtarþætti í byggi.
Vaxtarþættirnir eru m.a. notaðir í EGF og
BIOEFFECT ® húðvörur dótturfyrirtækisins
Sif Cosmetics. Yfir 70% af veltu ORF er
útflutningur. ORF Líftækni hlaut Evrópsku
líftækniverðlaunin árið 2013 fyrir vörur sínar.

| ATVINNA |
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AFGREIÐSLUSTARF Í 7 VIKUR
Óskum eftir því að ráða í afgreiðslustarf í verslun okkar í
Smáralind.
Um er að ræða tímabundið starf sem hentar mjög vel þeim
sem ætlar í skóla eftir áramót.
Starﬁð er laust strax.
Umsóknir sendist á netfangið
aslaug@lifoglist.is

Starfsfólk
óskast
Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif. Bæði fullt starf
og hlutastarf í boði.Áhugasamir sendi tölvupóst með
upplýsingum á starf@splass.is

Starf tæknimanns
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir starf tæknimanns laust til umsóknar
Tæknimaður á framkvæmdasviði sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála m.a. í samvinnu við
skipulags- og byggingafulltrúa. Auk þess sinnir hann verkefnum á sviði umhverﬁs- og framkvæmdamála.
Helstu verkefni:
• Þjónusta við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu á sviði
byggingamála.
• Eftirfylgni vegna byggingaleyfa, þ.m.t, úttektir og
byggingaeftirlit í umboði skipulags- og byggingafulltrúa.
• Eftirlit með að lögum og reglugerðum mannvirkjamála
sé framfylgt.
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum á vegum sveitar
félagsins, t.d. í nýbyggingum, veitum og hafnarmann
virkjum.
• Gerð lóðaleigusamninga á grundvelli lóðarblaðs og
samþykkts deiliskipulags.
• Yﬁrlestur eignaskiptasamninga og annarra skjala sem
heyra undir byggingasvið.
• Vinnur að framkvæmd og eftirliti með sorphirðu og urðun
sorps í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á
háskólastigi.
• Reynslu af og þekkingu á skipulags- og bygginga
málefnum sveitarfélaga.
• Reynslu af og þekkingu á verkeftirliti í mannvirkjagerð.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum samninganefndar sveitarfélaga (SNS) við viðkomandi stéttarfélag.
Eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson mannvirkjastjóri, í síma 470 9019.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt „Tæknimaður á framkvæmdasviði“.
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2013.
Fjarðabyggð er vaxandi sveitarfélag á Austurlandi og það fjölmennasta með ríﬂega 4.600 íbúa. Bæjarkjarnar þess eru sex talsins eða Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar vinnur að fjölbreyttum verkefnum í hverjum þeirra í samstarﬁ við stjórnsýslunefndir bæjarins og opinberar
fagstofnanir. Í mannauðsstefnu Fjarðabyggðar er áhersla lögð á vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar, gott starfsumhverﬁ og jöfn tækifæri karla og kvenna.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Mjóifjörður

Norðfjörður

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

· Kennari í forfallakennslu í Hörðuvallaskóla
· Stuðningsfulltrúi/skólaliði í dægradvöl
Hörðuvallaskóla

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlaða
· Leikskólakennari í stuðning í Leiksk.Sólhvörf
· Leikskólakennari í leikskólann Baug
· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vefnum www.kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vefnum www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

FLUGUMSJÓNARMENN
Íslenska lögfræðistofan sem hyggst
opna skrifstofu á Akureyri óskar
eftir lögmanni til starfa
Um lögmannsstofuna
Skrifstofur lögmannsstofunnar eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu, en stofan hyggst nú opna nýja skrifstofu
á Akureyri. Fyrirhugað er að ráða lögmann til starfa sem
einnig mun hafa yﬁrumsjón með skrifstofunni á Akureyri.
Starfssvið
• Umsjón með lögfræðilegum verkefnum skrifstofunnar
• Verkefnaöﬂun
• Uppbygging skrifstofunnar í sveitarfélaginu
• Samskipti við hagsmunaaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði.
• Lögmannsréttindi.
• Starfsreynsla sem nýtist í starﬁnu er skilyrði.
• Gott vald á íslensku og ensku.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember næstkomandi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóhann H. Hafstein
hrl. Umsóknir og almennar fyrirspurnir skulu sendar á
netfangið johann@il.is

Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugumsjónarmenn til starfa. Leitað er
að flugumsjónarmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi,
áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Umsækjendur þurfa að hafa gilt
skírteini flugumsjónarmanns.
UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA
EFTIRFARANDI GÖGN:
Q  Afrit af skírteini flugumsjónarmanns
Q  Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum
fyrir allt bóklegt flugumsjónarnám
Q  Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum
sambærilegum prófskírteinum ásamt
einkunnum
Q  Nýtt sakavottorð
Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli og er unnið
á dag- og næturvöktum (3-2-2).
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem
fyrst.

HÆFNISKRÖFUR:
Q Hafa metnað til að ná árangri í starfi
Q Góð skipulagshæfni
Q Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund
Q Góð tölvufærni
Q Góð enskukunnátta er nauðsynleg
Q Lögð er áhersla á vönduð og nákvæm
vinnubrögð
UMSÓKNARFRESTUR:
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef
Icelandair, www.icelandair.is/umsokn

+ Fyrirspurnum svara:
Steinar Sveinsson, yfirflugumsjónarmaður I steinar@icelandair.is
Starfsmannasvið I starf@icelandair.is
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Bifvélavirkjar á
þjónustuverkstæði

HJARTADEILD

6NFSB¥S¥BUWSTU×¥VSÅ¡KÕOVTUVWFSLTU¥J"OOBSTWFHBSIKÅ1PSTDIF
PHIJOTWFHBSIKÅ$IFWSPMFU7J¥MFJUVNB¥ESÐGBOEJPHNFUOB¥BSGVMMVN
FJOTUBLMJOHVNNF¥¡HJMFHUWJ¥NÕUPHSÐLB¡KÕOVTUVMVOE

Bifvélavirki - Porsche

Bifvélavirki - Chevrolet

t"MNFOOBSWJ¥HFS¥JS
t#JMBOBMFJUBU×MWVWJOOB
t3BGNBHOTWJ¥HFS¥JS

t"MNFOOBSWJ¥HFS¥JS
t#JMBOBMFJUBU×MWVWJOOB
t3BGNBHOTWJ¥HFS¥JS

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjartadeild 14E/G
við Hringbraut. Deildin er 32 rúma bráðalegudeild og
starfar þar öflugur hópur hjúkrunarfræðinga.
Lögð er áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita
góða einstaklingshæfða aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur:

» Sérhæfð hjúkrun sjúklinga með margvíslega hjartasjúkdóma
s.s. kransæðasjúkdóm, hjartabilun og hjartsláttartruflanir
» Fylgjast með nýjungum í faginu
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

t.FOOUVOÐCJGWÌMBWJSLKVO
t3FZOTMBÐCÐMBWJ¥HFS¥VN
t(Õ¥U×MWVLVOOÅUUB
t'SVNLW¥JPHTLJQVM×H¥WJOOVCS×H¥

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóhannes Egilsson í síma 590 2000.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til johannes@benni.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember n.k.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013.
» Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði,
unnið er í vaktarvinnu.
» Upplýsingar veita Bylgja Kærnested, hjúkrunardeildarstjóri,
bylgjak@landspitali.is, sími 825 5106 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is,
sími 825 5136.

#ÐMBCÛ¥#FOOBt7BHOI×G¥Bt3FZLKBWÐL
4ÐNJt'BYtXXXCFOOJJT

Foto: Johan Wildhagen

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

SVEFNRANNSÓKNARSTOFA
Rannsóknarmaður

Daglig leder Gryllefjord Seafood

Laust er til umsóknar starf rannsóknarmanns við
svefnrannsóknarstofu lyflækningasviðs. Starfið er fjölbreytt
og gefur möguleika á þátttöku í vísindavinnu. Um er að
ræða afleysingastarf til eins árs.

Vi søker en resultat- og produksjonsorientert leder med erfaring fra ﬁskeindustri generelt og ﬁletproduksjon spesielt.

Helstu verkefni og ábyrgð

Gryllefjord Seafood SUS er eid
av Andreassen Sales AS,
Nor Seafoods AS og Nergård Senja
AS.
Selskapet skal produsere fersk
og fryst ﬁlet av hvitﬁsk. Gjennom
å sikre tilgang på ferskt råstoff
gjennom hele året, bruk av ny
teknologi og god kompetanse på
salg- og marked, skal Gryllefjord
Seafood SUS bli en lønnsom og
fremtidsrettet produsent av
ﬁletprodukter fra Norge.
Selskapet vil ha om lag 15 årsverk
og en budsjettert produksjon på
mellom 2-3000 tonn råstoff årlig.
Selskapet har samarbeidsavtale
med Nergård konsernet på råstoff
og drift. I tillegg har selskapet
samarbeidsavtale på salg/marked
med Andreassen Sales AS i Måløy
og Nor Seafoods i Ålesund.

Du vil arbeide tett med både råstoﬄeverandører og strategiske
samarbeidspartnere på salg- marked. Du er proaktiv og tydelig
i din kommunikasjon, samt evner å motivere og inspirere dine
medarbeidere.
Kvaliﬁkasjoner og personlige egenskaper:
 Ǧß
 Ǧʬʬǂ
produksjon, er særlig ønsket.
 Ǧ 
 Ǧ
 Ǧƽǀ
Vi tilbyr:
 Ǧ
  ǀ
 Ǧǀǂ
  ƽ§§
  ǀ
ª ʸǀ
For mer informasjon om stillingen kan du kontakte:
ƽƽȤȠȝȞȠȜȣȝ
ƽ  ƽȤțȡȠȝȡȞȢ
_ßƽǀ§ƽȤțȜȡțȡȞȠ
ßƿ
ǀȇǀȜȤǀȜȜǀȝțȜȞ

» Greining öndunartruflana í svefni og annarra
svefnsjúkdóma með lífeðlislegum mælingum
» Eftirlitsmælingar með árangri öndunarvélameðferðar

Hæfnikröfur

» Náttúrufræðingur eða sambærileg háskólamenntun sem
nýtist í starfi
» Reynsla af tölvuvinnslu
» Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
» Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013.
» Starfið veitist frá 1. desember 2013 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 80%, unnið í dag- og kvöldvinnu, að
jafnaði eitt kvöld í viku.
» Upplýsingar veita Þórarinn Gíslason, yfirlæknir, netfang
thorarig@landspitali.is, sími 543 1000 og Erna Sif Arnardóttir, náttúrufræðingur, netfang ernasif@landspitali.is,
sími 543 6569.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Save the Child
Children á Íslandi

einfaldlega betri kostur

Vertu með í frábærum hóp

Lýsi hf. leitar að starfsmanni í framleiðsludeild

ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt
meðal landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum
vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

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

ILVA veitingastaður
Við leitum að þjónustuliprum einstakling til afgreiðslustarfa og
umsjónar með daglegum rekstri ILVA kafﬁ. Viðkomandi þarf að geta
starfað sjálfstætt. Áhersla er lögð á snyrtimennsku, reglusemi og
metnað fyrir að skila árangri í starﬁ. Aldurstakmark er 20 ár.
Vinnutími 10:00 - 18:00 alla virka daga, helgarvinna eftir samkomulagi.

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

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Á

•
•
•
•
•

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

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
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Starfssvið:

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

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu
Lýsis hf. www.lysi.is/starfsumsokn eða senda inn
umsókn með tölvupósti á gurry@lysi.is
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar hjá Snorra eða
Eiríki í síma 5258100.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2013.

VERKEFNASTJÓRI
Rekstrarstýringarsvið Icelandair leitar að öflugum verkefnastjóra til starfa.

www.lysi.is

Hjúkrunarfræðingur

óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi
og mun veita góða möguleika á framþróun í starﬁ. Meðal
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæﬁngarnámskeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður
við aðra þjónustuaðila velferðarkerﬁsins. Þá er gert ráð
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi haﬁ menntun og/eða starfsreynslu í verkefnastjórnun. Í fyrstu er miðað við 50%
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlutfalli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember á Þraut ehf – miðstöð
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma
Höfðabakka 9. 110 Reykjavík

Helsta hlutverk rekstrarstýringar er að styðja við rekstur félagsins með sveigjanleika, hagræðingu
og tækifæri að leiðarljósi.
Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur jákvætt hugarfar og gott viðmót.
Við bjóðum spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu og skemmtilegu starfsumhverfi.
STARFSLÝSING:
Q Taka þátt í að þróa umbótastarf hjá Icelandair
í anda straumlínustjórnunar (Lean)
Q Leiða vinnu stöðugra umbóta hjá ITS
– Tækniþjónustu Icelandair
Q Stýra stærri umbótaverkefnum
Q Þátttaka í vinnuhópum
Q Finna ný umbótaverkefni og koma þeim
í farveg

HÆFNISKRÖFUR:
Q Háskólapróf í verk-, tækni-, eða viðskiptafræði
Q Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar
Q Góðir stjórnunarhæfileikar
Q Greiningarhæfni
Q Hæfni til að vinna í hóp
Q Vönduð og nákvæm vinnubrögð
Q Frumkvæði og dugnaður

Starfsvettvangur er aðallega á starfsstöðvum Icelandair á Keflavíkurflugvelli en einnig
í höfuðstöðvum í Reykjavík.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Hlynur Elísson I hlynur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 10. nóvember 2013.

Þekking - stuðningur - ráðgjöf
Íslensk ættleiðing auglýsir starf
sálfræðings/ráðgjafa í miðstöð félagsins
Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar
um alþjóðlegar ættleiðingar. Félagið er eina ættleiðingar
félagið á Íslandi og leggur metnað í faglegt
starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.
Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars
stuðningur og ráðgjöf við:
• umsækjendur um ættleiðingu
• foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
• börn sem hafa verið ættleidd
• starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
• starfsfólk leik- og grunnskóla
auk
• umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
• uppbyggingar barna- og unglingastarfs

+M~NUXQDUIU èLQJXU5ièJMDIDUìMyQXVWX
.UDEEDPHLQVIpODJVËVODQGV

Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við
miðstöðina. Ráðgjaﬁnn bætist við metnaðarfullt teymi
félagsins og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda
í sálfræði og reynslu af ráðgjöf.
Umsóknarfrestur er til 5.nóvember.
Umsóknir skal senda til isadopt@isadopt.is

6WDUIVKOXWIDOOHURJHUVWDU¿èYHLWWIUiMDQ~DUHèDHIWLUVDPNRPXODJL
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ì UEUH\WWXDèVW èXUVHPJUHLQLQJNUDEEDPHLQVYHOGXU
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Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri veitir nánari
upplýsingar í síma 588 1480.
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ÚTBOÐ
Opið svæði við leikskóla í Leirvogstungu
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Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í frágang á 8425 m² opnu svæði við leikskólann í Leirvogstungu.
Í frágangi felst m.a. gröftur og tilfærsla á efni, lagning
fráveitu og rafstrengja. Gera sparkvöll, körfuboltavöll og
göngustíga, ásamt því að grasþekja og gróðursetja.
Helstu magntölur:
• Tilflutningur á jarðvegi innan lóðar
• Gröftur og brottakstur
• Grúsfylling
• Grasþökur
• Sáning
• Malbik
• Gróðurbeð

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

2750 m³
1000 m³
2130 m³
1160 m²
4660 m²
690 m²
560 m³

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. maí 2014

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í
timburafgreiðslu fyrirtækisins í Grafarholti

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

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi
að hefja störf sem fyrst
Ábyrgðarsvið
6[\gZ^ÂhaVd\Ä_cjhiVk^Âk^Âh`^eiVk^c^
I^aiZ`ieVciVcV
6abZccaV\Zghig[d\VccVÂi^a[VaaVcY^

Umhverfissvið Mosfellsbæjar
=hVhb^Â_VcaZ\\jgbZicVÂh^ccVÂ
kZ^iV[nghiV[ad``hÄ_cjhijd\]V[V\dii
VÂ\Zc\^VÂkgjbhcjbd\hiVg[h[a`^#
ÃVÂhZbZ^c`Zcc^ghiVg[hbZcc
=hVhb^Â_jccVgZgjZ[i^g[VgVcY^\^aY^/

Hæfniskröfur
An[iVgVgii^cY^`dhijg
H_{a[hi¨Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â
HVbh`^eiV]¨[c^d\g`Ä_cjhijajcY
ÏhaZch`j`jcc{iiViVaVd\h`g^[V
¡h`^aZ\jgVaYjg'%
Umsóknir berist fyrir 9. nóv n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur gudrunk@husa.is
ATH. Eldri umsóknir þarf að endurnýja
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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VERSLUNARSTJÓRI
Viltu starfa á Sólheimum?
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta vinnu með skemmtilegu fólki í
fallegu umhverfi? Þá er þetta starf fyrir þig!
Okkur vantar fólk í fullt starf. Unnið er á vöktum í sjö daga og frí sjö daga.
Frítt fæði og húsnæði á vaktatíma. Um er að ræða vinnu með fötluðu fólki
til stuðnings í athöfnum daglegs lífs. Menntun sem nýtist í starfi, almenn
færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf er það sem við erum að
leita eftir. Umsóknarfrestur er til 5. nóvember.
Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Hildiberg Harðardóttir í síma
480 4414 - 852 2283 eða johanna@solheimar.is

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og
menningarmálum í 83 ár. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa
um 100 manns. Rekin er fjölþætt atvinnustarfsemi með
garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakarí,
matvinnslu og gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi
listasmiðjur, leirgerð, kertagerð, listasmiðja, vefstofa, jurtastofa og
smíðastofa. Menningarstarfssemi er fjölþætt og á Sólheimum er
listhús, sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið
Sesseljuhús umhverfissetur og Íþróttaleikhús.

Við óskum eftir starfsmanni
í stöðu verslunarstjóra
í Deres Kringlunni
Hæfniskröfur:
- Reynsla af verslunarstörfum
- Áhugi á tísku
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Rík þjónustulund
- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Skipulagshæfni
- Góð tölvukunnátta
- Jákvætt hugafar
Áhugasamir sendi umsókn ásamt
ferilskrá á helga@ntc.is
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

Leikskólakennarar
í verkefnastjórastöður óskast til starfa í Aðalþingi

Verkefnastjórar með umsjón þróunarverkefna óskast til starfa við leikskólann Aðalþing. Stöðu
leikskólakennara með umsjón þróunarverkefna svipar til stöðu verkefnastjóra í kjarasamningi
leikskólakennara við sveitarfélögin en staðan er þó ekki tímabundin. Verkefnastjóri starfar á deild með
a.m.k. þremur öðrum leikskólakennurum og nýtur launakjara sem svipar til hefðbundinna kjara
deildarstjóra.
Leikskólinn Aðalþing starfar í anda hugmyndafræði Loris Malaguzzi sem gjarnan
er kennd við bæinn Reggio Emilia. Þangað sækjum við hugmyndir um skapandi starf,
uppeldisfræðilegar skráningar og lýðræðisleg vinnubrögð.

Er ekki kominn tími til að komast út úr þessu endalausa álagi
og fara að vinna með öðrum leikskólakennurum?
Umsóknarfrestur er eftir samkomulagi. Hafðu samband við Hörð skólastjóra ef þig
langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er 7703553 og netfangið
er hordur@adalthing.is

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING
Ef að kjör, starfsandi
og fagmennska skipta máli....
...og ef þú vilt
vinna með öðrum kennurum.

Leikskólakennarar
Við leitum að leikskólakennara sem vill vinna með öðrum leikskólakennurum í teymi um það sem lög og reglugerð kalla sérkennslu

Við bjóðum grunnlaun sem jafnast á við kjör deildarstjóra hjá sveitarfélögunum. Starfið er því tilvalið fyrir
leikskólakennara sem hyggjast einbeita sér að sérkennslu í framtíðinni án þess að lækka í launum.
Teymisvinnan veitir stuðning og öryggi, er hvetjandi og til þess fallin að gera faglegar aðstæður betri.
Fyrir þá sem eru nýir í sérkennslu er teymið mikilvægt, fyrir þá sem hafa sérhæft sig er teymið
grundvallaratriði.
Viðbótarkennsla:
Við tölum reyndar ekki um sérkennslu í Aðalþingi. Okkur finnst orðið vera
aðgreinandi = flestir eru saman og sumir eru sér. Við störfum í anda hugmyndafræði
um skóla fyrir alla og viljum sjá einstaklinginn sem barn sem hefur fyrst og fremst
þarfir eins og önnur börn en kann svo að hafa einhverjar þarfir til viðbótar. Við tölum
því um viðbótarkennslu í Aðalþingi, ekki sérkennslu og sérkennslubörn því við viljum
ekki sjá greininguna koma labbandi þegar barnið kemur til okkar.
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember eða eftir samkomulagi. Hafðu samband við
Hörð skólastjóra ef þig langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er
7703553 og netfangið er hordur@adalthing.is

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING
Ef að kjör, starfsandi
og fagmennska skipta máli....
...og ef þú vilt
vinna með öðrum kennurum.
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Ráðningarþjónusta

Vélfræðingur/Vélstjóri
Framleiðslufyrirtæki/iðnfyrirtæki sem sérhæfir sig í plaststeypu og plastmótun,
matvælaumbúðum og framleiðslu á vörum fyrir rafmagns- og byggingaiðnaðinn
óskar eftir að ráða vélfræðing/vélstjóra til starfa. Um fullt starf er að ræða.

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

Starfssvið
· Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur á framleiðsluvélum og róbótum
· Almenn viðgerðarvinna og smíði
· Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
· Vélfræði- eða vélstjóranám
· Góð þekking á vökvakerfum
· Góð þekking á rafmagni og iðnstýringum
· Frumkvæði og drifkraftur
· Góð samskiptahæfni

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi
og mun veita góða möguleika á framþróun í starﬁ. Meðal
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæﬁngarnámskeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður
við aðra þjónustuaðila velferðarkerﬁsins. Þá er gert ráð
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi haﬁ menntun og/eða starfsreynslu í verkefnastjórnun. Í fyrstu er miðað við 50%
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlutfalli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember á Þraut ehf – miðstöð
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma
Höfðabakka 9. 110 Reykjavík

Sérfræðingur á Sérfræðingur á Sérfræðingur
sviði hafís- og sviði vatna- og í greiningu
haﬀræði
straumfræði
rafsegulgagna
Veðurstofan vaktar og varðveitir upplýsingar um ýmsa
eðlisþætti hafsins eins og hita, hafís, ísingu á sjó, breytingar á sjárvarstöðu, s.s. vegna loftlagsbreytinga og
sjólags. Hún sendir út viðvaranir vegna hættu á sjávarﬂóðum, hafíss á siglingaleiðum og ísingar á skipum. Þá
stundar stofnunin athuganir og rannsóknir á áhrifum
vatns falla og aurburðar á strandsjó og sjávarlón. Veðurstofan er aðili að Reiknimiðstöð evrópskra veðurstöðva,
og hefur þar aðgang að reikniaﬂi til þess að keyra viðamikil tölvulíkön.
Helstu verkefni
Leiðandi hlutverk í þróun á hafíslíkönum og haﬂíkönum,
þátttaka í úrvinnslu og greiningu hafís- og sjávargagna,
ásamt skýrslu-/greinaskrifa. Sérfræðingurinn mun taka
þátt í samstarﬁ við innlenda aðila sem sinna rannsóknum
og eftirliti á ástandi sjávar og hafíss á íslenskum hafsvæðum, auk alþjóðlegs samstarfs á sviði haﬀræði, s.s.
MyOcean, norðurslóðarannsókna, fjarkönnunar (s.s.
EUMETSAT) og eftirlits á útbreiðslu og vöktun hafíss, t.d.
International Ice Charting Working Group. Verkefnisstjórn
tilfallandi verkefna. Leiðandi hlut verk í mótun stefnu í
hafís- og hafrannsóknum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Doktorsgráða á sviði haﬀræði eða sambærileg
menntun í skyldum greinum
Farsæl reynsla í hafís- og haﬀræðirannsóknum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan
teymis og út á við
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
Frumkvæði og faglegur metnaður
Góð tölvukunnátta, þ. á m. forritunarkunnátta
(Unix/Linux)
Góður bakgrunnur í eðlisfræði og stærðfræðigreiningu
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Jórunn Harðardóttir,
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Halldór Björnsson
fagstjóri veðurs og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.
is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands annast kerﬁsbundnar vatnamælingar
í ám, stöðuvötnum og grunnvatni, þ.m.t. mælingar á
rennsli, vatnshæð, vatnshita, aurburði og öðrum eðlisog efnafræðilegum eiginleikum vatns. Á Úrvinnslu- og
rannsóknasviði er unnið að margvíslegum verkefnum er
varða vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð auk þess
sem unnið er að þróun ﬂóðagreininga og ﬂóðaspáa. Unnið
er að samþættingu ofangreindra líkana við veður-, jöklaog haﬂíkön eftir því sem við á. Sömuleiðis eru stundaðar
rannsóknir á grunnvatni og unnið að kortlagningu
vatnsauðlindarinnar.
Helstu verkefni
Vinna við faglega þróun vatnafræðilegrar líkangerðar,
bæði hvað varðar aðferðafræði og úrvinnslu og tengingu
líkana við aðrar afurðir. Leiðandi hlutverk í tímaraðaúr vinnslu, úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslugerð.
Verkefnisstjórn tilfallandi verkefna. Sérfræðivinna við gerð
straumfræðilegra líkana. Þátttaka í mótun stefnu í vatnafarsrannsóknum og -mælingum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði
raunvísinda og/eða verkfræði
Farsæl reynsla í vatna- og straumfræðirannsóknum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan
teymis og út á við
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
Frumkvæði og faglegur metnaður
Góð tölvukunnátta, þ. á m. forritunarkunnátta
Góð kunnátta í landupplýsingakerfum (LUK)
Góð færni í íslensku og/eða ensku nauðsynleg
Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Jórunn Harðardóttir,
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Davíð Egilson
fagstjóri vatnafræði (davide@vedur.is) og Borgar Ævar
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),
í síma 522 6000.

Á síðustu árum hefur hlutverk Veðurstofu Íslands í
eftirliti, miðlun upplýsinga og rannsóknum á eldgosum
aukist mjög og hefur mikil uppbygging átt sér stað
á innviðum sem vakta ýmsa þætti eldgosa og áhrif
þeirra á lofthjúpinn. Á Veðurstofunni starfar nú sterkur
hópur sérfræðinga við eftirlit, greiningar og rannsóknir
á hinum ýmsu fræðasviðum er snerta eldgos- og
eldgosaveðurrannsóknir.
Helstu verkefni
Leiðandi hlutverk við faglega þróun afurða til eftirlits og
vöktunar á náttúrufari og náttúruvá með gögnum frá
agnasjám (LIDAR), skýjahæðamælum og gervitunglum.
Sérstök áhersla er á þróun afurða við eftirlit á loftborinni
ösku. Sérfræðivinna við uppsetningu gagnastrauma,
vistun þeirra, gagnaúrvinnslu og greiningu mæligagna
úr agnasjám, skýjahæðamælum og gervitunglum, þróun
aðferða til að meta eiginleika loftborinnar ösku með sömu
tækjum, þróun ferla við rauntímavöktun og viðvaranir um
öskufok. Verkefnisstjórn tilfallandi verkefna. Þátttaka í
mótun stefnu í mælingum og fjarkönnun á eldgosaösku.
Leiðandi hlutverk í samskiptum við innlenda og erlenda
samstarfsaðila um notkun gagnastrauma tengdum
EUMETSAT aðild Íslands.
Menntunar- og hæfniskröfur
Doktorsgráða á sviði eðlisfræði eða sambærileg
menntun í skyldum greinum
Farsæl reynsla í gagnaúrvinnslu, rannsóknum og/eða
þróun afurða með fjarkönnunargögnum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
Færni og geta til að miðla niðurstöðum innan
teymis og út á við
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
Frumkvæði og faglegur metnaður
Góð tölvukunnátta, þ. á m. forritunarkunnátta
(Unix/Linux)
Góð færni í íslensku og/eða ensku nauðsynleg
Farsæl reynsla í verkefnisstjórnun er kostur

Veðurstofa Íslands er opinber
stofnun sem heyrir undir Umhverfisog auðlindaráðuneyti. Hjá stofnuninni
starfa um 135 manns með fjölbreytta
menntun og starfsreynslu sem spannar
mörg fræðasvið. Auk þess starfa um
120 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlutverk
stofnunarinnar er öflun, varðveisla og
úr vinnsla gagna, spár og viðvaranir sem
og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni,
jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin
fer fram á fjórum sviðum: Eftirlits- og
spásviði, Fjármála- og rekstrarsviði,
Athugana- og tæknisviði og Úrvinnsluog rannsóknasviði. Nánari upplýsingar
um stofnunina má finna á heimasíðu
hennar www.vedur.is.
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.
Laun taka mið af kjarasamningum
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur til og með
18. nóvember 2013.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um störfin á heimasíðu
Veðurstofu Íslands undir
www.vedur.is/um-vi/laus-storf
eða á www.starfatorg.is.

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Jórunn Harðardóttir,
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Halldór Björnsson
fagstjóri veðurs og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.
is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.
www.vedur.is
522 6000
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VERSLUNARSTJÓRI
Þekking - stuðningur - ráðgjöf
Íslensk ættleiðing auglýsir starf
sálfræðings/ráðgjafa í miðstöð félagsins
Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar
um alþjóðlegar ættleiðingar. Félagið er eina ættleiðingar
félagið á Íslandi og leggur metnað í faglegt
starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.
Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars
stuðningur og ráðgjöf við:
• umsækjendur um ættleiðingu
• foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
• börn sem hafa verið ættleidd
• starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
• starfsfólk leik- og grunnskóla

Við ó
óskum
k
eftir
fti starfsmanni
t f
i
í stöðu verslunarstjóra í Smash
Hæfniskröfur:
- Reynsla af verslunarstörfum
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Rík þjónustulund
- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Skipulagshæfni
- Góð tölvukunnátta
Áhugasamir sendi umsókn ásamt
ferilskrá á helga@ntc.is
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

auk
• umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
• uppbyggingar barna- og unglingastarfs
Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við
miðstöðina. Ráðgjaﬁnn bætist við metnaðarfullt teymi
félagsins og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda
í sálfræði og reynslu af ráðgjöf.

Kringlan|Smáralind

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

Þjónustustörf hjá ríkisskattstjóra
Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, sem og skatteftirlit.
Starfsmenn eru um 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 145 í aðalstöðvum í Reykjavík.
Nú er tækifæri fyrir öfluga og jákvæða einstaklinga að ganga til liðs við hópinn því fyrirhugað er að bæta tveimur starfsmönnum við í afgreiðslu á Laugavegi 166.

ÚTBOÐ
Opið svæði við leikskóla í Leirvogstungu
Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í frágang á 8425 m² opnu svæði við leikskólann í Leirvogstungu.
Í frágangi felst m.a. gröftur og tilfærsla á efni, lagning
fráveitu og rafstrengja. Gera sparkvöll, körfuboltavöll og
göngustíga, ásamt því að grasþekja og gróðursetja.
Helstu magntölur:
• Tilflutningur á jarðvegi innan lóðar
• Gröftur og brottakstur
• Grúsfylling
• Grasþökur
• Sáning
• Malbik
• Gróðurbeð

2750 m³
1000 m³
2130 m³
1160 m²
4660 m²
690 m²
560 m³

Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, upplýsingamiðlun og leiðbeiningar um skattamál og
fyrirtækjaskrá. Í því felst m.a. afgreiðsla skattkorta og veflykla, móttaka tilkynninga til fyrirtækjaskrár og afgreiðsla ársreikninga.
Hæfnikröfur
t 'ÈHV§GSBNLPNB KÈLW§OJ ¢KØOVTUVMVOEPHMJQVS§ÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t 4UÞEFOUTQSØGF§BÚOOVSTBNCSJMFHNFOOUVO
t (Ø§BMNFOOUÚMWVLVOOÈUUB
t (PUUWBMEÈÓTMFOTLVÓUÚMV§VPHSJUV§VNÈMJ
t &OTLVLVOOÈUUB½OOVSUVOHVNÈMBLVOOÈUUBLPTUVS
t ½HV§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§ÈTBNUIGJMFJLBUJMB§WJOOBVOEJSÈMBHJ
t 'SVNLW§JPHNFUOB§VSUJMB§TâOBÈSBOHVSÓTUBSGJ

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. maí 2014
Útboðsgögn á geisladiski, verða afhent án endurgjalds
í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar frá og með
þriðjudeginum 29. október 2013. Tilboðum skal skila á
sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 12. nóvember 2013,
kl. 13:00, þá verða tilboð opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur, en ekki skilyrði.
'SFLBSJVQQMâTJOHBSVNTUÚSGJOWFJUJS*OHB)BOOB(V§NVOETEØUUJSTUBSGTNBOOBTUKØSJ34,
í síma 442 1151. Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf og láta ferilskrá fylgja með
í viðhengi. Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2013.
Umsóknir gilda í 6 mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin
um ráðningu. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.
Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli
stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum:
Fagmennska – Jákvæðni – Samvinna.

442 1000
rsk@rsk.is

sími: 511 1144

Þjónustuver 9:30-15:30
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Starfatorg.is

Vesturbyggð auglýsir
eftir leikskólakennurum

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Náms- og starfsráðgjafi
Starfsfólk
Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun
Fulltrúi í þjónustudeild
Forstöðumaður
Framhaldsskólakennarar
Iðjuþjálfi
Afgreiðslumaður
Skrifstofumaður
Skrifstofumenn
Varðstjórar
Sjúkraþjálfari
Hjúkrunarfræðingar
Skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Rannsóknarmaður
Sjúkraliði
Eftirlitsdýralæknir í suðurumdæmi

Fjölbrautaskóli Suðurlands
Íslenskar orkurannsóknir
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkratryggingar Íslands
Háskóli Íslands, MARK
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Matvælastofnun
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sérsveit ríkislögreglustjóra
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, göngudeild 10E
Landspítali, röntgendeild
Landspítali, hjartadeild
Landspítali, svefnrannsóknarstofa
Landspítali, hjartadeild
Matvælastofnun

Selfoss
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Akureyri
Selfoss
Kópavogur
Reykjavík
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss

201311/017
201311/016
201311/015
201311/014
201311/013
201311/012
201311/011
201311/010
201311/009
201311/008
201311/007
201311/006
201311/005
201311/004
201311/003
201311/002
201311/001
201310/075

Vesturbyggð auglýsir eftir deildarstjóra
við Leikskólann Tjarnarbrekku á Bíldudal
og deildarstjóra við Leikskólann Araklett
á Patreksﬁrði. Um er að ræða tvær 100%
stöður til frambúðar.
Hæfniskröfur:
• leikskólakennaramenntun
• færni í mannlegum samskiptum
• sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• góð íslensku kunnátta
Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf eins ﬂjótt og auðið
er. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi. Umsókn og
ferilskrá, ásamt tveimur umsagnaraðilum sendist á
asthildur@vesturbyggd.is.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Helga Bjarnadóttir,
leikskólastjóri, netfang: araklettur@vesturbyggd.is,
s. 450-2342 og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri,
netfang: asthildur@vesturbyggd.is, s. 450-2300.

Samtök sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu

Verkefnislýsing fyrir nýtt
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu í ágúst
2012 með sér samning um endurskoðun svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Sameiginleg
svæðisskipulagsnefnd leiðir verkefnið, sameiginleg
stefna sveitarfélaganna um hagkvæma og sjálfbæra
þróun höfuðborgarsvæðisins.

Útboð á Veiðirétti
A-deild Veiðifélags Skjálfandaﬂjóts óskar eftir tilboðum í laxog silungsveiði á starfssvæði félagsins árin 2014 til 2016, að
báðum árum meðtöldum.
Um er að ræða 6 laxveiðistangir og 10 silungsveiðistangir.
Umsjónarmaður útboðsins er Pétur Már Jónsson hdl. Suðurlandsbraut 30. 5. hæð. 108 Reykjavík. Sími 511 1119.
Útboðsgögn fást hjá umsjónarmanni gegn greiðslu kr. 15.000.
Tilboðum skal skila fyrir 2. desember 2013, kl. 16:00, þá verða
tilboðin opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Aðalfundur Sögufélags
verður haldinn laugardaginn 09. nóvember í
fundarsal Þjóðskjalasafns, Laugavegi 162
og hefst hann kl. 15:30.

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ
Þing VII, 1. áfangi,
Vallaþing og Leiðarendi
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf. og
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og
holræsagerð, lagningu veitulagna og smíði undirgangna
í Þing VII, 1.áfanga, Vallaþing og Leiðarendi í Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði, leggja
fráveitulagnir, vatnsveitulagnir, hitaveitulagnir, rafmagnslagnir, fjarskiptalagnir og byggja ein steinsteypt
undirgöng.
Helstu magntölur eru:
Lengdir gatna
950 m
Fráveitulagnir Ø150-Ø700
2.500 m
Gröftur
24.000 m³
Skurðlengd veitulagna
1.350 m
Undirgöng steypumót
990 m²
Undirgöng steinsteypa
230 m³

Tekin hefur verið saman lýsing á því hvernig staðið
verður að verkefninu. Lýsingin er forskrift að þeirri
vinnunni sem framundan er; viðfangsefni hans og
verklag. Allar sveitarstjórnir hafa samþykkt
lýsinguna og er verkefnið þegar komið vel af stað.
Lýsingin er nú kynnt á vef Samtaka sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu, www.ssh.is, og á heimasíðum
aðildarsveitarfélaganna, , Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarﬁrði, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og
Kjósarhrepps, í samræmi við 23. gr. skipulagslaga.
Útprentað eintak liggur einnig frammi á skrifstofum
SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.
Íbúar á höfuðborgarsvæðisins og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma
á framfæri ábendingum um nálgun og helstu
forsendur áætlunargerðarinnar. Þær má senda til
ssh@ssh.is eða til svæðisskipulagsstjóra SSH,
Hamraborg 9, 200 Kópavogi.
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2014.

Dagskrá:
15:30 Már Jónsson og Gunnar Þór
%MDUQDVRQÀ\WMDI\ULUOHVWXULQQ
Sannleikskorn í söguburði?
Anderson, Blefken og Peerse
um Íslendinga.
16:15 Venjuleg aðalfundarstörf.
1902

Stjórnin

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 – í þjónustuveri
Kópavogsbæjar Fannborg 2 frá og með mánudeginum 4.
nóvember 2013.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 26.
nóvember 2013 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í
viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

Save the Children á Íslandi

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 2. nóvember 2013

Stærð: 85,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996
Fasteignamat: 19.250.000

Laufrimi 18

Arnarholt í Leifsstaðabrúnum

GEFÐU
HÆNU

– deiliskipulag - endurauglýsing
Vegna formgalla við birtingu auglýsingar á gildistöku
deiliskipulags 4 frístundalóða á Arnarholti, er skipulagið
hér með auglýst að nýju, sbr. 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Deiliskipulagsauglýsingin hefur áður að öðru
leyti hlotið meðferð skv. lögum, þar með talið að hafa
verið samþykkt af sveitarstjórn. Tillagan er í samræmi við
aðalskipulag, en Arnarholt er 1,34 ha. spilda í Leifsstaðabrúnum. Skipulagið ásamt greinargerð er til sýnis á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar og á heimasíðu sveitarfélagsins
www.eyjafjardarsveit.is.
Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta
er geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að gera athugasemdir er til og með 15. desember 2013.
Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og berast skrifstofu
Eyjafjarðarsveitar.

112 Reykjavík
Frábær staðsetning

Brynjar Þór
Sölufulltrúi
896 1168
brynjar@remax.is

Sunnudaginn 3.nóv. 16:00 - 16:30

Verð: 22.900.000

RE/MAX BORG og Brynjar kynna: Snyrtilega þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð við Laufrima í
Grafarvogi. Sér inngangur af svölum, skjólgóðar suður svalir með miklu og fallegu útsýni. Frábær
staðsetning með tilliti til matvöruverslana, heilsugæslu, leik-, grunn- og framhaldsskóla,
líkamsræktarstöð og verslunarkjarninn Spöngin allt í góðu göngufæri. Stutt er í Egilshöll, stærstu
íþrótta- og afþreyingamiðstöð landsins svo og Grafarvogslaug.
Verið velkomin í opið hús og kynnið ykkur eignina betur.

thora@remax.is

(RAFNHILDUR "RIDDE
Hrafnhildur
Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400
LÎGGILTUR FASTEIGNASALI
S  
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HB FASTEIGNIR
(OLTASM¹RI  o  +ËPAVOGUR

MÁVAHRAUN 18 HAFNARFJÖRÐUR
OPIÐ HÚS KL. 15 -16

Verkstjóri / Rafvirkjar Óskast
Óskum eftir Verkstjóra / Rafvirkja
Óskum eftir að ráða 3-4 Rafvirkja, mikill vinna,
Mælingarvinna í boði.
Upplýsingar veita Gunnar síma 693-7310,
einnig á gunnar@bygg.is

.(5),6È7/81/$1'61(76
$XJOêVLQJXPPDWVOêVLQJX
/DQGVQHWYLQQXUDèXQGLUE~QLQJLYLèPyWXQNHUILV
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ìUyXQIOXWLQJVNHUILVUDIRUNXiQ VWXiUXPRJHU
Q~XQQLèDèXPKYHUILVPDWLI\ULUKDQD
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(*!2¨!2(!')  26+ 3KIPTI ¹ MINNI EIGN MÎGULEG
Glæsilegt 278,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum sem teiknað er af
Guðmundi
og skemmtilegt
hús með
o %FSTA
H¾È
o ,!53 Kr.Kristinssyni arkitekt. Bjart
fallegum
náttúrugarði
með heitum potti.
Hús með mikla möguleika.
o %NDAÅBÒÈ
o  FM
MEÈ BÅLSKÒR
Hátt
til lofts á neðri hæð. Rúmgóð stofa
með nýlegu parketi. Stórir
o 3UÈ VESTUR SVALIR
o  SVEFNHERBERGI
gluggar. Efri hæð með 3-4 svefnherb. Neðri hæð skiptist í fjögur góð
6%2¨   MILLJ
rými. Stutt er í skóla, verslun og aðra þjónustu. Möguleg skipti á
minni eign.
Verð 59,9 millj. Áhvílandi bankalán sem mögulegt er að yﬁrtaka.

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

/DQGVQHWN\QQLUKpUPHèPDWVOêVLQJXi WOXQDULQQDU
PHèYRQXPDèVHPIOHVWLUN\QQLVpUHIQLKHQQDU
ËPDWVOêVLQJXHUJHUWJUHLQI\ULU

0DWVOêVLQJLQHUDèJHQJLOHJiYHIVtèX/DQGVQHWV
ZZZODQGVQHWLV+ JWHUDèVHQGDiEHQGLQJDU
RJDWKXJDVHPGLUXPPDWVOêVLQJXiQHWIDQJLè
ODQGVQHW#ODQGVQHWLV)UHVWXUWLODèVHQGDLQQ
iEHQGLQJDURJDWKXJDVHPGLUHUWLOQyYQN

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali
7772882

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

Eyjafjarðarsveit 1. nóvember 2013
Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

+YHUQLJ/DQGVQHWK\JJVWVWDQGDDèPDWVYLQQXQQL
+YDèPXQLNRPDIUDPtXPKYHUILVVNêUVOX
+YHUMLUiKULIDì WWLUi WOXQDULQQDUHUX
+YDèDXPKYHUILVì WWLUNXQQDDèYHUèDI\ULUiKULIXP
*|JQXPVHPO|JèYHUèDWLOJUXQGYDOODU
0DWVVSXUQLQJXPRJYLèPLèXPYLèPDWiY JL
RJXPIDQJLXPKYHUILViKULID

Borg

Opið
Hús

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

17

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

.$0%69(*85

SNYRTISTOFA TIL SÖLU

Glæsileg snyrtistofa við laugaveg til sölu. Glæsilegar innréttingar. 4
vinnuherbergi, móttaka, kafﬁaðstaða og snyrting. Fullkomin tæki og
búnaður, rafstýrðir snyrtistólar, nuddbekkur, og ﬂ. tæki. Loftræstikerﬁ,
hljóðkerﬁ, þjófavörn, internet og sjónvarpsskjár. Innfeld lýsing.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

ÓÐINSGÖTU 4

OPIÐ HÚS

41,9 millj.

Sunnudag milli 17-17.30

SÉRLEGA FALLEG OG STÍLHREIN EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR
SAMTALS UM 172 FM

Tvær samliggjandi góðar stofur, þrjú svefnherbergi, eldhús og
baðherbergi. Franskir gluggar, rósettur og skrautlistar setja
skemmtilegan svip á eignina. Skipti skoðuð á minni eign í hverfinu.

SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Frábær staðsetning í Laugardalnum

www.egfasteignamiðlun.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG FRÁ KL. 14-15
S

O
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HÚ

HLÍÐARVEGUR 29- KÓPAVOGI

GLÆS
GLÆSILEGAR
ÆSILEG
EGAR 2JA
2JA, 3J
3JA
A OG
OG 4RA
A HERBERGJA
HERBERGJA ÍBÚÐIR
ÍBÚ
ÚÐIR
Í SUÐURHLÍÐUM KÓPAVOGS

Íbúðirnar eru fjórar og eru allar nánast algjörlega
endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan hátt.
Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum og á
baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar innihurðir.
Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan
hús og næg bílastæði.
• 4ra herbergja 102,2 fm. íbúð á 2. hæð með stórum
svölum í suður. Til afhendingar strax. Verð 34,5 millj.
• 2ja herbergja 51,2 fm. íbúð á 1. hæð með sér
inngangi og sér verönd í suðurs.
Til afhendingar strax. Verð 19,9 millj.
• 3ja herbergja 93,3 fm. íbúð á 1. hæð með stórri
verönd til vesturs. Afhending í desember.
Verð 29,9 millj.
• 4ra herbergja 108,8 fm. íbúð á 1. hæð auk
34,7 fm. bílskúrs. Stór verönd til suðurs.
Afhending í desember. Verð 36,9 millj.
FRÁBÆR STAÐSETNING. STUTT Í SKÓLA OG ALLA ÞJÓNUSTU.
TVÆR ÍBÚÐIR VERÐA TIL SÝNIS Á MORGUN,
4RA OG 2JA HERBERGJA

VERIÐ VELKOMIN

Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Tómasarhagi 44
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30
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Falleg og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi á vinsælum stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjað. Hús er í góðu
ástandi. Nánari uppl. um eignina veitir Gylﬁ þórisson í síma
822-0700 eða gylﬁ@midborg.is
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Til sölu: Hafnarskeið 8 í Þorlákshöfn
4,000 ferm. fasteign
við hafnarkant í Þorlákshöfn

RÁÐGJÖF
FASTEIGNIR
FJÁRMÁL

Hef fengið til einksölumeðferðar skuldlausa
byggingalóð undir fjölbýlishús við Gerplustræti
í Mosfellsbæ. Jarðvinnu að mestu lokið.
Til sölu fasteignirnar nr. 8A og 8C við Hafnarskeið í
Þorlákshöfn. Um er að ræða fyrrum loðnuverksmiðju,
mjölskemmu og aðrar fasteignir upphaﬂega tengdar
sjávarútvegi. Fasteignirnar eru alls um 4,000 m2 og
standa á 7,500 m2 lóð við hafnarkant í Þorlákshöfn.

Gert ráð fyrir 28 íbúðum með bílakjallara. Hagstætt verð og
greiðslukjör fyrir traustan aðila.
Nánari upplýsingar veitir undirritaður í síma 896-3101.
Ingvar Guðmundsson, löggiltur fasteignasali.

Nánari upplýsingar veitir undirritaður: aquaomnis ehf.,
Þorsteinn Guðnason, rekstrarhagfræðingur,
s. 862 0489, universal@internet.is.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Lyngholt 8 - Álftanes - Raðhús

GEFÐU
VATN

TIL LEIGU

S

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennsluhúsnæði á jarðhæð

PIÐ

HÚ

O

Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson

gjofsemgefur.is

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

9O7 2OO3

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri,
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir
fatlaða auk sturtu. Loftræstibúnaður er til staðar. Á gólfum eru flísar og dúkar. Laust strax!

Opið hús sunnudag milli kl. 14 og 15
Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 175 fm. Húsið er
mjög vel innréttað. Þrjú stór og góð svefnherb. Flísalagt
baðherbergi. Vönduð gólfefni. Mjög góð staðsetning.
Verð 42,9 millj. Kjartan og Krystal bjóða ykkur velkomin

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

NÝTT

ENNEMM / SIA / NM26921

Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

Lundur2-6

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. íbúðirnar er frá
100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn,
Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum
og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind,
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

www.bygg.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

NUTRILENK

- hollráð við liðkvillum. Náttúruleg bætiefni fyrir liðina

Nutrilenk Gold gerir gæfumuninn

Hvað getur Nutrilenk
gert fyrir þig?
Við mikið álag og eftir því sem árin færast yfir getur
brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir slitna.
Mjög margir finna fyrir óþægindum og verkjum
þegar liðfletirnir núast saman, sérstaklega í liðamótum í mjöðmum , hrygg og hnjám. Þess vegna er til
mikils að vinna að styrkja liðbrjóskið á náttúrulegan
hátt.

Ég æfi þríþraut með áherslu á hjólreiðar.
Æfingarnar eru mjög fjölbreyttar að lengd og
gæðum en lengstu æfingarnar eru 6 tímar.
Ég prófaði Nutrilenk Gold fyrir rúmlega ári
og fannst það hjálpa mér mikið. Ýmsar
rannsóknir í ritrýndum alþjóðlegum timaritum
hafa sýnt fram á jákvæða virkni innihaldsefna sem eru í Nutrilenk án þess að þau séu
skráð sem lyf.
Ég prófaði að hætta að taka inn Nutrilenk
nokkrum mánuðum síðar en byrjaði aftur
og hef tekið Nutrilenk núna í rúmlega hálft
ár og ætla að halda því áfram enda hafa
æfingar og keppnir gengið mjög vel.

Heilbrigður liður

Liður með slitnum
brjóskvef

Náttúrulegt byggingarefni fyrir
liðbrjóskið og beinin
Nutrilenk Gold er frábært byggingarefni fyrir brjóskvef
og getur minnkað liðverki, brak í liðum og stirðleika.
Inniheldur brjósk úr fiski- og hákarlabeinum sem er
öflugt byggingarefni fyrir bein og brjósk enda ríkt af
kondritíni, kondritín súlfati, kollageni og kalki.
Hentugt fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski
og slitnum liðum

Hákon Hrafn er 39 ára fjölskyldumaður,
Íslandsmeistari í þríþraut síðustu þrjú ár,
þríþrautarmaður ársins og Íslandsmeistari
í tímakeppnihjólreiðum.
Hákon Hrafn Sigurðsson

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgum.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

PRENTUN.IS

Prófið sjálf - upplifið breytinguna!
Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is
:RYmó\ôPNmMHJLIVVRZxó\UH
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Nutrilenk er fáanlegt í flestum apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota aygo ‚06. ek. 98. þ.km. Verð
850 þús. s. 696-7832

VW Jetta comfortline. Árgerð 2006,
ekinn 131 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Frábært verð 1.390.000. Rnr.104865.

TOYOTA Avensis wagon sol . Árgerð
2011, ekinn 38 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.850.000.lán
2.990 þús afb 57 þús Rnr.105421.
Bílamarkaðurinn S:567-1800
Bílamarkadurinn.is

FORD F150 Supercrew 4x4 king ranch
. Árgerð 8/ 2007, ekinn 70 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.133219. Er staðnum uppl. síma
517-1111 eða 696-1001.

MERCEDES BENZ E 300 cdi.
Árgerð 2010, ekinn 132 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.490.000.
Rnr.990562.

HELGARTILBOÐ!

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2005,
ekinn 106 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Lítur
rosalega vel út TILBOÐ Verð 1.150þ.
Rnr.126247.

Nissan Patrol árg. 2007, sjálfsk.,
common rail, dráttarkúla, ekinn
168þús. Helgartilboð 2.800þ. Uppl.
síma 8961339

MAZDA 323f f glx. Árgerð 2000, ekinn
160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Tilboð
390.000. Rnr.261240.
MMC Outlander. Árgerð 2009, ekinn
73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.890.000. Rnr.990301.
BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 13.900.000.
Rnr.125316. Uppl. síma 517-1111 eða
696-1001 Glæsilegur bíll.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og
á staðinn
www.hofdabilar.is

KIA Rio. Árgerð 2012, ekinn 76
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Tilboð 2.090.000
Rnr.105515. Bílamarkaðurinn S:5671800 Bílamarkadurinn.is

EINSTAKT EINTAK

HYUNDAI Tucson V6 sport 4x4.
Árg 2007, ekinn 92 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur.TILBOÐ Verð 1.490þ
Rnr.220290.

E240 elegance árg. ‚98, ek. 177 þ.
Mjög þéttur og góður. V. 690 stg, engin
skipti Uppl. í s. 693-9137.

TOYOTA Rav4 vx. Árgerð 2006, ekinn
127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, leður,
lúga. Virkilega fallegur bíll, einn
eigandi. Verð 1.990.000. Rnr.104840.

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2007,
ekinn 112 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.390.000. Rnr.990460. Tilboð kr:
2.990.000,-

MMC Pajero did dakkar . Árgerð 2006,
ekinn 120 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000. lán 2.618 þús afb 38
Rnr.230577. Bílamarkaðurinn S:5671800 Bílamarkadurinn.is

TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2008, ekinn 52 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.900.000.
Rnr.123660. DVD og fleira. er á
staðnum.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

VW POLO 03 TIL SÖLU
Frábær bíll til sölu! 1200cc, tímakeðja,
ný heilsársdekk.Ek. 158þús.
Velmeðfarinn bíll, 2 eigendur. Verð
600.000. uppls.Ragnar - 8697817.

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

MMC Pajero. Árgerð 2009, ekinn
59 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.500.000. stgr ásett verð 5980 þús,
Rnr.111942.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA Land cruiser 100 vx.
Árgerð 5/2006, ekinn 135 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.290.000.
Rnr.133617. Billinn er á staðnum.
Uppl síma 696-1001

TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2007, ekinn 88 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.900.000.
Rnr.300440.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau
12-16
www.planid.is

Hyundai sendibíll til sölu árg.‘94, ek.
118 þ.km. Verð 200 þús. s. 6637576.

KIA Ceed h/b ex 1.6 new bensín
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 11
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.690.000. Rnr.210129. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

GOTT VERÐ GOTT LÁN.
Nissan Patrol Common Rail
vél árg 2007 ek 109þ. Einn
eigandi,ný skoðaður, 31” dekk, 7
manna,leður,topplúga. Verð 3.990.
Þús Ákv 3.000. millj. 66 mán 65 þ. pr
mán Raðno. 221483 Sími 57737757751333

AUDI A6 3.2 new Quattro biluð
vél. Árgerð 2005, ekinn 146 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.590.000.
Rnr.133528. Rétt ásett verð 2990
þús. Upp síma 696-1001 . Bifreiðin er
staddur á eðalbílum.

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

VW Golf sportline . Árgerð 2007,
ekinn 83 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.790.Ein eigandi Gullmoli
Rnr.113664.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is
FORD Focus 1600 ambiente .
Árgerð 2007, ekinn 85 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.440. Rnr.219308.

SUZUKI Grand Vitara Premium+,
Árg 6/2011, ek 66 Þ.KM, bensín,
sjálfsk, Xenon, loftkæling, lyklalaust
aðgengi omfl, Vel búinn, Tilboðsverð
3.650.000. Rnr.150829. Erum með
nokkrar gerðir Vitara á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

FORD F350 KING RANCH árg. 2006
ek. 205 Þkm. Nánast 1 eigandi,
innfluttur nýr, toppþjónustaður hjá
Brimborg alla tíð, tilboðsverð 1.890
Þús, möguleiki á 100% láni.

Patrol 7 manna 35” ný dekk, ek.
111þús, 7manna,ný yfirfarin af
umboði leður,lúga. Topp bíll.Ásett verð
kr 5.390þ.ákv 3400. Raðn 221452
Sími 5773775-7751333

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

RENAULT Kangoo express. Árgerð
2009, ekinn aðeins 65 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.790.ein eigandi
Rnr.219370.

SKODA
Til sölu Toyota RAV 4 langur 2WD .
Árg ‚03, ek. 125 þ. Verð 850 þ. Uppl. í
S: 897 8156

TILBOÐ YFIRTAKA +
500.000.
ISUZU D MAX m/húsi. Árgerð 2007,
ekinn 149 Þ.KM, dísel, sjálfsk, ný
skoðaður nýl. nelgd dekk. Verð
2.490.000. ákv 1.850.þús 60 mán.afb
38.000 Rnr.221459. sími 57737757751333

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Til sölu Renault Cango ek.185 þ.km.
Ný tímereim ofl. Sk. 14. Tilboð 250
þús. s.8963044

Bílar til sölu

ÚTSÖLU-BÍLL DAGSINS

NISSAN PATROL 2008 35”
BREYTTUR.

LAND CRUISER 120 VX
Til sölu gullfallegur bíll. Dísel, ekinn
68þkm. 2009 model. S:8931255.

M.BENZ C c230k. Árgerð 2006,
ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.790.000.ný tímareim, nýtt í
bremsum, flottur bíll Rnr.110514.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260
Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

Skoda Felisia árg 2000, ekinn 115 þ.
km verð 250 þ. kr. góður bíll í góðu
viðhaldi s. 893 7386 og 847 1726

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

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

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.700. Rnr.219217.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

RENAULT KANGOO
Til sölu Renault Kangoo árg. 2006
ekinn 94.000 km. sjálfskiptur í
toppstandi og lítur mjög vel út. Verð
990.000-Uppl. S: 8936109.

Til sölu MR-192, Suzuki Jimny
árg. ‚02. Ek. 160 þ. Beinsk., 4x4.
Ný heilsársdekk, nýblettaður og
tímakeðja. Lítur mjög vel út. Verð 750
þ. Uppl. í S: 896 1091
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Ford Focus árg.‘99. Keyrður 218þús
km. Silfulitaður 5 dyra, ný skoðaður.
Verð 240þús. Tilboð 200þús. Uppl. í
síma 8960150 Vilberg
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Til sölu: Hyundai terracan árg ‚02, 33”
breyttur. Daewoo Matis árg. ‚02. Uppl
: 663 8155.

Hyundai starex 4x4 ‚02, ek. 169 þkm.
mikið endurnýjaður. Uppls. s. 893
9354.

Volvo XC70 árg 2003, ek 111 þ.míl.
2.5T sjsk, Skoðaður í ágúst án ath. og í
góðu standi. Nýleg tímareim. Hlaðinn
aukabúnaði m.a. 7 manna. Ásett:
1.850 þús - Stgr: 1.590 þús Uppl. s:
698-5023

Honda CRV ‚98, ek. 136 þ. Á nýlegum
dekkjum, tímareim keyrð 30 þ. Nýir
diskar og klossar í framhjólum. Einn
eigandi frá upphafi. „Reyklaus” Goður
bíll. Verð 450 þ. Uppl. í S: 892 1875

Til sölu Ford Explorer ‚96, 6 cyl.
Sjálfssk., krókur, sk. ‚14. V. 300 þús. S.
896 8568.
Chevrolet Aveo ‚08. 2 eigendur. Ekinn
68 þ. góður bíll. Ásett v. 1.1m S:
8990418

TOPP EINTAK TIL SÖLU
HYUNDAI GETZ. Skráður 10.07.,
Sjálfsk. ek. 38.000 .þ. km. Aukadekk
fylgja. Verð 1.390. þús. Uppl. í síma
865 8152.

0-250 þús.

FÍNN SPARIBAUKUR TILBOÐ 450 ÞÚS!
VW POLO 1,2 BASICLINE 2002
ek aðeins 126 þús, skoðaður 14,
beinskiptur, 5 dyra, tímakeðja, góð
vetrardekk, ny yfirafrin af verkstæði,
eyðir aðeins 5 ltr/100 ásett verð 620
þús TILBOÐ 450 ÞÚS s.841 8955

GÓÐUR JEPPLINGUR TILBOÐ 650 ÞÚS
Hyundai Santa Fe 4x4 ár‘01 ek 169
þús sjálfskiptur, sk 14, ný vetrardekk,
gott eintak sem lýtur mjög vel út ásett
verð 850 þús, TILBOÐSVERÐ 650
ÞÚS möguleiki á 100% lán vis/euro
s.841 8955

SJÁLFSKIPTUR
SPARIBAUKUR - 250 ÞÚS
RENAULT TWINGO 1,2 árg.‘ 2000
ek.155 þús., ssk, eyðir mjög litlu og er
ný kominn úr skoðun án athugasemda
verð 250 þús. möguleiki á 100% vis/
euro s.841 8955.

SJÁLFSKIPTUR SMÁJEPPI
Honda Hrv 3dyra 00” ek. 217þ.
Sjálfskiptur topplúga Dráttarbeysli
ofl. Ný skoðaður góður bíll Verð 550þ.
TILBOÐ 390þ. Uppl. í s. 666 0675.

250-499 þús.
Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum,
metan/bensín/díselbílum. Íslensk
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í
boði. islandus.is - S.5522000.

MAZDA 3 SPORT DUNDURTILBOÐ 690 ÞÚS.

TILBOÐ 350.000KR STGR
Chrysler Grand Voyager 2009 ekinn
72 þúsund km sjálfskiptur 7.manna
Verð :3.300.000.kr. Upplýsingar í sima
4205000 ksteinarsson@ksteinarsson.
is www.231.is

Ford Mustang Coupe árgerð 1967
. Mjög gott eintak . Verð : Tilboð
Upplýsingar í sima 4205000
ksteinarsson@ksteinarsson.is
www.231.is

Renault Kangoo árg. ‚99 ek. 140.000
km. Ný tímareim og og púst og nýjir
bremsuklossar og diskar. Nýskoðaður engin athugasemd! Verð 200þús. simi
848 5280.

Þjónustuauglýsingar

Vw Passat sedan 2.0 01” 5g ek. 183þ
ný skoðaður michelin heilsársdekk
TILBOÐ 350þ.stgr eða 16þ. á mánuði
með kortaláni visa / mastercard skoða
skipti á ódýrari s. 666 0675.

Sími 512 5407

'EYMSLU  HOBBYSKÒRAR TIL SÎLU

&R¹B¾R LEIÈ TIL AÈ
BREYTA LAGA OG ¾FA
Å VETUR LÅTTU VIÈ OG
F¹ÈU AÈ SJ¹ N¹NAR

4V¾R ST¾RÈIR     FM ÒR X
TIMBRI KL¾DDIR AÈ INNAN MEÈ KROSSVIÈ
BANDSÎGUÈ VATNSKL¾ÈNING AÈ UTAN
"¹RUST¹L ¹ ÖAKI 2AFMAGN ER Å SKÒRUNUM
TENGING FYRIR ÒTILJËS INNILJËS OG TENGLAR
-JÎG STERKIR OG VEL BYGGÈIR
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å REISUM SIMNETIS
EÈA 3  &RÅÈA

MAZDA 3 SPORT 2.0 150 hö 2004
ek.110 þús, topplúga,17” álfelgur á
góðum vetrardekkjum, xenon, hiti
í sætum ofl lýtur vel út verð 1290
þús TILBOÐ 690 þús þarfnast smá
lagfæringa en er i daglegri notkun.
möguleiki á 100% láni visa/mastercard
s.841 8955.
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Helluhrauni 22 • 220 Hafnarfirði
Sími 555 2585 • www.irobot.is
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Kynntu þér þjónustu Xprent
á nýrri heimasíðu: www.xprent.is

%25-  &!#%"//+#/-',)4%(&

xprent@xprent.is - s. 777 2700 - Sundaborg 1 - Fylgstu með okkur á FACEBOOK

,EKUR HÒSIÈ ER KOMIN
FÒKKALYKT EÈA MYGLA 
3INNI ALMENNU VIÈHALDI Å FASTEIGNUM

Gardsman
Öryggiskerfi
Engin áskrift
Dalvegi 16b s: 554-2727

5PPL Å S   o OSKAR SBDIS o WWWSBDIS

0OTTLOK
3AUMUM YÙR HEITA POTTA ÒR
STERKUM PVC DÒK SEM ÖOLIR
MIKIN ÖUNGA -JÎG LÁTT AÈ
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(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
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2¥44
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Sjá nánar á
www.hugna.is

,/+  (%)4! 0/44!
o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
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WWWFJARDARBOLSTRUNIS
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

30!2!¨5 "%.3¥.
-ETAN UPPF¾RÈU BÅLINN ÖINN
"JËÈUM H¹T¾KNI BÒNAÈ FR¹ "IGAS )NTERNATIONAL SRL EINUM
ÖEKKTASTA FRAMLEIÈANDA ¹ GAS BÒNAÈI FYRIR BIFREIÈAR Å %VRËPU
,EITIÈ TILBOÈA Å BÒNAÈ OG ÅSETNINGU p SPARIÈ MEÈ -ETAN
,¹N TIL ALLT AÈ  M¹NAÈA

6ELRASIS o 3ÅMI   o LHELLA 

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

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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500-999 þús.

Sendibílar

Vinnuvélar

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

Málarar
Til sölu sementskúla í ágætu
ásigkomulagi, hentar ágætlega sem
vatnstankur eða fyrir kornflutninga.
Lækkað verð. Til sýnis og sölu hjá
Bíla- og vélasölunni Borgarnesi. S.
437-1200.

TYPE-R 200 HÖ
Honda Civic Type-R 200 hö árg.‘02
ek.151 þús., 6 gíra, svartur lýtur vel
út og virkar mjög vel, verð 1150 þús.
miða við skipti eða 890 þús.stgr. og
möguleiki á 100% lan vis/euro s.841
8955.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hjólbarðar

Alhliða flutninga og sendibílaþjónusta.
Ódýr fyrirtækja og bússlóðaflutningar.
www.cargobilar.com & s. 772 1450.

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

Múrarameistari, alm. múrverk. Skifti
um flísar, 5000 kr fm. S. 6123694.

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengir stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði
27 S:552-2125,www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464
malningartjonusta@gmail.com

Vörubílar

HIMNAMÁLUN

SJÁLFSKIPTUR STATION Á
GÓÐU TILBOÐ
FORD MONDEO 2.0 WAGON 2003
ek.148 þús., ssk, heilsársdekk, sk.14
mjög rúmgóður og þægilegur bíll sem
lytur vel út, ásett verð 950 TILBOÐ
690 ÞÚS möguleiki á allt að 100%
visa/euro láni s.841 8955.

VARAHLUTIR Í FLESTAR
GERÐIR VÖRUBÍLA
Volvo-Scania-Bens-Man-IvecoRenault. Höfum á lager ma.
Aðalljós,hliðarljós,afturljós,plastbretti
, boddyhluti Lagervörur,
sérpöntunraþjónusta O.K.Varahlutir
ehf S:696-1050 okspares@simnet.is

Húsbílar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.
Lítið keyrð fjögur 13 tommu Cooper
sumardekk. Stærð: 175/70R13. 82 T
Lítið keyrð tvö 13 tommu Marshal
nagladekk. Stærð: 155/80R13 79Q
Verð 8.000 stk. Ef öll eru keypt 6.000
stk. Uppl. í s. 893-6530.
295/80 R22,5 Til sölu 4 lítið slitin
negld Michelin dekk 2 fram 2 sóluð
Uppl. í 89 369 89

Geri tilboð í allt sem tengist
málningarvinnu og sandsparsli.
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson
málarameistari S: 851-1960.
himnamalun@gmail.com

RAFSKUTLA

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

FLOTTUR FORESTER TUBRO

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

AH-RAF

Trésmíði

Varahlutir

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

Önnur þjónusta
Bílar óskast
Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

Mótorhjól

KEYPT
& SELT

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
s: 896 8568.

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300
ÞÚS!

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

Til sölu

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

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

Frábært Endurohjól 2005 árg á góðu
verði 360.000(engin skipti) s6642148

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

VANTAR ÞIG PÍPARA ?

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.

til sölu

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

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

Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

Toyota LC 120 GX árg 2005. Ekinn
aðeins 114þkm. Ný dekk og uppgerðar
felgur. Ssk, bakkskynjarar, filmur,
profilkrókur. Vel með farinn bíll. Verð
4.2 mill. S 699-1386

Óskast keypt

Sjónvarp
Pípulagnir

FLOTTUR LC 120

Markaður verður haldinn í
félagsheimili Sjálfsbjargar Hátún 12
105 R.vík Sun 3. nóv 2013 kl. 11-16.
S- Inng. Nýtt og notað til að t.d. lesa,
klæðast, eta, skreyta, bera á sig.

Mjög vel með farinn Yamaha Flygill
(190 cm) til sölu. Einnig til sölu lítið
notað píanó. Uppl. í s. 899 3133.

ÞJÓNUSTA

Bátar

Jeppar

Ísskápar, þvottavélar, sófi, og fleira. S:
896 8568.

Hljóðfæri

GAS GAS 2T
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845
5976.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s:
897-9845.

TIL SÖLU 4 MICHELIN NAGLADEKK
215/55/16 NOTUÐ EINN VETUR KR.
70 Þ. OG 4 COOPER NAGLADEKK
NÁNAST NÝ 245/70/16 KR 107 Þ.
S8957199 ÓMAR

SUBARU FORSTER 2.0 SXT 4WD
TURBO 2003 ek.168 þús,ssk, leður,
stór glerlúga, filmur, cruize, 17”
álfelgur á heilsársdekkjum, mjög
eigulegur og flottur bíll ásett verð
1190 þús TILBOÐ 950 ÞÚS möguleiki
á allt að 100% visa/euro s.841 8955.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Freerider-Kensington rafskutla í
toppstandi til sölu. Verð 150 þús.
staðgreitt. Nýkeyptar rafhlöður á
70.þús. Upplýsingar í s. 553-3166/8621732.

DNG rúllur Viking 700 - dekkaður.
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF,
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK.
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til
greina. Tilboð óskast Uppl. síma 6961001.

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

Hreingerningar
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Verslun

PARKETSLÍPUN
REYKJAVÍKUR
Parketslípun um allt land. 20 ára
reynsla. Aðeins hágæða efni. kr.
2500.- fm. www.parketslipunrvk.is S.
7728100. Geymið auglýsinguna. Alltaf
besta verðið.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið virka daga
8-18 og lau 10-16.

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar Áratuga reynsla.
Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.
Jói Smiður. Viðhald og nýsmíði. Tilboð
eða tímavinna. HEIMASÍÐA: joismidur.
is. Jóhann 897 3006.

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár í
röð. Viamax fullnægingarkremið sem
virkar, Fleshlight fyrir hann o.fl. Tökum
millifærslu og greiðslukort.Sendum
um allt land www.hush.is
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GEYMSLUR TIL LEIGU.

HEIMILIÐ

GRANDASALURINN, BÓBÓ
GRAND, HÓLMASLÓÐ
4 (VIÐ ENDANN Á
FISKISLÓÐ).NÝTT OG
NOTAÐ.

3 stærðir í boði 11 til 20fm. Einnig
leiga á brettum undir minni búslóðir.
Nánari upplýsingar í síma 571 6005
og 898 8070. Aðalgeymslur Lynghálsi
10.110 Rvk

GEYMSLUHÚSNÆÐI
Ódýr geymsla á tjaldvögnum,
fellihýsum, hjólhýsum og húsbílum.
Þurr, góð, óupphituð vetrargeymsla.
Móttaka um helgina. Sími 860-1918.

Dýrahald

Nýjar leðurvörur,
mótorhjólagallar, hanskar, vesti,
húfur, Blaaklader vinnuföt og
fleir nýjar vörur. Söluaðilar
með notaðar vörur s.s. föt,
húsgögn(antik), rafmagnstæki
og margt fleira. Opið laugardag,
sunnudag frá 11-16. Verið
velkomin í salinn. Léttar veitingar
í boði.
Baldur Bóbó s. 8957199

PENTHOUSE Í GRV

Til sölu Vizslu hvolpar. Báðir hundar
1. einkunar hundar og rakkinn sá
stigahæsti á landinu. Áhugasamir hafi
samband á jardarhera@gmail.com eða
8611369.

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

HEILSA

Plasthundabúr 48x31x30 verð 2.690,Plasthundabúr 54x36x33 verð 3.690,Plasthundabúr 62x39x28 verð 4.990,Plasthundabúr 67x51x47 verð 7.990,Plasthundabúr 80x56x58 verð 11.990,Plasthundabúr 100x67x75 verð 19.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

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

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

GEYMI FELLIHÝSI,
TJALDVAGNA OG BÍLA

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

16 ára reynsla, vönduð umgengni.
Uppl. 897 1731.

Óskum eftir að ráða
hörkuduglegan bakara til starfa.

Til leigu efri hæð í einbýli í Vogum á
Vatnsleysuströnd, 128 fm, leigist til
eins árs. Leiga 150þ á mán. og 3 mán.
bankatrygging. Uppl. í s 6962334 eða
ispostur@yahoo.com

ATVINNA

Vinsamlegast skilið inn umsókn
á joifel@joifel.is

Atvinna í boði

Námskeið
Húsnæði í boði

Rafvirkja fyrirtæki óskar eftir rafvirkja
með sveinspróf eða nema til starfa
íslensku kunnátta skilyrði Upplýsingar
sendist á smaar@frettabladid.is merkt
rafvirki

HAFNARFJÖRÐUR
Hjón með 3 börn óska eftir
5 herbergja íbúð eða húsi í
Hafnarfirði sem fyrst, helst á
Völlunum. Skilvísar greiðslur,
reglusemi og reyklaus.
Nánari uppl. í síma 892 6808

VÉLVIRKI / VANUR MAÐUR
ÓSKAST

FULLT STARF - REYKJAVÍK
Par leitar eftir húsnæði í Reykjavík.
Birgir R. J. s: 820-2223.
2 ungar stúlkur frá Austurlandi, í
háskólanámi í Reykjavík, leita að
leiguíbúð í Reykjavík frá áramótum.
Reyklausar, reglusamar, skilvísum
greiðslum heitið. Hófleg leiga og
húsaleigusamningur skilyrði. Nánari
upplýsingar í síma 8497376 Elísabet.

Óskum eftir hressu og duglegu
fólki til að starfa með okkur í
bakríinu okkar á Háaleitisbraut
58-60, Rvk. Vinnutími frá kl.
13:00-18:30 virka daga einnig
annanhvern laugardag eða
sunnudag.
Áhugasamir geta sótt um á
heimasíðu okkar og er slóðin
www.mosfellsbakari.is/umsokn.asp

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

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

Gott verð, dags, viku- og
mánaðarleiga.
guesthouse1.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

Atvinna óskast
SMIÐUR OG RAFVIRKI.
Getum bætt við okkur verkefnum við
alla almenna smíða og raflagnavinnu.
Vönduð vinna og áratuga reynsla.
Uppl. í símum 8964590 og 8624685.

STARFSFÓLK ÓSKAST !
Veitingahús óskar eftir starfsfólki
á bar og í afgreiðslu. Helst vönu,
aldur 25+. Íslensku kunnátta
skilyrði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is merkt
„veitingahús”

TILKYNNINGAR

Einkamál
KOKKUR EÐA VANUR
MATREIÐSLUMAÐUR

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
BÚRADAGAR Í DÝRALANDI

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

Atvinnuhúsnæði

Álheimar ehf óskar eftir að ráða
vélvirkja / vanan mann í málmsmíði
/ vélavinnu. Fjölbreitt framtíðarstarf,
góð vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122
Örn efnir@efnir.is www.alheimar.is

Hæfur smiður og trésmiður leitar að
vinnu. Ég er með vinnubílm tæki og
tól. s, 7718013

Húsnæði til sölu
Kaupendur óskast að 3ja herb. íbúð í
Grafarvogi. Uppl. í s. 695 6842.

NORSKA I & II- NORSKA f.
heilbrigðisgeira, SÆNSKA, ENSKA f
fullorðna. ÍSLENSKAf. útlendinga ICELANDIC. Námskeið byrja- Courses
starting:14/10, 4/11, 2/12. Kvölds/
Morgna. Mornings/Evenings. 4 vikur-6
vikur/ 3 eða 5 sinnum viku- 4 weeks, 3
or 5 days a week. Sjá: www.iceschool.
is. Fullorðinsfræðslan- IceSchool,
Ármúli 5. s.5881160.

Hressingarskálinn óskar eftir
matreiðsluumanni í fullt starf til þess
reka eldhúsið. Góð vinnuaðstaða í
boði og mjög góð laun í boði fyrir
réttan aðila. Vinsamlega sendið CV á
johanna@hresso.is

RAFVIRKJAR

HÚSNÆÐI

30-50% afsláttur af öllum
kattaklórum.
Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-074.

BAKARI ÓSKAST !
BAKARI ÓSKAST !

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

Húsnæði óskast

Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að góðri meðferð,
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda
ásamt góðum samskiptum milli
hundeigenda, yfirvalda og almennings.
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins,
www.hrfi.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Penthouse til leigi í Grv. 160 fm.
2 svefnherbergi, möguleiki á 3.
herberginu. Mikið útsýni. Svar berist
fréttablaðinu hjá smaar@frettabladid.is

Skrifstofuherbergi til leigu að
Bíldshöfða. Uppl. í s. 899 5309.

LANGAR ÞIG Í HUND?

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

Ökukennsla

9

Tilboð á svörtum grindarbúrum.
Stærð 61 cm verð 5.990,Stærð 76 cm verð 7.990,Stærð 91 cm verð 9.990,Stærð 107 cm verð 10.990,Stærð 122 cm verð 13.590,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

1-2 manna herb. á Funahöfða 17a
og 19 og Dalhrauni 13. Rooms
for 1-2 persons in Funahöfða 17a
-19 Rvk and Dalshrauni 13.
Uppl/info í S. 824 4535.
frá kl. 12-18.
www.leiguherbergi.is

Höfum til leigu í þessu húsi
ca 1100 fermetra þjónustu og
iðnarðarhúsnæði á efri hæð.
Húsnæðið er snyrtilega innréttað með
móttöku rými og og góðri aðstöðu
fyrir starfsmenn Uppl. síma 696-1001.

óskast á meðalstórt veitingahús
á höfuðborgarsvæðinu. Íslensku
kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is merkt
„veitingar”

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUHÚS.IS
Hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagnar, bílar,
upph. húsnæði. Uppl. í síma 770-5144.

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

námskeið

Óskum eftir vönum pizzbökurum á
Hróa Austurstræti. Uppl. 775 3939
Geir eða hroi@hroi.is

skemmtanir

Hagnýt
kinesiologi
Námskeið
í
og kinesio-teipun
kinesio-teipun
Frábært meðferðarform sem eykur árangur
þinn í meðhöndlunum.
Námskeið í kinesio-teipun verður haldið fyrir fagfólk sem hefur
lært kinesiologi eða vöðvaprófanir.
Á föstudag er upprifjun á vöðvaprófunum og leiðréttingu
orkuflæðis til þeirra. Farið er í undirstöðuatriði kinesio -teipunar
og fá nemendur verklega þjálfun í teipingum á laugardag og
sunnudag
Námskeiðið verður í Reykjavík 15.-17. nóv. n.k.
Skráning og nánari upplýsingar hjá Svövu í síma 894 0550 eða á
www.nuddstofan.is e-mail: nuddstofan@nuddstofan.is
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FYLGIST MEÐ ÞESSUM
Patrick Beverly 25 ára leikstjórnandi
HOUSTON ROCKETS

Beverly hefur leikið utan Bandaríkjanna, í Úkraínu, Grikklandi
og Rússlandi, frá því að Lakers
valdi hann númer 42 í nýliðavalinu 2008. Nú er hann búinn
að hirða byrjunarliðssætið hjá
Rockets af engum öðrum en Jeremy Lin.

Eric Bledsoe 23 ára leikstjórnandi

2. nóvember 2013 LAUGARDAGUR
NÝJU
MENNIRNIR

Kevin Garnett
hefur sagt að
nú sé stefnt
á titil. Það er
enda leynt og
ljóst markmið
Brooklyn-búa.
Það er því
mikil ábyrgð á
herðum Jasons
Kidd.
NORDICPHOTOS/AFP

PHOENIX SUNS

Bledsoe náði aldrei að blómstra
hjá Clippers en verður í
töluvert stærra hlutverki hjá
slöku liði Phoenix Suns í vetur
og er til alls líklegur.

ALLT UNDIR HJÁ ENDURBÆTTU
BROOKLYN-LIÐI
Fá lið leggja meira undir á komandi leiktíð en Brooklyn Nets. Liðið
er með nýjan þjálfara –goðsögnina Jason Kidd, sem lagði skóna á
hilluna í vor eftir magnaðan feril og síðbúinn meistaratitil með Dallas
Mavericks árið 2011.
Kidd er reyndar algjörlega óskrifað blað í þjálfunarfræðunum, en
sér til fulltingis hefur hann fengið mikla reynslubolta í liðið; þrefalda
sendingu frá Boston Celtics sem allir hafa unnið meistaratitil á umliðnum árum. Þetta eru þeir Kevin Garnett, Paul Pierce og Jason Terry,
sem auk Andrei Kirilenko munu styrkja Brooklyn-liðið til mikilla muna.
Byrjunarliðið verður ógnarsterkt; skipað þeim Deron Williams, Joe
Johnson, Pierce, Garnett og Brook Lopez, og bekkurinn er ekki ónýtur
heldur, með Terry, Kirilenko, Mirza Teletovic, Andray Blatche, Reggie
Evans og Shaun Livingston í aðalhlutverkum.
Þessir menn eru fæstir nein unglömb og það er ljóst að í Brooklyn
er tjaldað til einnar nætur–eða einnar leiktíðar–með þennan mannskap. Þar á bæ ætla menn einfaldlega að gera atlögu að titlinum. Allt
annað verður álitið ósigur.

Jimmy Butler 24 ára skotbakvörður
CHICAGO BULLS

Butler, sem varð heimilislaus
þrettán ára gamall, sýndi hvað
í honum bjó á síðari hluta
síðustu leiktíðar, þegar hann
spilaði stórkostlegan varnarleik og hóf að skora þriggja stiga
körfur af miklum móð. Verður lykilmaður í
ógnarsterku liði Bulls í vetur.

Michael Carter-Williams
22 ára leikstjórnandi

HANN ER SNÚINN AFTUR
Búið er að blása til leiks í NBA-deildinni í körfubolta. LeBron James og félagar í Miami Heat þurfa
nú að mæta Derrick Rose aftur–hann hefur ekki spilað í eitt og hálft ár en virðist í feiknagóðu
formi. Nokkur óvænt úrslit hafa þó litið dagsins ljós í blábyrjun leiktíðar.

PHILADELPHIA 76‘ERS

Carter-Williams er hávaxinn og
slánalegur leikstjórnandi sem
hefur ákaflega næmt auga fyrir
því hvert best er að senda boltann. Hann var
valinn ellefti í nýliðavalinu í sumar og hóf NBAferilinn í vikunni með ótrúlegum leik–skoraði
22 stig, gaf 12 stoðsendingar, tók sjö fráköst og
stal níu boltum.

Andre Drummond 20 ára miðherji
DETROIT PISTONS

Hinn tröllslegi Drummond var
valinn níundi í nýliðavalinu í
fyrra og hefur síðan vaxið jafnt
og þétt. Menn gera ráð fyrir því
að hann verði meðal frákastahæstu leikmanna deildarinnar
þetta árið.

Reggie Jackson 23 ára leikstjórnandi
OKLAHOMA CITY THUNDER

Reggie Jackson hefur verið
frekar aftarlega í goggunarröðinni hjá Oklahoma síðan hann
var valinn 24. í nýliðavalinu
2011, en það mun breytast í ár
með brotthvarfi Kevins Martin og
meiðslum Russells Westbrook. Hann hefur sýnt
í undirbúningsleikjum að hann getur staðið
undir ábyrgðinni.

Victor Oladipo 21 árs skotbakvörður
ORLANDO MAGIC

Oladipo var valinn annar í
nýliðavalinu í sumar og gera
má ráð fyrir að hann fái mikið
að spila þennan fyrsta vetur
sinn í deildinni. Hann er frábær
varnarmaður og lunkinn skorari.

Kelly Olynyk 22 ára miðherji
BOSTON CELTICS

Þessi stóri Kanadamaður, sem
Boston valdi 13. í nýliðavalinu
í sumar, sýndi í æfingaleikjum í
sumar að hann getur vel spilað
körfubolta. Hann ætti að fá nóg
að gera í þunnskipuðu liði Boston Celtics.

Klay Thompson 23 ára skotbakvörður
GOLDEN STATE WARRIORS

Thompson er á meðal bestu
þriggja stiga skyttna deildarinnar. Hann spilaði mikið á
síðustu leiktíð og stóð sig
vel. Hóf þessa með því að slá
persónulegt stigamet á móti
Lakers, skoraði 38 stig og hitti úr 15 af 19
skotum sínum.

Tristan Thompson 22 ára kraftframherji
CLEVELAND CAVALIERS

Menn hafa beðið eftir að
Tristan Thompson springi út
og réttlæti að Cleveland hafi
valið hann fjórða í nýliðavalinu
2011. Upphafið á þessu tímabili
bendir til þess að kannski ætli
hann loksins að láta verða af því núna.

Jonas Valanciunas 21 árs miðherji
TORONTO RAPTORS

Þessi stóri og stæðilegi Lithái
hefur ekki staðið undir
væntingum enn sem komið er,
en bundnar eru vonir við að
það breytist loksins í ár. Hann
hefur verið sprækur á undirbúningstímabilinu.

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

H

ann er mættur aftur
til leiks, eini maðurinn
sem hefur verið valinn
besti leikmaður NBAdeildarinnar frá árinu
2008 og heitir ekki
LeBron James. Þangað til nýlega
hafði Derrick Rose ekki spilað
körfubolta síðan hann sleit krossband í hné í byrjun úrslitakeppninnar 2011, þá nýbúinn að hljóta þá
eftirsóttu upphefð að vera valinn
verðmætasti leikmaður deildarinnar.
Sú leiktíð fór því út um þúfur hjá
Bulls en af nýafstöðnu undirbúningstímabili að dæma hefur Rose
ekki gleymt miklu síðan – jafnvel
lært eitt og annað nýtt. Hann hefur
farið á kostum, og þótt honum hafi
fatast flugið í fyrsta leik tímabilsins gegn meisturum Miami Heat
á þriðjudag og tapað stórt þá hafa
sumir spekúlantar, til dæmis Bill
Simmons, engu að síður spáð því að
Chicago Bulls, með Rose í broddi
fylkingar, muni verða sterkara lið
en Miami í ár – að minnsta kosti
fram að úrslitakeppni í vor.
Það verður enginn hægðarleikur
fyrir nokkurt lið að skáka LeBron
James og félögum í Miami í ár,
frekar en undanfarin tvö. Liðið
hefur styrkt sig og því er spáð enn
einum meistaratitlinum af öllum
veðbönkum. Það kom því nokkuð á
óvart (og „nokkuð“ er hér nokkuð
vægt ákvæðisorð) þegar Miamiliðar tóku upp á því að tapa fyrir
Philadelphia 76‘ers á miðvikudagskvöld. Furðan stafaði ekki hvað síst
af því að engu liði hafði verið spáð
verra gengi í deildinni í vetur en
einmitt Philadelphiu, sem losaði sig
við sterka menn í sumar og fékk
lítið í staðinn.
Stórveldi í lægð
Ekki er búist við að tvö helstu veldi
NBA-sögunnar, Boston Celtics og
Los Angeles Lakers, verði til stórræðanna í vetur. Celtics er höfuðlaus her – hefur misst Paul Pierce
og Kevin Garnett, auk þess sem
leikstjórnandinn snjalli, Rajon
Rondo, mun sitja meiddur á hliðarlínunni fyrstu vikurnar eða mánuðina.
Lakers er í svipuðu tjóni, með
Kobe Bryant borgaralega klæddan
að vinna sig upp úr meiðslum og
búið að senda Dwight Howard til
Houston. Steve Nash yngist ekki
og fæstir eiga von á að Lakers nái í
úrslitakeppnina þennan vetur.
Það er reyndar til mikils að
vinna fyrir þau lið sem standa sig
hvað verst á leiktíðinni sem nú er
nýhafin. Nýliðavalið næsta sumar
stefnir í að verða það kræsilegasta í áraraðir, og jafnvel talið að
þar verði fimm, sex – ef ekki fleiri
– leikmenn sem geti haft afgerandi áhrif til langtíma á liðin sem
hreppa fyrstu valréttina.

Allra stærsta hnossið er Kanadamaðurinn Andrew Wiggins, sem
sagður er mesta efni sem sést hefur
síðan kóngurinn LeBron James var
valinn árið 2003.
Ef Lakers hefur í hyggju að
blanda sér í slaginn um feitustu bitana á nýliðamarkaðnum á næsta ári
með því að standa sig herfilega þá
byrjaði liðið reyndar ekki nógu vel
á þeirri vegferð, því öllum að óvörum lagði það nágranna sína í Los
Angeles Clippers að velli í fyrsta
leik á þriðjudag.
Fyrirfram höfðu menn spáð því
að Clippers yrðu meðal bestu liða
deildarinnar, enda eru þeir komnir
með almennilegan þjálfara, Doc
Rivers frá Boston, í stað Vinny Del
Negro, sem margir töldu örgustu
liðleskju, og hafa auk þess bætt
leikmannahópinn.
Galopin vesturdeild
Lakers var kippt hressilega niður á
jörðina eftir sigurinn gegn Clippers
með rassskellingu af hendi Golden
State Warriors, öðru liði sem menn
spá miklum frama í Vesturdeildinni þetta árið.
Warriors komust í aðra umferð
úrslitakeppninnar í fyrra með sjóðheitan Stephen Curry fremstan í
flokki og þeir verða varla verri
eftir að hafa nælt sér í Andre
Iguodala, landsliðsmann Bandaríkjanna, frá Denver Nuggets í
sumar.
Önnur lið sem venju samkvæmt munu blanda sér í toppbaráttuna vestan megin þetta
árið eru mennirnir sem aldurinn virðist ekki bíta á í San
Antonio Spurs og orkuboltarnir í Oklahoma City Thunder,
sem misstu reyndar sjötta
mann liðsins og þriðja stigahæsta leikmann, Kevin
Martin, til Minnesota
Timberwolves án þess að
fá neitt í staðinn. Það gæti
reynst þeim dýrt.
Svo má ekki gleyma
Houston Rockets. Þeir
sömdu við miðherjann
Dwight Howard í sumar
og hann hóf leiktíðina á
að rífa niður hvorki fleiri
né færri en 26 fráköst
á móti Charlotte Bobcats á miðvikudag. Með
hann, James Harden,
Omer Asik, Jeremy Lin,
Chandler Parsons og fleiri
innanborðs eru Houstonmenn til alls líklegir.
Memphis Grizzlies og Denver
Nuggets eru lið sem menn hafa
áður farið flatt á að vanmeta og
brenna sig ekki á því aftur.
Væringar í austrinu
Austan megin spá menn sem áður
segir Miami og Chicago góðu gengi,
og auk þeirra Indiana Pacers, sem
hafa verið á miklu flugi síðustu ár,
og Brooklyn Nets, sem nánar er
fjallað um hér til hliðar. Svo er víst
ekki hægt að afskrifa New Yorkliðið þótt það hafi, ef eitthvað er,
veikst frá fyrra ári.

Þá verður spennandi að fylgjast
með því hvernig Cleveland Cavaliers pluma sig með stappfullt lið
af ungum mönnum – Kyrie Irving,
Dion Waiters, Tristan Thompson
og fyrsta valréttinn í nýliðavalinu þetta árið, Anthony Bennett, að
ógleymdum miðherjanum sterka
Andrew Bynum, sem er reyndar
aldrei hægt að treysta á að verði
heill heilsu mikið meira en hálfan
leik.
Detroit Pistons teflir einnig
fram breyttu liði og hefur bætt
við sig framherjanum Josh Smith frá
Atlanta Hawks og
Brandon Jennings frá Milwaukee Bucks og
þyir eiga góða
möguleika á að
komast í úrslitakeppnina.

➜ Hann er
mættur aftur
til leiks, eini
maðurinn sem
hefur verið valinn besti leikmaður NBAdeildarinnar
frá árinu 2008
og heitir ekki
LeBron James.
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MAÐURINN SEM Á SÖK Á ÖLLU ILLU
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson komst
að því sér til undrunar
að sá maður
sem á sök á
öllum hörmungum 20. aldar
er hvorki
Hitler né
Stalín heldur Wilhelm
Souchon.
Og hver er
nú það?

E

inhvern tíma í upphafi þessa
litla greinaflokks minntist ég á
kúrs sem Guðni Th. Jóhannesson
hefur verið með í sagnfræðideild
Háskóla Íslands nú á haustmisseri
og fjallar um hjásögu, sem sé „hið
sögulega ef“ – hvað hefði breyst í sögunni ef
einhver viðburður hefði endað öðruvísi en
hann gerði í raun og veru. Ég varð svo þeirrar ánægju aðnjótandi að fá að halda smá tölu
yfir nemendum Guðna og spjalla þar um
þetta áhugamál mitt fram og til baka. Og ef
ég má halda áfram á persónulegum nótum,
þá gladdi það mig sérstaklega að eftir á gaf
einn nemendanna sig á tal við mig og sagði
mér að grein sem ég skrifaði fyrir allmörgum árum um efni af þessu tagi hefði hvorki
meira né minna en kveikt slíkan áhuga á
sögu í brjósti hans að einmitt þess vegna
sat hann nú þarna, skráður í sagnfræðideild
Háskóla Íslands og á góðri leið með að verða
sagnfræðingur. Ég var reyndar næstum
búinn að gleyma þessari grein sjálfur en fór
svo að rifja upp fyrir mér þá sögu sem ég
sagði þar, og hún er vissulega ansi merkileg
og kveikir nokkrar verulega erfiðar spurningar um framvindu sögunnar. Samkvæmt
þeirri kenningu sem varpað var fram í
greininni, þá er nefnilega eiginlega allt illt
sem hent hefur í sögunni á 20. öld og fram á
okkar dag einum og aðeins einum manni að
kenna. Og það er ekki Adolf Hitler eða Jósef
Stalín og ekki einu sinni Maó Zedong.
Heldur Wilhelm Souchon.

ORRUSTUBEITISKIPIÐ
GOEBEN

Og nú reikna ég með að flestir lesenda hvái.
Það er líka að vonum, því Souchon þessi er
vægast sagt ekki mjög þekktur maður. Í
sögu fyrri heimsstyrjaldarinnar nær hann
stundum einni málsgrein en verður iðulega að sætta sig við að vera innan sviga.
Og oft er hreinlega ekki á hann minnst. Því
kann það að virðast hraustlega mælt að ætla
honum þá miklu sök að bera ábyrgð á rússnesku byltingunni, Gúlageyjaklasanum,
valdatöku Hitlers í Þýskalandi, seinni heimsstyrjöldinni, helförinni gegn Gyðingum,
kalda stríðinu, erjum í Miðausturlöndum og
gott ef ekki hryðjuverkunum 11. september
2001. En það má nú samt gera, og alls ekki í
tómu gríni.
Skjótrar ákvörðunar þörf
En hvað var það þá sem Wilhelm þessi
Souchon gerði svona voðalega mikið af sér?
Það virkar reyndar ekki mjög skelfilegt.
Að kvöldi 5. ágúst 1914 var hann staddur á
skipi sínu út af Adríahafi við Ítalíuskaga og
eftir nokkurt hugarstríð ákvað hann að taka
stefnuna í austur en ekki norður. Stefna í
höfn í Istanbúl en ekki Púla. Það var nú allt
og sumt.
Fyrri heimsstyrjöldin var að brjótast út
þessa fyrstu daga í ágúst 1914. Þýskaland
og Austurríki-Ungverjaland kölluðust Miðveldin og ljóst var að þau myndu etja kappi
við Bretland, Frakkland og Rússland sem
kölluðu sig Bandamenn. Breski flotinn var
þá allsráðandi á höfunum en í Miðjarðarhafi
var þó þýskt orrustubeitiskip á ferð undir
stjórn fimmtugs aðmíráls frá Leipzig, Wilhelms Souchon. Goeben hét þetta skip, nefnt
í höfuðið á prússneskum generál á 19. öld.
Skipið hafði skotið á franskar bækistöðvar
í Alsír en þurfti nú nauðsynlega að komast
í skjól því stór bresk flotadeild var að safnast saman til að elta það. Kæmi til orrustu
þurfti Souchon ekki að spyrja að leikslokum
þótt Goeben væri raunar nýlegt skip og fullkomið á þeirra tíma vísu.

Í Messína á Sikiley hafði Souchon með
miklum erfiðismunum orðið sér úti um svolítið af kolum til áframhaldandi siglingar og
var nú staddur suður af Ítalíuskaga. Hann
varð nú að taka skjóta ákvörðun um hvert
halda skyldi. Kolin myndu ekki endast lengi
og ítalskar hafnir yrðu honum héðan í frá
lokaðar, þar eð Ítalir voru þá að skipa sér í
raðir Bandamanna.
Þegar Souchon lagði nokkrum dögum fyrr
úr höfn í Púla í Austurríki-Ungverjalandi
(nú í Króatíu) hafði yfirmaður þýska flotans,
Alfred von Tirpitz, skipað svo fyrir að hann
skyldi á endanum sigla til Istanbúl í Tyrklandi. Þjóðverjar vonuðust til að vinna Tyrki
til fylgis við Miðveldin í hinni yfirvofandi
styrjöld og höfðu gert leynisamkomulag við
tyrknesk hernaðaryfirvöld um samvinnu.
Hluti af því var að Goeben átti að geta fengið skjól fyrir breska flotanum í Istanbúl. En
nú var komið babb í bátinn, bandalag við
Þjóðverja mætti mikilli andspyrnu málsmetandi manna í Tyrklandi og á þessari stundu
var ekki útlit fyrir að neitt yrði úr neinu.
Tyrkland yrði hlutlaust í stríðinu. Þjóðverjar voru ekkert að sýta það um of. Þeir bjuggust við að knésetja Bandamenn á skömmum
tíma og þyrftu svo sem enga hjálp Tyrkja
við það. En Tirpitz hafði því sent Souchon
skeyti og sagt honum að hætta við að sigla til
Istanbúl.
Á fullri ferð í austurátt
Þá var í raun aðeins ein rökrétt leið fyrir
Souchon. Að sigla sem skjótast norður
Adríahaf og leggjast aftur við stjóra í Púla
þar sem austurrískar tundurduflavarnir og
fallbyssur myndu vernda skip hans fyrir
breska flotanum. En hann yrði þá að sætta
sig við að vera þar innilokaður þangað til
styrjöldinni lyki. Breski flotinn myndi bíða
fyrir utan hafnarmynnið í Púla og vakta sérhverja hreyfingu Goeben.
Það var í sjálfu sér ekkert skelfileg tilhugsun að vera lokaður inni í Púla til stríðs-

Námskeið fyrir þjónustuaðila
handslökkvitækja, reykköfunartækja
og loftgæðamælinga
21. og 22. nóvember 2013
Mannvirkjastofnun stendur fyrir námskeiði
fyrir þjónustuaðila handslökkvitækja,
reykköfunartækja og loftgæðamælinga
skv. gr. 38 a í lögum nr. 75/2000 um
brunavarnir. Skilyrði til að öðlast starfsleyfi
er að þeir starfsmenn sem annast viðhald
og skoðun þessa búnaðar hafi lokið námi og
staðist próf sem Mannvirkjastofnun heldur.
Efnistök námskeiðsins byggja á reglugerð
nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.
Námskeiðið er ætlað þeim sem uppfylla kröfur
um sérákvæði í reglugerð nr. 1067/2011 um
þjónustuaðila brunavarna.
Námskeiðinu lýkur með skriflegu prófi.
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WILHELM SOUCHON
(1884-1946)

Námskeiðið verður haldið
21. og 22. nóvember 2013
á Smiðjuvegi 13a Kópavogi.
Námskeiðsgjald er 24.000 kr.
Umsóknir um þátttöku sendist
fyrir 13. nóvember á netfangið
bernhard@mvs.is á þar til gerðu
eyðublaði sem hægt er að nálgast
á heimasíðu Mannvirkjastofnunar,
www.mvs.is.

ALFRED VON TIRPITZ
(1849-1930)

Og þar sem
Goeben dólaði
suður af Ítalíuskaga og reykurinn frá breska
flotanum var
sjáanlegur á
sjóndeildarhringnum, þá stikaði
Souchon um brúna
á orrustubeitiskipinu sínu og reyndi
að gera upp hug
sinn.

loka. Þetta er hugguleg borg, veðrið er gott
og enginn bjóst við öðru en stríðinu yrði
lokið eftir hálft ár í síðasta lagi. En Souchon
leist samt ekki á þá tilhugsun að híma bak
við tundurduflagirðingarnar í Púla mánuðum saman. Honum fannst þar lítið leggjast
fyrir sitt stolta skip. Og þar sem Goeben
dólaði suður af Ítalíuskaga og reykurinn
frá breska flotanum var sjáanlegur á sjóndeildarhringnum, þá stikaði Souchon um
brúna á orrustubeitiskiptinu sínu og reyndi
að gera upp hug sinn. Og þegar styttist í að
byssukjaftar bresku herskipanna tækju að
gelta tók Souchon að lokum mjög afdrifaríka ákvörðun. Einn og sjálfur og án þess
að ráðgast frekar við Tirpitz í Berlín ákvað
flotaforinginn að stefna þrátt fyrir allt til
Istanbúl og með því „neyða Tyrki til að
ganga opinberlega í bandalag við Þjóðverja“.
Svo lét hann skipstjóra Goeben stefna á
fullri ferð í austurátt, náði að stinga bresku
herskipin af og brunaði að lyktum norður
Eyjahaf og inn til Istanbúl. Þar gekk allt
að óskum frá hans sjónarmiði. Þjóðverjar
buðust til að gefa Tyrkjum skipið gegn því
að Souchon og menn hans stýrðu því áfram.
Þeim Tyrkjum, sem vildu bandalag við Þjóðverja, svall móður þegar þeim barst upp í
hendur svo öflugur liðsauki á Svartahafinu, þar sem þeir áttu í eilífri togstreitu við
Rússa, og á skammri stundu lyppuðust hlutleysissinnar í Istanbúl niður, og Tyrkjaveldi
skipaði sér fljótlega í raðir Miðveldanna.
Goeben var skírt Yavuz Sultan Selim og
Souchon stýrði aðgerðum þess í Svartahafi
allt til 1917.
Gekk svo fyrri heimsstyrjöldin fram eins
og allir þekkja af sögubókum. Eftir ógurlega
bardaga í rúm fjögur ár þraut Þjóðverja,
Austurríkismenn og Tyrki loks úthaldið í
nóvember 1918 og gáfust upp.
Enginn Hitler og engin helför
En í hverju liggur hin mikla sök Souchons,
sem ég lýsti á hendur honum í upphafi?
Hvaða máli skipti þetta þegar upp var staðið? Jú – Erich Ludendorff, einn æðsti hershöfðingi Þjóðverja, sagði síðar að ef Tyrkir
hefðu ekki komið til liðs við Miðveldin hefðu
yfirburðir Bandamanna í liðsafla leitt til
þess að Þjóðverjar og Austurríkismenn
hefðu tapað styrjöldinni strax árið 1916.
Og undir þetta hafa fleiri tekið, bæði virtir
sagnfræðingar og hernaðarspekúlantar. Það
virðist mega slá þessu nokkurn veginn föstu.
En ef fyrri heimsstyrjöldinni hefði lokið
1916 hefði farið öðruvísi í veröldinni. Viðurstyggilegri slátrun síðustu tveggja stríðsáranna hefði verið afstýrt. Bandaríkin hefðu
ekki þurft að taka þátt í stríðinu. Þau hefðu
haldið áfram að þróa sína einangrunarstefnu
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir
gang heimssögunnar. Rússland hefði ekki
gengið svo fram af sér í stríðinu að hinn
fámenni flokkur bolsévíka hefði aldrei átt
möguleika á að ræna þar völdum í nóvember
1917. Enginn Lenín, enginn Stalín, ekkert
Gúlag. Og ósigur Þjóðverja 1916 hefði aldrei
orðið jafn alger og auðmýkjandi og raun
varð á tveim árum seinna. Hrunið þar í landi
hefði ekki orðið algert. Enginn Hitler, engin
valdataka nasista, engin helför gegn Gyðingum. Þar af leiðandi ekkert Ísraelsríki,
að minnsta kosti alls ekki í þeirri mynd og
þeirri sögu sem við þekkjum. Og fyrst engin
Sovétríki urðu til, þá hefði náttúrlega ekkert
kalt stríð átt sér stað.
Þótt þessar hugleiðingar virðist nokkuð
klikkaðar, þá eru þær í rauninni ekki svo
galnar. Og sýna okkur hvað stórviðburðir
sögunnar virðast sumir reistir á veikum
grunni. Ef einn aðmíráll stikandi um brúna
í skipi sínu getur ráðið svo miklu um hvað
gerist í sögunni. Og þegar ég rakst á að Winston Churchill var þessu sammála, þá þarf
náttúrlega ekki frekari vitna við, en hann
sagði að sigling Souchons til Istanbúl hefði
haft í för með sér „meiri slátrun, meiri
hörmungar og meiri eyðileggingu en nokkru
sinni hefur ráðist af áttavita skips“.
Og nú væri gaman að fleiri drifu sig að
skrá sig umsvifalaust í sagnfræði!

NÝIR LEIKIR
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Bergsveinn tilnefndur til Brage-verðlauna

!

GLÆNÝJAR
RAFBÆKUR
Nokkur af
nýjustu skáldverkunum eru þegar
komin út á rafbókaformi, þar á
meðal Dísusaga
eftir Vigdísi Grímsdóttur, Grimmd
eftir Stefán Mána,
Mánasteinn eftir
Sjón og fleiri og
fleiri.

FÆRT TIL
BÓKAR

Bók um Karólínu

Fiskarnir í ﬂóðinu

Von er á bók um listakonuna Karólínu Lárusdóttur á allra næstu vikum.
Í þessari listaverkabók eru litmyndir af
verkum Karólínu auk fjölda ljósmynda
úr fjölskyldualbúmum hennar og ítarleg grein um listakonuna, ævi hennar
og listþróun eftir Aðalstein Ingólfsson
listfræðing. Allur texti bókarinnar er
bæði á ensku og íslensku.

Svo undarlega sem það kann að
hljóma tengjast titlar tveggja jólabókanna í ár fiskum og fótum. Veiðiævisaga Pálma Gunnarssonar nefnist
Gengið með fiskum og ný skáldsaga
Jóns Kalmans Stefánssonar heitir
Fiskarnir hafa enga fætur. Skemmtileg
tilviljun sem hefur orðið ýmsum
gárungum tilefni til gamanmála.

Bók Bergsveins Birgissonar, Svarti víkingurinn,
er tilnefnd í flokki fræðirita
til Brage-bókmenntaverðlaunanna en það eru
virtustu bókmenntaverðlaun sem veitt eru í Noregi.
Á heimasíðu verðlaunanna
segir að ekki sé vitað til
þess að útlendingur hafi
fyrr verið tilnefndur.
Svarti víkingurinn fjallar
um forföður Bersveins, Geirmund
heljarskinn, konungsson frá Rogalandi,
sem lét að sér kveða á Íslandi á níundu
öld. Bókin skiptist í fjóra hluta, eftir
þeim landsvæðum þar sem Geirmundur
heldur sig: Rogaland, Bjarmaland

(N-Rússland), Írland og
Ísland. Áralangar rannsóknir
liggja að baki henni auk
þess sem persónuleg sýn
Bergsveins á viðfangsefnið
eykur vídd sögunnar, að því
er segir á fyrrnefndri heimasíðu Brage-verðlaunanna.
Til viðbótar gengur sagnfræði bókarinnar þvert á
viðurkenndar hugmyndir um
landnám og þróun Íslands,
segir þar enn fremur.
Bergsveinn starfar sem háskólakennari í Bergen. Hann var í fyrra tilnefndur
til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs af Íslands hálfu fyrir skáldsöguna
vinsælu Svar við bréfi Helgu.

Erum enn þá
síðnýlenduþjóð
Sæmd, nýjasta skáldsaga Guðmundar Andra Thorssonar, fjallar um sannsögulega atburði sem áttu sér stað í Reykjavík árið 1882. Hann segist þó alls
ekki vera að skrifa sagnfræði, heldur að endurskapa persónur og atburði.
Friðrika
Benónýsdóttir

Dreyfus-mál. Frekar ómerkilegt mál
og frekar lítilsigldur glæpur og allt
svona dálítið smátt í sniðum en samt
sér maður það stóra í því líka.“

fridrikab@frettabladid.is

G

uðmundur Andri er
nýlentur eftir að hafa
verið viðstaddur verðlaunaveitingar Norðurlandaráðs í Ósló þar
sem bók hans Valeyrarvalsinn var meðal tilnefndra. Hann
lætur vel af dvölinni og gestrisni
Norðmanna. „Maður var þarna í
dýrðlegum fagnaði frá morgni til
kvölds,“ segir hann. En nú er alvara
lífsins tekin við á ný og fyrir liggur
að fylgja nýju skáldsögunni Sæmd
úr hlaði. Þar segir af átökum í Lærða
skólanum í Reykjavík í lok árs 1882
þar sem Benedikt Gröndal og Björn
M. Ólsen takast á. Hvernig kom það
söguefni til hans?

SÆMD Guðmundur Andri heillaðist af Reykjavík í lok nítjándu aldar strax á

unglingsaldri. Í Sæmd endurskapar hann átök kennara í Lærða skólanum árið
1882.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ODAPGIFÐRÁ

Í
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Íslenskt Dreyfus-mál
„Ég kynntist Gröndal sem krakki
þegar mamma setti mig í að lesa
Heljarslóðarorustu. Mér fannst hún
voða skemmtileg og hún höfðaði
mikið til mín. Á unglingsárunum
marglas ég síðan þykkar bækur eftir
Þorstein Thorarensen sem fjalla um
stjórnmálin og lífið í Reykjavík á
árunum fyrir aldamótin 1900. Í
einni af þeim bókum er frásögn af
því þegar ungum pilti verður það á
að stela bók af félaga sínum í Lærða
skólanum, eftirmálum þess glæps
og hvernig Gröndal hefur afskipti
af því máli. Mér hefur alltaf fundist þetta vera svona svolítið íslenskt

Gröndal og Ólsen
Slagur þeirra Gröndals og Ólsens
virðist líka hafa snúist um allt annað
en þennan bókastuld. „Já, já, já,
þetta er náttúrulega saga sem snýst
um vald, valdbeitingu og baráttu
um völd yfir veraldlegum hlutum
en kannski fyrst og fremst völd yfir
andlegu lífi.“
Og þeir félagar tákna hvor sinn
pólinn í þeirri baráttu? „Já, þeir
voru báðir íslenskufræðingar og
Gröndal auðvitað fjölfræðingur,
skáld og listamaður þótt hann nyti
ekkert sérstakrar virðingar. Björn
aftur á móti varð faðir íslenska skólans í hinum íslensku fræðum.“
Þú gerir Björn að óttalegum rusta
í þessari sögu. Var hann það? „Jaaá,
hann notar vald sitt á þennan hátt,
vill vera með nefið ofan í öllu. Ég er
ekkert mikið að ýkja hans karaktereinkenni í sögunni, fylgi þar heimildum. Hins vegar breyti ég algjörlega
persónu stráksins sem stal bókinni
og hnika þessum atburðum dálítið til.
Þetta er ekki sagnfræðilegt rit og það
eru örugglega alls konar tímaskekkjur í þessu, þannig að fræðingarnir fá
þarna nóg að pikka í ef þeir vilja.“
Endurvinnsla á veruleikanum
Finnst þér þessi saga að einhverju
leyti spegla það sem er að gerast í
samtímanum? „Allar sögur gera það
að einhverju leyti. Þessi Gröndal
sem ég er að lýsa hefur farið í gegn-

um mig – hausinn á mér er nokkurs
konar endurvinnsla á veruleikanum
– og er ekki sá Gröndal sem var til
í raunveruleikunum og annað fólk
hefur fyrir sér. Það sama gildir
um Björn M. Ólsen og auðvitað þá
atburði sem ég er að lýsa þannig að
allt það sem ég upplifi og sé í kringum mig í þjóðfélaginu í dag litar lýsingar mínar á þeim atburðum þó að
þeir hafi átt sér stað árið 1882. Inn
í þetta kemur líka að ég er að lýsa
ófrjálsu fólki, þetta eru allt nýlendubúar. Við viljum stundum gleyma því
að við vorum undir Dönum í margar
aldir. Mér finnst gaman að velta því
fyrir mér hvernig það mótar andlegt líf manna og hef velt því fyrir
mér alveg síðan ég kynntist svolítið
Færeyingum og Grænlendingum og
sá hvernig þetta hefur haft áhrif á
þeirra sjálfsmynd.“
Óábyrg börn
Heldurðu að við séum vaxin upp úr
þessum nýlendubúahugsunarhætti?
„Nei, ég held að við séum að einhverju leyti enn þá síðnýlenduþjóð
og það skýri margt af því sem hefur
aflaga farið hér, sérstaklega ákveðið ábyrgðarleysi í fjármálum og það
að taka ekki ábyrgð á gjörðum sínum
í þeirri von og vissu að það séu einhverjir sterkir bakhjarlar sem munu
fyrr eða síðar bjarga okkur,. Það er
hér alltaf þessi óábyrgi hugsunarháttur barnsins sem er ekki alveg
farið að heiman og getur alltaf
komið með sín vandamál til foreldranna til að láta þau leysa þau. Það er
sú tilfinning sem lúrir að baki þessu
sem ég er að lýsa.“
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68
Bragi Halldórsson

„Jæja félagar,“ sagði Kata. „Þið eruð svo góðir í stærðfræði er það ekki?“
sagði hún háðsk. „Þrautin er þessi,“ sagði hún og ræskti sig. „Raðið þessum
6 tölum inn í hringina svo að samanlagðar tölurnar á hverri hlið séu allar eins.“
Hún glotti enda viss um að hún gæti þetta. En svo sá hún smáa letrið neðst.
„Tölurnar geta verið fjórar, 9, 10, 11 eða 12.“ Nú var hún ekki lengur eins
viss um að hún gæti þetta. Róbert var alveg viss um að hann gæti þetta ekki
en Konráð beið ekki boðanna heldur byrjaði að raða tölunum inn í hringina.
Getur þú leyst þessa þraut og fundið allar fjórar tölurnar?

Vissir þú að...
1981 var íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu stofnað.
1982 tók liðið þátt í Evrópukeppni í fyrsta sinn.
1984 ákvað KSÍ að kvennalandsliðið hætti í Evrópukeppninni.
1987 var liðið lagt niður.
1993 var kvennalandsliðið
endurvakið.
1994 komst liðið í átta liða úrslit
Evrópukeppninnar.
1994 var Ásta B. Gunnlaugsdóttir valin knattspyrnumaður ársins.
2001 urðu tvær landsliðsstúlkurnar atvinnumenn
í Bandaríkjunum, Rakel
Ögmundsdóttir og Margrét
Ólafsdóttir.
2008 urðu 10 landsliðskonur
atvinnumenn.

2013 spilaði liðið í átta liða úrslitamóti EM.
2013 sigraði liðið Serbíu 2-1 í undankeppni heimsmeistaramótsins
sem haldið verður í Kanada 2015.
2014 verður næsti leikur Íslands í undankeppni HM þegar liðið spilar
gegn Ísrael 5. apríl.

Brandarar
Einu sinni var minkabú sem
minnkaði og minnkaði þangað til
að það var búið.
Einu sinni voru tvennar buxur
sem voru að fara yfir götu en þá
keyrði bíll ofan á aðrar buxurnar. Þá sögðu hinar: „Þér var nær
buxur.“ Síðan fóru buxurnar á
spítala og pabbi buxnanna kom
og sagði: „Já, lífið er stutt, buxur.“
Eitt sinn var söngkennari sem
hafði engan nemanda hjá sér.
Strákur kom til hans með stóra
appelsínugula tösku og kennar-

inn sagði: „Nei voða fín taska,“
og byrjaði að kenna honum en
strákurinn var alltaf að segja: „Já,
en … já, en …“ „Ussuss, ekkert já
en!“ sagði kennarinn. Loksins var
tíminn búin og þá sagði strákurinn: „En ég var bara að rukka
fyrir blaðið!“
Ferðamaðurinn: „Heldurðu að
ég nái rútunni klukkan sex ef ég
fæ að hlaupa yfir túnið hjá þér?“
Bóndinn: „Já, áreiðanlega og
kannski nærðu rútunni klukkan
fimm ef nautið mitt kemur auga
á þig!“

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

STEINAR Tónlistarmanninum finnst gaman að spila tónlist fyrir alla aldurshópa.

Verður að þora
að gera nýja hluti
Steinar er átján ára gamall Verzlunarskólanemi sem hefur slegið í gegn með
fyrsta laginu sínu, Up. Hann hefur ekki enn geﬁð eiginhandaráritun.
Hvenær byrjaðir þú að syngja
og spila? Ég hef verið að syngja
frá því að ég man eftir mér, en
byrjaði að taka tónlistina alvarlega þegar ég byrjaði að tromma
um sjö ára aldur. Svo byrjaði ég
að spila á gítar um ellefu ára
aldurinn og get spilað smá á flest
hljóðfæri.
Hver var fyrsta platan sem þú
keyptir? Ætli það hafi ekki verið
einhver rappplata sem systir mín
hlustaði mikið á, örugglega Snoop
Dogg eða eitthvað.

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hvers konar tónlist og hvaða
tónlistarfólk hlustar þú sjálfur
mest á? Ég hlusta mikið á popp,
rapp og R&B, Justin Timberlake,
Chris Brown, Kanye West, Jay-Z
og fleiri.

Hvaða áhugamál áttu þér fyrir
utan tónlistina? Ég er mikið
fyrir að vera með vinunum að
gera eitthvað skemmtilegt og ég
hef gaman af flestum íþróttum.
Annars er ég mest fyrir að vinna
í tónlist, hlusta á tónlist og semja
nýja tónlist.

áritanir? Nei, ég hef ekki gefið
neina eiginhandaáritun enn.

Er erfitt að starfa sem tónlistarmaður og vera í menntaskóla
um leið? Það getur verið mjög
erfitt en ef maður skipuleggur
tímann sinn vel og er duglegur þá
getur maður gert bæði í einu.

Áttu kærustu? Nei, í augnablikinu er ég einhleypur.

Hvað er skemmtilegast og leiðinlegast að læra? Skemmtilegasta fagið er örugglega enska og
leiðinlegast er líklegast íslenska.
Hefurðu gefið eiginhandar-

Hvaða aldurshóp er skemmtilegast að spila fyrir? Í raun er bara
skemmtilegt að fá að spila fyrir
fólk, skiptir ekki máli hvað það er
gamalt heldur bara að það hafi
gaman af tónlistinni.

Áttu ráð fyrir krakka sem langar
til að verða tónlistarfólk? Bara
það að gefast ekki upp ef það er
erfitt að byrja. Það er lykilatriði
að hafa gaman af tónlistinni og
muna að það er ekkert fáránlegt
þegar kemur að tónlist, maður
verður að þora að gera nýja og
öðruvísi hluti.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Viðkvæmur tími fyrir húðina (9)
8. Ruglast á sæhesti og vatnselg (6)
11. Mun nokkur hitta þann sem alltaf er samur við
sig? (7)
12. Tíni og hnykla tæknilega textaveitu (9)
13. Eru „ást“ og „ann“ ekki samheiti hér um bil?
(6)
14. Gyltur og grund sem logar í ófriði (7)
15. Byggja hús fyrir Guð (9)
16. Ómörg eignast auma (6)
17. Tel að súrefnin séu hluturinn (7)
18. Logandi víti ver mig logum og vírusum? (9)
19. Hér segir frá skrifara að skrifa upp (6)
21. Finnur og miðlar (6)
22. Fyrst áætlaðar lendingar, svo komu ráð (9)
24. A: samin í einhverju rugli fyrir stefnurnar (6)
30. Gengur af hjávísindaselskap dauðum (20)
34. Úr stífum garra má fá göróttan drykk (14)
35. Kommar af báðum kynjum gæddu sér á
krabbafló (7)
37. Eru endurlífganirnar og dauðsföllin eitt og hið
sama? (8)
38. Aldeilis uppátækjasamir, þessir mófuglar (13)
39. Dyratré er bara einum of (8)
42. Sopi sækir í tímafrekar (11)
43. Ætli rýr mennti aumingja? (10)
44. Vil að ég tvinni aur við sýnina þótt rugluð sé (9)
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Lausnarorð síðustu viku var
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LÓÐRÉTT
1. Kjöt klikkaði, enda óhrein hér á ferð (9)
2. Vesen uppá hanabjálka truflar ástarlífið
(11)
3. Nuddar landnyrðingur húfur líffæra? (11)
4. Bekkur spann sögur af böðum (9)
5. REI-ævintýrið er klikkað án glæsileika (7)
6. Pen lagi leiði (9)
7. Hjartfólgin öndin er ákæruvaldið (9)
8. Ætli sá snöggi fangi með fingrum? (9)
9. Fitla við stef sem passar við almanak (9)
10. Drottinn hefur dæmt kafteininn á Gamla
Lars (7)
20. Hafa það helst fyrir stafni að ala juðið (7)
23. Rek orsök kjánalátanna til fótaburðar fíflanna (12)
25. Heflaðu hálfvitann fyrir burðardýr vallarins
(12)
26. Forfeður heyja sem risavaxin (6)
27. Æ, fór klípa í kaf þótt hún ætti ekki að geta
það? (10)
28. Fabúlera um heimild í ljóðum (11)
29. Gefur heldur gráðugum (11)
31. Kærleikur hinna nýju endaði með lagi (7)
32. Hér hefur nál anað í víðfrægt orð (7)
33. Byggðir þú málmgrindur? (7)
36. Kasta kögri þrátt fyrir andstreymi (7)
39. Innantómt hvarf (4)
40. Ætli auli álpist rétt? (4)
41. Stríðsmaður fer í orrustu 51 (4)
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Ærlegi lærlingurinn eftir Vikas
Swarup frá Forlaginu. Vinnings-hafi síðustu viku var Páll E.
Ingvarsson, Garðabæ.

L
LAUSNARORÐ
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist náttúruperla. Sendið lausnarEf
orðið í síðasta lagi 7. nóvember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „2. nóvember“.
o

R

Shameless
Sh
S
ham
mel
ele
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ess

Glee
Glee

BARNAEFNI
ALLA DAGA
Sleepy
Hollow

Vandað talsett barnaefni
og skemmtilegir þættir
fyrir yngstu
áhorfendurna
alla daga.

Nikita
Nikita

Einn vinsælasti
nýi þátturinn í
Bandaríkjunum.

Dads
Laugardagsþátturinn
Lau
La
ug
gar
arda
dag
gs
sþ
þá
átt
ttu
urrin
inn
með
me
m
eð Frikka
Frriik
F
kka
a Dór
Dór

Carrie
Carrie
Diaries
Diaries

Í eldhúsinu
eldhúsinu
hennar
hennar Evu
Evu

SkjárEinn

4.990

X Factor
Factor USA
USA

kr. á mánuði

Pretty
Pre
ettty Little
Little Liars
Liars

= 2.990 kr. á mánuði
Grimm
Grimm

Tryggðu þér áskrift á www.stod3.is

I
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„Grænu skreﬁn
mín í borginni eru
harðskeljadekk“
Toyo harðskeljadekk tryggja
minni mengun og meira öryggi
gi
„Það er leitt til þess að hugsa að á veturna fer svifryksmengun oft yﬁr
heilsuverndarmörk á höfuðborgarsvæðinu. Þetta bitnar á öllum, ekki
síst börnunum okkar. Rannsóknir sýna að nagladekk eiga þar stóra sök
og spæna upp malbikið með tilheyrandi viðhaldskostnaði. Ég álít það
siðferðislega skyldu okkar að velja umhverﬁsvænsta kostinn og nota því
Toyo harðskeljadekk - þau eru grænu skreﬁn mín í umferðinni.”
María Lovísa Árnadóttir - Markþjálﬁ og hönnuður

Söluaðilar
um land allt
Upplýsingar í síma 590 2045
eða á www.benni.is

60 | TÍMAMÓT |

2. nóvember 2013 LAUGARDAGUR

TÍMAMÓT
Ástkær bróðir okkar,

KRISTJÁN FRIÐRIK EIRÍKSSON
sem lést á Sundabúðum, Vopnafirði, 28. október
verður jarðsunginn frá Skeggjastaðarkirkju,
þriðjudaginn 5. nóvember kl. 13.30.
Fyrir hönd aðstandenda,
Þórhallur Eiríksson og Guðþór Eiríksson

Ástkær móðir mín,
systir, mágkona og föðursystir,

SIGRÍÐUR FRIÐRIKSDÓTTIR (SÍSÍ)
frá Patreksfirði,
til heimilis í Skipalóni 4, Hafnarfirði,

lést á Landspítala Fossvogi þann
26. október síðastliðinn. Útför fer
fram frá Háteigskirkju mánudaginn 4. nóvember kl. 15.00.
Hanna Kristín Steindórsdóttir
Gunnar Friðriksson
Hulda Friðþjófsdóttir
Jóhanna Jóhannesdóttir
Kristín Gunnarsdóttir
Gerður Gunnarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður og afa,

ÓLAFS SIEMSEN
lyfjafræðings
Svöluhrauni 12, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á göngudeild
krabbameinslækninga og Heimahlynningar Landspítalans.
Auður Snorradóttir
Guðmundur Siemsen
Hrund Ottósdóttir
Snorri Siemsen
Jón Kjartan Ágústsson
Rósa Siemsen
Jóhann David Barðason
Anna Sigríður Siemsen
og barnabörn.

www.kvedja.is

Virðing Reynsla & Þjónusta
V
stta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR Eva Hrönn var himinsæl með áfangann þegar hún lauk málflutningi sínum fyrir Hæstarétti í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lögfræðin hefur staðið
undir væntingum
Eva Hrönn Jónsdóttir varð í gær fyrst lögfræðinga útskrifaðra frá H.R. til að fá titilinn
hæstaréttarlögmaður. Hún hefur unnið ötullega að því markmiði síðan hún útskrifaðist
fyrir rúmum sex árum og segir aldrei annað hafa komið til greina en að verða lögfræðingur.
„Þetta er ekki alveg búið, Hæstiréttur sendir bréf í dag og síðan þarf ég
að senda beiðni á ráðuneytið til að fá
útgefið leyfi, en forsetinn sagði: „Til
hamingju, hæstaréttarlögmaður,“ hérna
áðan svo þetta er komið í höfn,“ segir
Eva Hrönn himinsæl, nýkomin úr réttarsalnum þar sem hún flutti sitt fjórða
prófmál fyrir Hæstarétti og lauk þar
með ferlinu að því að fá titilinn hæstaréttarlögmaður.
Eva Hrönn er fyrsti lögfræðingurinn sem útskrifaður er frá H.R. sem
hlýtur þennan titil en hún útskrifaðist
fyrir rúmum sex árum og hefur síðan
unnið ötullega að því að ná þessum
áfanga. Byrjaði að vinna á lögmannsstofu meðan hún var enn í skólanum og
hefur unnið sleitulaust síðan, fékk héraðsdómslögmannsréttindi strax í desember 2007, nokkrum mánuðum eftir að
hún útskrifaðist. Hún segir aldrei neitt

annað hafa komið til greina en að verða
lögfræðingur. „Ég tók þá ákvörðun
mjög snemma og ég held það sé engin
skýring á því. Ég byrjaði að stefna á
þetta áður en ég byrjaði í menntaskóla.
Þegar ég var á síðasta ári í Versló sá ég
að það var verið að stofna lagadeild við
Háskólann í Reykjavík og þá varð ekki
aftur snúið. Þangað vildi ég fara.“
Eva Hrönn segir enga lögfræðinga í
fjölskyldunni, hún hafi ekki horft mikið
á lögfræðiþætti í sjónvarpi, henni hafi
bara fundist lögfræðin eitthvað svo
ótrúlega spennandi fag. „Ég vissi svo
sem ekkert hvað lögfræði var áður en
ég byrjaði en eitthvað við starfið kitlaði
mig enda hef ég fundið mig rosalega vel
í því. Það hefur algjörlega staðið undir
væntingum.“
Eva Hrönn á tvö börn, þriggja og
fimm ára, og þarf auðvitað að púsla
saman einkalífi og starfsframa eins

og allar ungar konur, en henni finnst
það ekki mikið mál. Spurð hvort hún sé
spútnikk í faginu fer hún undan í flæmingi og bendir á að það verði aðrir að
dæma um, hún sé bara að láta draum
sinn rætast. Nú hefur það tekist og hver
er þá næsti draumur? Hæstaréttardómari? „Nei, ég held ég hafi engan áhuga á
því að verða dómari. Mér finnst miklu
skemmtilegra að vera í hita leiksins og
fá að takast á við mál í dómsalnum heldur en að sitja bara og hlusta. Það heillar
mig ekki. Ég er hins vegar búin að
stefna að þessu markmiði svo lengi að
ég er ekki viss um að ég sé búin að setja
mér nýtt. Það er ekkert hærra skref í
lögmennsku heldur en þetta þannig að
ég veit ekki hvað það ætti að vera. Ég
ætla bara að njóta þess að vera búin að
klára þennan áfanga áður en ég fer að
pæla í framhaldinu.“
fridrikab@frettabladid.is

Alúðarþakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur vinarhug og
heiðruðu minningu okkar ástkæru

Elsku besta mamma mín,
tengdamamma og amma okkar,

ANNA S. ÁRNADÓTTIR

KRISTRÚNAR O. STEPHENSEN

Hofakri 5, Garðabæ,

kennara,
Skipalóni 24 í Hafnarfirði.

lést á Landspítala Landakoti
miðvikudaginn 30. október.
Sigríður Anna Ásgeirsdóttir
Hugi Snær Hlynsson
Harpa Lind Atladóttir

Atli B. Guðmundsson

Sérstakar þakkir fá læknar og starfsólkið
á deild 11G á Landspítalanum, starfsfólk Hjúkrunarþjónustu
Karitas og líknardeildar í Kópavogi fyrir góða umönnun.
Einnig sérstakar þakkir til allra þeirra sem lögðu okkur lið við
útför hennar.
Guðlaugur Sigurðsson
Soffía Kristbjörnsdóttir
Soffía Dögg Halldórsdóttir
Daði Friðriksson
Halla Dóra Halldórsdóttir
Bjarni Adolfsson
barnabörn, systkini og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ANNA RAGNA JÓNSDÓTTIR
Ástkær móðir okkar,

Kirkjuvegi 11, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
þriðjudaginn 22. október 2013. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.
Jón Sævar Sigurðsson
Hólmfríður Sigurðardóttir
Anna Sigga Húnadóttir
Kristinn Sævar Magnússon
Sigurður Sindri Magnússon
Mikael Orri Emilsson
Tómas Aron Emilsson

Ólöf Hafdís Gunnarsdóttir
Magnús Kristinsson
Emil Helgi Valsson

GUÐRÚN STEINGRÍMSDÓTTIR
leikskólastjóri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Grund
þann 31. október.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Dóra Björgvinsdóttir
Ingi Steinn Björgvinsson
Dagný Björgvinsdóttir
Bryndís Björgvinsdóttir
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

/0 67585
VWU®±XUHUQ»RU±LQ\ILUPD±XUVNLODQHIQGDUIM¢UIHVWLQJDUEDQND®
ERUJLQQL®¿HVVXPEU¢±VNHPPWLOHJXJDPDQ¿¢WWXP

ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

*V£F¨VX

Ekki
fiskur!
Hey!

VXQQXGDJVNY·OG

Í alvöru?
Það hefði mér
aldrei dottið
í hug?

/0
6-/)6777)/.
9L±P§OHQGXU-´QVUV§OVD±
¿HVVXVLQQLHUX+UDXQDYLQLU
VHPKDIDEDULVWI\ULUYHUQGXQ
*¢OJDKUDXQV

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Svona nú!
Hvernig getið
þið vitað hvort
ykkur líkar
maturinn eða
ekki þegar
þið hafið ekki
smakkað?

/0
7+(&5$=<21(6
*HJJMD±LUJDPDQ¿§WWLU
PH±5RELQ:LOOLDPVRJ
6DUDK0LFKHOOH*HOODU®
D±DOKOXWYHUNXP

/0
+20(/$1'

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Alveg viss.

Ekki núna, takk.

0DJQD±LUVSHQQX¿§WWLU
VHPXQQXWYHQQ(PP\
YHU±ODXQ®¢U

En ef ég þarf
að láta berja,
merja eða
kremja
eitthvað, þá
læt ég þig
strax vita.

Ertu
viss?

/0
%2$5':$/.(03,5(
0DUJYHU±ODXQX±VHU®DVHP
JHULVW¢EDQQ¢UXQXP
VQHPPD¢V®±XVWX·OGPH±
6WHYH%XVFHPL®D±DOKOXWYHUNL

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Abraham Lincoln
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21

17

19

20

Dagur Arngrímsson (2391), Taflfélagi Bolungarvíkur vann Sævar
Bjarnason (2097), Vinaskákfélaginu,
á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hróss, 6. óreiða, 8. erfiði, 9. heyskaparamboð, 11. bókstafur, 12. deyfa,
14. einkennis, 16. í röð, 17. gagn, 18.
kæla, 20. eyrir, 21. sæla.

11

14

WX¸²ZEVE²IMRWOV

5

8

12

QQXU¿¢WWDU·±LQXP
XQJOLQJVVW»ONXVHPIHOOXU
I\ULUVWU¢NVHPHU®UDXQ
YDPS®UD

3

LÓÐRÉTT
1. gleðimerki, 3. munni, 4. flokkur
sýklalyfja, 5. berja, 7. niðurstaða, 10.
fálæti, 13. of lítið, 15. baklaf á flík, 16.
tala, 19. tvíhljóði.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. lofs, 6. rú, 8. púl, 9. orf,
11. ká, 12. slæva, 14. aðals, 16. tu, 17.
nyt, 18. ísa, 20. fé, 21. unun.
LÓÐRÉTT: 1. bros, 3. op, 4. fúkalyf,
5. slá, 7. úrlausn, 10. fæð, 13. van, 15.
stél, 16. tíu, 19. au.

%M·UJXQDUE¢WXULQQ(O®DV
NHPVW¢VQR±LUXPW¾QGDQ
IM¢UVM´±

)¢±X¿ªU¢VNULIW__VWRGLV

Gunnar Björnsson

„Þegar endalokin nálgast eru það ekki árin í lífi þínu sem
skipta máli heldur lífið í árum þínum.“

/0
(/$62*
)-56-6/(,7,1

Lofarðu?

14. Rxd5!! (Glæsilegur leikur) 14…
exd5 15. Hxc6 0-0 (svartur er einnig
algjörlega varnarlaus eftir 15….Dd8
16. Hc7) 16. Hxc8 Hfxc8 17. Bxd7
Hc1+ 18. Kd2 Hxh1 19. Dxd5 Hd8 20.
Dxh1 Hxd7 21. Da8+ Hd8 22. Dxa7
og hvítur vann auðveldan sigur.
www.skak.is: Íslandsmót yngri skákmanna á Akureyri.
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FJÖLBREYTT VÖRUMERKI Flest stærstu fyrirtæki landsins nýttu sér þjónustu Rafskinnu, enda nutu auglýsingasýningarnar gríðarlegra vinsælda.

Á rennandi blautum ullarsokkunum
Sýning á gömlum auglýsingum úr Rafskinnu var opnuð í Galleríi Fold í gær. Rafskinna setti mikinn svip á bæjarlíﬁð um miðbik síðustu
aldar, en hún var alfarið hugmynd Gunnars Bachmann sem fékk innblástur að henni í París og lét smíða bókina hér heima.

HREFNA
BACHMANN

Tvisvar á ári var Rafskinna sett niður
við hlið Hressingarskálans í miðbæ
Reykjavíkur og þar gat fólk séð auglýsingar flettast sjálfkrafa í þessari rafknúnu bók sem kölluð var töfrabókin,“
útskýrir Hrefna Bachmann, barnabarn
Gunnars Bachmann, sem var eigandi,
hugmynda- og textasmiður Rafskinnu.
„Afi fór til Parísar árið 1932 og sá
þar svipaða bók, kom heim og lét smíða

þessa hjá blikksmiðju í Reykjavík,“
heldur Hrefna áfram. „Þetta var algjör
nýjung í bæjarlífinu á þessum tíma
og fólk kom bara „á rennandi blautum
ullarsokkunum“, eins og var sagt í einhverri blaðagrein frá þessum tíma, til
að skoða dýrðina. Mamma man eftir því
að hafa verið þarna uppáklædd að skoða
auglýsingarnar og svo var farið á eftir
og keyptur ís, þetta var hálfgerð hátíð.“

Teiknarar Rafskinnu voru þeir
Tryggvi Magnússon, sem teiknaði frá
1933-1943 og Jón Kristinsson, Jóndi
í Lambey, sem tók við af Tryggva og
teiknaði þar til Rafskinna var tekin
niður í síðasta sinn árið 1957. „Bókin
var sett upp tvisvar á ári, fyrir jól og
páska, alveg frá 1933 til 1957,“ segir
Hrefna. „Afi dó svo 1957 og eftir það
lögðust sýningarnar niður.“

Auk sýningarinnar í Galleríi Fold
verða myndirnar til sýnis á hundrað
strætóskýlum víðs vegar um bæinn
frá og með næsta þriðjudegi. Í tilefni af sýningunni hafa verið gerðar
eftirprentanir af völdum myndum úr
Rafskinnu auk þess sem hægt verður
að festa kaup á póstkortum með
myndum úr henni.
fridrikab@frettabladid.is
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AUKASÝNING 8. NÓVEMBER KL. 20

BARA FORVITINN Steinar Bragi segist vera algerlega sneyddur yfirnáttúrulegum
hæfileikum. Hann hefur þó sent frá sér bók um reimleika í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Trúir ekki á drauga
„Sviðsetningin var rakin snilld“
- Ríkharður Örn Pálsson, Morgunblaðið

„Enn á ný brillerar Íslenska óperan í Hörpu“
- Ólafur Arnarson, timarim.is

„Íslensku óperunni til sóma“
- Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

ÓPERUKYNNING
FYRIR SÝNINGU:
Elsa Waage óperusöngkona
kynnir CARMEN í boði
Vinafélags Íslensku óperunnar
kl. 19:15 hvert sýningarkvöld

Reimleikar í Reykjavík er bók sem Steinar Bragi
vann í samstarﬁ við Rakel Garðarsdóttur.
Þetta er alfarið hugmynd Rakelar,“
segir Steinar Bragi spurður
hvernig honum hafi dottið í hug
að skrifa bók um draugagang í
reykvískum húsum. „Hún leitaði til
Forlagsins fyrir ári síðan og óskaði
eftir höfundi sem fengist til að taka
að sér þetta furðulega verkefni.“
Og þeim hefur strax dottið þú
í hug? „Ja, einhverjum þar var
kunnugt um að ég hef verið að
safna drauga- og furðusögum í hátt
í tuttugu ár og hluti af sögunum í
bókinni er byggður á þeim heimildum. Svo tókum við viðtöl við
fólk og heimsóttum hús þar sem

sagt er reimt. Völdum svo úr bestu,
óhugnanlegustu og minnst þekktu
sögurnar til að birta í bókinni.“
Varðstu var við reimleika í húsunum sem þið heimsóttuð? „Nei,
ég er algjörlega laus við yfirnáttúrulega hæfileika. Ég trúi ekki
einu sinni á drauga. Ég kom bara
inn í þetta af forvitni og neita að
trúa fólki þegar það segist hafa
upplifað þessa hluti. Samt er ég í
alvöru forvitinn, langar að skilja
og nálgast reynsluna, en ég er
alveg lokaður. Held bara mínu
ferkantaða striki.“
- fsb

HJARTNÆM OG
AFHJÚPANDI

Samband Jóhönnu
Sigurðardóttur og
Jónínu Leósdóttur fór
lengi leynt en endaði
í heimspressunni.

Við Jóhanna
a er áhrifamikil ástarsaga þeirra
– dramatísk sigursaga
um aﬂið sem býr í
ástinni.

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDE~èiQHWLQX
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Enginn Pollock, en bara góður fyrir því
LEIKLIST

★★★★★

Pollock?
eftir Stepehn Sachs í Þjóðleikhúsinu
LEIKSTJÓRN: HILMIR SNÆR GUÐNASON
LEIKMYND: HELGA I. STEFÁNSDÓTTIR
BÚNINGAR. HELGA I. STEFÁNSDÓTTIR
LÝSING: HALLDÓR ÖRN ÓSKARSSON, MAGNÚS ARNAR SIGURÐARSON
ÞÝÐING: MIKAEL TORFASON
LEIKARAR: ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR
OG PÁLMI GESTSSON

Þjóðleikhúsið frumsýndi nú á miðvikudaginn nýlegt bandarískt verk
um listfræðing og konu nokkra
sem er viss um að málverk, sem
hún hefur komist yfir, sé eftir
Jackson Pollock, einn af meisturum málaralistarinnar á síðustu
öld. Þegar fræðimaðurinn kemur
í heimsókn til hennar í því skyni
að ganga úr skugga um uppruna
verksins, hafa þau aldrei hitst áður
og munu tæpast hittast aftur, eftir
að leiknum lýkur. Þau virðast við
fyrstu sýn eiga fátt sameiginlegt;
svo kemur smátt og smátt í ljós að
svo er ekki, það er sitthvað sem
þau tengir – eins og okkur öll, ef
grannt er skoðað. Meira get ég í
rauninni ekki sagt hér, ef ég á ekki
að spilla fyrir ykkur notalegu leikhúskvöldi sem þið getið átt í vændum, og það dettur mér auðvitað
ekki í hug að gera.
Þetta er afskaplega gamaldags verk, og alveg heiðarlegt
að því leyti. Höfundur ætlar sér
ekki að frelsa mannkynið pólitískt, umbylta leikhúsforminu,
„sprengja rammann“ sem einhverjir uppalendur virðast hafa
kennt sumum leikhúsbörnum að
sé æðsta markmið listarinnar.
Nei, það er öðru nær, hann ætlar
aðeins að segja svolitla sögu af
skrýtnum og frekar geðslegum
manneskjum og til þess beitir
hann þeim gamalreyndu aðferðum sem meistarar leiksviðsins
hafa verið að þróa síðan Grikkir

byrjuðu á því í árdaga siðmenningarinnar fyrir hálfu þriðja
árþúsundi. Hann veit að ef okkur
er ekki haldið við efnið allt til
loka, missum við áhugann og
gætum jafnvel freistast til að
ganga út í hléinu (sem er að vísu
ekkert hér); hann skilur að sem
höfundur er hann okkar þjónn, að
við höfum ekki borgað okkur inn
í leikhúsið til að dást að ferskleika
hans og frumleik, og enn síður
til að sitja undir prédikunum úr
honum.
Og sama á við um alla sem
koma að sýningunni í Kassanum.
Leikstjórinn Hilmir Snær og hans
fólk er ekki heldur haldið neinum
mikilmennskuórum; þau eru einfaldlega trú tilgangi verksins,
hafa áttað sig jafnt á kostum þess
sem takmörkunum og reyna ekki
að bæta þar um, lyfta því upp á
eitthvert ímyndað æðra stig. Að
vísu fitla þau Hilmir og Helga
I. Stefánsdóttir, sem gerir leikmynd og búninga, smávegis við
hinn stórháskalega sviðsramma
með hjálp tækninnar, en það
gera þau af slíkri hófsemi að við
tökum varla eftir því; það væri
þá helst að fitlið gæti fróað einhverju þeirra leikhúsbarna, sem
fyrr eru nefnd; líkast til þurfa þau
þó á einhverju kröftugra að halda.
Smástund datt mér í hug að leikstjórinn væri með þessum tilfæringum að gera obbolítið grín að
öllum rammasprengjunum, en líklega var það nú oftúlkun hjá mér;
en það er sem kunnugt er hægt
að „lesa“ leikhúsið og hin margskiptu lög þess á ýmsa vegu, ef
krítíkerinn er nógu lærður, djúphugull og setur upp rétt pólitísk
gleraugu.
Það eru þau Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Pálmi Gestsson sem
leika listfræðinginn og konuna.
Ólafía Hrönn er einn af meisturum replikkunnar á íslensku
sviði, kann að skjóta tilsvörunum
svo fyrirhafnarlaust og eðlilega
í mark að unun er á að hlýða; ef

POLLOCK? „Heiðarleg gamaldags sagnalist, laus við listræna sýndarmennsku og pólitískt harðlífi,” segir Jón Viðar.

mér misheyrist ekki, er hún alltaf
að verða betri og betri í þeirri list.
Og þó að rullan bjóði upp á ýmis
tilefni til að kitla salinn og veiða
hlátra, sem Ólafía gæti vitaskuld
gert leikandi létt, stenst hún þær
freistingar, ávallt trú þeirri persónu sem hún er að skapa. Að leik
Pálma verður ekki heldur margt
fundið; að vísu er honum hér sem
endranær um megn að tjá viðkvæmar og sárar tilfinningar, þá
kemur í rödd hans einhver falskur
tónn sem virkar óþægilega, yfir
svip hans ankannaleg fjarræna
sem ég fyrir mína parta trúi ekki
á. Pálma lætur jafnan best að

teikna týpur sínar skýrum, einföldum dráttum; langt út fyrir þau
mörk fer hann ekki.
Ágætu lesendur, þið megið alls
ekki skilja mig svo, að hér sé
meiri háttar listaverk á ferð. Því
fer víðs fjarri. Til þess eru persónurnar ekki nógu sérkennilegar
og lifandi. Við getum þekkt í þeim
ýmsa drætti frá okkur sjálfum og
öðrum, en meira er það ekki. Auk
þess er sumt í röklegri framrás
verksins hæpið og ódýrt, en færi
ég nánar út í það, væri ég farinn
að segja of mikið. Sú tilfinningasemi, sem löngum loðir við Kanann, bætir ekki heldur bragðið, all-

tént ekki í mínum munni, en hver
getur ætlast til að amerískt leikrit
sé laust við slíkt? Þessi leikur er
einungis dægurfluga sem hægt er
að hafa gaman af þá stuttu stund
sem hún flýgur um, svo deyr hún
og gleymist. Hann er, með öðrum
orðum, hreint enginn Pollock, en
alveg ókei fyrir því.
Jón Viðar Jónsson

NIÐURSTAÐA: Þægileg og átakalítil leikhússtund með tveimur
úrvalsleikurum. Heiðarleg gamaldags
sagnalist, laus við listræna sýndarmennsku og pólitískt harðlífi–og fær
plús fyrir það.

Sýnd í beinni útsendingu frá Royal Opera House.

Óperan Les Vêpres Siciliennes

ÓPERUSKÁLDIÐ Giuseppe Verdi

Sena sýnir í samstarfi við The Royal
Opera House hina stórkostlegu
óperu Verdis, Les Vêpres Siciliennes
í beinni útsendingu. Um glænýja
uppsetningu er að ræða, þar sem
París árið 1855 gegnir veigamiklu
hlutverki, því þar var verkið flutt í
fyrsta sinn.
Uppfærslan er frumraun leikstjórans, hins norskættaða Stefans
Herheim, í Covent Garden.
Beina útsendingin fer fram mánudaginn 4. nóvember klukkan 17.45 í
Háskólabíói.
Miðasala er á midi.is. Aðeins verður um þessa einu sýningu að ræða.

LISTAKONURNAR Ragnheiður og Elísabet taka á sárum á sálinni hvor með sínum hætti.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Efnið skylt en aðferðir ólíkar
Sýningarnar Mar og Elska ég mig samt? verða opnaðar í dag í Anarkíu,
í Hamraborg 3 í Kópavogi.

Miðasalan er opin frá kl. 15:00-18:00 þri-fös
midasala@tjarnarbio.is / 527-2100 / midi.is

www.tjarnarbio.is

Það eru myndlistarkonurnar
Ragnheiður Guðmundsdóttir
og Elísabet Hákonardóttir sem
standa að sýningunum Elska ég
mig samt? og Mar í listasalnum
Anarkíu í Hamraborg 3 sem verða
opnaðar klukkan 15 í dag.
„Sýningin mín er tileinkuð
konum, formæðrum mínum og
öðrum konum í lífi mínu,“ segir
Ragnheiður, sem býr til verk á
mörkum málverks og textíls og
er með sýninguna, Elska ég mig
samt. Hún er nýbúin að taka

verkin niður norður á Akureyri og
var í óða önn að hengja þau upp í
Anarkíu þegar í hana náðist. Hún
segir hugsunina á bak við verkin
snúast um það hvernig sálræn ör
geta orðið að líkamlegum sárum.
Elísabet málar abstrakt og
notar olíuliti í verk sín. Í sýningunni Mar fjallar hún um hvaða
áhrif mar hefur á líf og líkama
fólks, hvort við komumst í gegnum lífið án þess að verða fyrir
mari og hvernig líf það sé þá.
Hvort eitthvað mari kannski

undir sléttu og felldu yfirborðinu.
Ragnheiður viðurkennir að hugmyndirnar að baki verkum þeirra
Elísabetar séu ótrúlega líkar. „Við
áttuðum okkur ekki á því hvað við
vorum samtaka, fyrr en við fórum
að tala saman því við unnum þetta
alveg hvor í sínu lagi, án samráðs
við hina.“
Tíu myndlistarmenn reka
galleríið Anarkíu sem var opnað
í júní í sumar. Ragnheiður segir
sýningar haldnar þar í hverjum
mánuði.
- gun
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Opnanir
14.00 Erla María Árnadóttir opnar
sýningu sína Traustur vinur í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Allir
velkomnir.
14.00 Ljósmyndasýning Daníels
Magnússonar verður opnuð í
ðstöðinni
Menningarmiðstöðinni
ýningin
Gerðubergi. Sýningin
2. janústendur til 12.
ar 2014.
15.00 Síðasta
sýningaropnun
n
ársins í Sjónlistamiðstöðinni er í dag.
Guðbjörg
Ringsted og
Rannveig
Helgadóttir
opna sýninguna Mand-ala, Munstur í
Ketilhúsinu. Sjónjónlistamiðstöðin
n er
sstræti
við Kaupvangsstræti
12 á Akureyri..
15.00 Tvær sýningar verða
opnaðar í Anarkíu listasal, Hamraborg
3, þær heita Elska ég mig samt? og Mar.
15.00 Katrín Elvarsdóttir opnar ljósmyndasýninguna Horfið sumar í Listasafni ASÍ. Sýningarstjórn er í höndum
Hörpu Árnadóttur.
17.00 Sýningin Fljúgandi hundar
verður opnuð í Listasal Mosfellsbæjar
í Kjarna, Þverholti 2. Þar sýnir Anna

Þóra Karlsdóttir myndverk unnin úr ull.
Sýningin stendur til 30. nóvember.

Söfn
16.00 Inga Jónsdóttir safnstjóri
leiðbeinir í listasmiðju fyrir börn í
Listasafni Árnesinga. Leiðsögn um
sýningarnar í fylgd Ingu
er kl. 15 og
o síðan taka
við ljúfir
ljúf tónar sem
Hörð FriðþjófsHörður
son gítarleikari
og Erla Kristín
ssöngkona laða
fram. Allir
velkomnir og
aðgangur er
ókeypis.

Tónlist
16.00
Léttsveit
Reykjavíkur,
samanstendur af
sam
130 söngkonum.
Sveitin heldur tónleika í Há
Háskólabíói í dag.

Bækur
14.00 Kynning á bókinni Sjúkdómurinn
er liður í 25 ára afmælishátíð HIV
Ísland sem haldin er í Ráðhúsi Reykjavíkur. Draumey Aradóttir þýðandi les
upp úr bókinni. Karl Olgeirsson og Una
Stefánsdóttir sjá um tónlistaratriði.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is.

Hringurinn heldur jólabasar
Rakel Garðarsdóttir úr Kvenfélaginu Hringnum hvetur fólk til að kaupa handverk.
„Í boði er ótrúlega flott handverk en það eru um 350 konur í
Hringnum sem búa til handverk
í sjálfboðavinnu árið um kring
fyrir svona uppákomur,“ segir
Rakel Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Vesturports, en
hún er félagi í Kvenfélaginu
Hringnum.
Á morgun fer fram Jólabasar á vegum Hringsins kl. 13 á
Grand Hóteli. Þar verður til
sölu ýmis varningur, jólakort
félagsins, útsaumur, kökur,
handverk og jólaskraut. Ágóði
sölunnar rennur til styrktar
börnum í landinu en Rakel segir
allar konur félagsins leggja sitt
af mörkum í sjálfboðavinnu.
Hringurinn var stofnaður
árið 1904 og fagnar 110 ára
afmæli á næsta ári. Markmið
félagsins hefur verið að vinna
að mannúðarmálum en uppbygging Barnaspítala Hringsins hefur verið aðalverkefni
félagsins um áratugaskeið. „Það
er alltaf þörf á nýjum tækjum
eða aðstoð fyrir aðstandendur
svo að við hvetjum alla til að
koma á jólabasarinn, gera góð
kaup og styrkja gott málefni
í leiðinni því börnin í landinu
þurfa á þessu að halda,“ segir
Rakel að lokum.

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
T
TAKTU
VEL Á
MÓTI OKKUR

ECCO
GOLFDAGAR Í
TOPPSKÓNUM

40%
AFSLÁTTUR

af Ecco golfskóm alla helgina

FRIÐRIKA HJÖRDÍS
GEIRSDÓTTIR

HRINGSKONA

Rakel Garðarsdóttir leggur börnunum
lið ásamt rúmlega 300 konum.

➜ Friðrika Hjördís Geirsdóttir, Hrefna Rósa Sætran og
Hrefna Björk Sverrisdóttir eru einnig Hringskonur sem
leggja sitt af mörkum í Kvenfélaginu Hringnum.

SUNNUDAGUR

TÓNLIST

Söfn

16.00 Söngskemmtun fer fram í Hannesarholti á milli klukkan 16 og 17. Þórunn Björnsdóttir kórstjóri mun leiða
sönginn, Karl Olgeirsson spilar undir á
píanó og Jón Rafnsson á bassa. Textar
munu birtast á skjá. Aðgangseyrir er
1.000 krónur. Borðstofan verður opin
á fyrstu hæð hússins og upplagt að fá
sér kaffi og meðlæti á undan eða eftir.

14.00 Boðið er upp á ókeypis barnaleiðsögn í Þjóðminjasafni Íslands. Safnkennarar munu ganga með börnunum
gegnum grunnsýningu Þjóðminjasafnsins, Þjóð verður til, menning og
samfélag í 1200 ár.
14.00 Listasafn Reykjavíkur býður
börnum og foreldrum upp á örsmiðju
í tengslum við sýninguna Alexander
Rodchenko, Bylting í ljósmyndun sem
nú stendur yfir á Kjarvalsstöðum.
Örsmiðjan er undir leiðsögn myndlistarkonunnar Hildigunnar Birgisdóttur
og stendur frá klukkan 14 til 16.
14.00 Almenningi boðið að koma
með eigin gripi í greiningu til
sérfræðinga Þjóðminjasafnsins á milli
klukkan 14 og 16.

17.00 Andrea Jónsdóttir leikur
og kynnir lög af hljómplötum á
Obladíoblada, Frakkastíg 8.
20.00 Bubbi Morthens syngur í
Árbæjarkirkju. Kvenfélag Árbæjarsóknar
verður með pönnukökusölu að lokinni
messu til skyrktar kaupum á línuhraðli
fyrir Landspítalann. Aðgangur ókeypis.
20.00 Tónleikar með Elektra Ensemble
og Ingibjörgu fara fram á Kjarvalsstöðum. Miðaverð er 2.000 krónur.
20.00 Gréta Hergils sópransöngkona
heldur Ave Maríu-tónleika vegna allra
heilagra messu. Tónleikarnir fara fram
í Bústaðakirkju. Með Grétu leika Jónas
Þórir á píanó, Matthías Stefánsson
á fiðlu auk fleiri kunnra söngvara.
Aðgangseyrir er 1.500 krónur.

DÓMAR
27.10.2012 ➜ 2.11.2012

3. NÓVEMBER

Opnanir

Tónlist

HREFNA RÓSA
SÆTRAN

Kvikmyndir
15.00 Kvikmyndin Tíðindalaust á
vesturvígstöðvunum frá 1930 sýnd í
MÍR, Hverfisgötu 105. Enska (tal án
neðanmálstexta). Aðgangur ókeypis.

★★★★★
Komdu til mín svarta systir
Mammút
Eftir fimm ára bið sendir Mammút frá
- fb
sér eina af plötum ársins.
TÓNLEIKAR

★★★★★
Sinfóníuhljómsveit Færeyja
Flutti verk eftir Tsjajkovskí, Elgar og
Rasmussen. Einleikari: Pavel Raykerus.
Stjórnandi: Bernharður Wilkinson
Safaríkur hljómsveitarleikur, afburða
- js
píanóleikari.

★★★★★
Emilíana Torrini
Iceland Airwaves-hátíðin
Harpa–Silfurberg
Heillandi og einlæg frammistaða sem
- jjk
hitti beint í mark.

★★★★★
Mammút

Markaðir
11.00 Markaður verður haldinn í félagsheimili Sjálfsbjargar Hátúni 12 á milli
klukkan 11 og 16. Aðgengi að húsinu er
gott og eru allir hjartanlega velkomnir.

Yﬁr hundrað tónleikar

Iceland Airwaves-hátíðin
Harpa–Norðurljós
Frábærir tónleikar. Mammút er eins og
- ofr
vel smurð vél.

★★★★★
Leaves
Iceland Airwaves-hátíðin
Harpa–Silfurberg
Kraftmikil byrjun með slakari miðju. - ofr

Í Háteigskirkju hefur nýtt listafélag tekið til starfa.

Láttu þetta ekki fram hjá þér fara,
týpur frá sumrinu 2012-2013.
Takmarkað magn

7RSSVNyULQQ2XWOHW*UDIDUKROWL
7RSSVNyULQQ0DUNDĸXU6PiUDWRUJL

„Hugmyndin á bak við Listafélagið er að auðvelda listamönnum að koma fram með því að
lána þeim kirkjuna endurgjaldslaust. Þannig bera þeir ekki
þann kostnað af tónleikahaldinu
og gerir það ungu tónlistarfólki
mun auðveldara að koma fram
en ella,“ segir Kári Allansson,
listrænn stjórnandi Listafélags
Háteigskirkju, sem stendur fyrir
um hundrað tónleikum í kirkjunni á ári.
Markmið Listafélags Háteigskirkju er að standa fyrir gróskumiklu tónlistarstarfi í Háteigskirkju, bæði með tónleikahaldi og
við helgihald safnaðarins. Þannig
nær Háteigskirkja því samfélagslega markmiði sínu að auðvelda
tónlistarfólki að koma fram og
jafnframt að auðvelda tónleikagestum að sækja fleiri tónleika
með sem ódýrustum hætti.
„Tónleikaröðin Á ljúfum nótum
í Háteigskirkju hefur verið alla
föstudaga í hádeginu og verður
áfram en þar er listrænn stjórnandi Lilja Eggertsdóttir. Mikil

BÆKUR

★★★★★
Mánasteinn–Drengurinn sem
aldrei var til
Sjón
Meistaralega fléttuð saga með
ógleymanlegum myndum, mögnuðum
stíl og einstakri söguhetju.
- fsb
Lestrarupplifun ársins.

★★★★★
FLEIRI TÓNLEIKAR Kári Allans-

Alla mína stelpuspilatíð

son, listrænn stjórnandi Listafélags
Háteigskirkju, stendur fyrir auknu
tónlistarlífi í Háteigskirkju.

Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir
Áhugaverð ævisaga, uppfull af vangaveltum um samfélag og sögu sem oft
- jyj
hitta í mark.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eftirspurn hefur verið meðal tónlistarfólks eftir því að koma þar
fram, alveg síðan tónleikaröðin
hóf göngu sína fyrir rúmu einu
og hálfu ári og erum við í raun að
svara þeirri eftirspurn,“ útskýrir Karl.
Lengri tónleikar eru á tónleikadagskránni, einkum á fimmtudagskvöldum og um helgar á
ýmsum tímum. Það er því ljóst
að allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. - glp

LEIKHÚS

★★★★★
Saumur eftir Anthony Neilson
Leikfélag Reykjavíkur á Litla sviðinu
Leikstjórn og þýðing: Ríkharður Hjartar Magnússon.
Þó að ætlun höfundar sé eflaust að
sýna hvernig klámvæðingin getur eitrað
hugmyndir og samlíf ungs fólks, er veruleikamynd verksins of einföld og grunn
- jvj
til að snerta við áhorfandanum.

K VO S I N H O T E L

KVOSIN HOTEL
Kvosin Hotel er nýtt hótel í hjarta Reykjavíkur. Kvosin stendur við Kirkjutorg,
beint á móti Dómkirkjunni og Alþingi. Í Kvosarportinu, milli hótelsins, Vínbarsins
og Bergsson Mathúss, er nýtt „off-venue“ á Iceland Airwaves. Það er ókeypis inn,
þannig að það er engin sjáanleg ástæða fyrir því að mæta ekki.

14:15 AARON AND THE SEA (US)

LAUGARDAGUR - 02/11

ÞA VÆRI
ÞAÐ
LEIÐIN
ÐINLEGT
AÐ MISSA
SA
AF ÞESSU.

15:00 ELECTRIC EYE (NO)
12:00-14:00 AIR IS IN THE WORDS
16:30 THE BALCONIES (CA)
12:00 ANDRI SNÆR OG RYAN
BOUDINOT

17:15 CAVEMAN (US)

TÓNLIST: DANÍEL BJARNASON
13:00 ÁSTA FANNEY, BERGRÚN
ANNA, VALA ÞÓRODDS
TÓNLIST: SAMARIS

18:00 MYRRA RÓS
18:45 PIKKNIKK
19:20 JOHN GRANT (US)
20:30 SÍSÝ EY

VIÐ
ERUM
HÉR

WO N D E R F U L R O O M S
K I R K J U T O RG 4 – 101 R E Y K JAV Í K

WWW.KVOSINHOTEL .IS
T: + 3 5 4 571 4 4 6 0 – F: + 3 5 4 5 52 16 01
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FIMMTUDAGUR 31. OKTÓBER
AIRWAVES 2013

Hljómsveitin vinsæla
Hjaltalín spilaði við góðar
undirtektir á fimmtudagskvöldið og sýndi
söngvarinn Högni Egilsson eins og oft áður góð
tilþrif á sviðinu.

GAMAN

Gestir á
Iceland
Airwaveshátíðinni,
þar á meðal
Danni í Maus,
skemmtu
sér vel á
tónleikunum
á fimmtudagskvöld
eins og sjá
má.

Allt að því fullkomið
TÓNLIST ★★★★★
Kræsingar & kostakjör

Jagwar Ma
Iceland Airwaves-hátíðin
LISTASAFN REYKJAVÍKUR

HYDROXYCUT
WILDBERRY 21 BRÉF

4/::9

KR
PK

ÁÐUR 5.990 KR

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

Stökktu
til Kanarí
3. des í 16 nætur
Frá kr. 99.900

Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á
Kanaríeyjum þann 3. desember í 16 nætur
á frábæru stökktutilboði.
Þú bókar ﬂugsæti og 4 dögum fyrir brottför látum við þig/ykkur
vita á hvaða gististað dvalið er á. Ekki missa af þessu
einstaka tilboði. Ath. mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði.
Verð getur hækkað án fyrirvara.
Stökktu tilboð
Verð frá kr. 99.900
Netverð á mann m.v. 2 - 4 fullorðna í íbúð/studio/herbergi í 16
nætur. Aukagjald á einbýli 39.000 kr.
Stökktu tilboð - með allt innifalið!
Verð frá kr. 179.900
Netverð á mann m.v. 2 í tvíbýli í 16 nætur.
Aukagjald fyrir einbýli kr. 80.000.

Ástralska hljómsveitin Jagwar Ma
er án efa ein sú áhugaverðasta sem
hefur komið fram á árinu og er plata
hennar, Howlin, til marks um það.
Það voru því örugglega margir sem
biðu eftir þessum tónleikum sveitarinnar með mikilli eftirvæntingu.
Tónlist Jagwar Ma hefur gríðarsterkar vísanir í Madchester-senuna
svokölluðu og koma hljómsveitir á
borð við Happy Mondays strax upp
í hugann. Þeir eru þó langt frá því
að vera einhvers konar ábreiðuband
og eru algjörlega með sinn eigin stíl.
Um leið og fyrstu tónar komu
af sviðinu var ljóst að um góða
tónleika yrði að ræða. Meðlimir
Jagwar Ma, sem eru þrír, voru afar
líflegir og virtust skemmta sér vel.
Það sama má segja um þá áhorfendur sem voru á staðnum, en þeim
hafði fækkað talsvert áður en að
yfir lauk og var salurinn einungis
hálffullur þegar hljómsveitin steig
af sviðinu.
Segja má að allt við tónleikana

JAGWAR MA Hljómsveitin Jagwar Ma stóð sig frábærlega í Listasafni Reykjavíkur.
NORDICPHOTOS⁄GETTY

hafi verið nánast fullkomið, hvort
sem það snýr að tónlistinni sjálfri,
flutningnum, hljóði eða ljósum.
Vissulega hefði þó verið gaman að
sjá hljómsveit á borð við Jagwar
Ma í ögn minni sal sem hefði
mögulega hentað henni betur.
Þeir áhorfendur sem horfðu á tón-

leikana hafa þó eflaust áttað sig
á því að um alvöru Iceland Airwaves-viðburð var að ræða og það
verður afar erfitt að toppa þessa
tónleika.
Orri Freyr Rúnarsson
NIÐURSTAÐA: Stórkostlegir
tónleikar þar sem allt gekk upp.

Eldar loguðu Of mikið tangódjamm
á sviðinu
★★★★★
TÓNLIST

TÓNLIST ★★★★★
Eldar
Iceland Airwaves-hátíðin
IÐNÓ

Hljómsveitin Eldar úr Keflavík
spilaði fyrir þægilegan fjölda tónleikagesta í Iðnó í gærkvöldi.
Tónlistin var í rólegri kantinum
en stórskemmtileg. Söngur Valdimars Guðmundssonar var í einu
orði sagt: Frábær. Hann var einnig
skemmtilega vandræðalegur og
feiminn á milli laga. Áhorfendur
hlógu að mjög svo bókstaflegum
þýðingum lagaheita Elda yfir á
ensku. Þegar Valdimar var að
kynna síðasta lagið fór íslenskur
maður upp á svið og bað meðlimi
hljómsveitarinnar um að gefa sér
eiginhandaráritun. Valdimar benti
honum á að spyrja þau frekar að
tónleikunum loknum.
Eldar er greinilega mönnuð
góðum tónlistarmönnum og heppnuðust tónleikarnir mjög vel. Ekki
var vart við eitt óánægt andlit á
meðal gesta.
Samúel Karl Ólason
NIÐURSTAÐA: Hinir fínustu tónleikar. Að mestu rólegar melódíur og
raddir söngkonunnar og Valdimars
virkuðu vel saman.

Yo La Tengo
Iceland Airwaves-hátíðin
HARPA-SILFURBERG

Það voru margir búnir að bíða
lengi eftir að sjá bandarísku
hljómsveitina Yo La Tengo en
hún hefur verið starfandi frá
árinu 1984. Sveitin lék á Iceland
Airwaves í Hörpu á fimmtudagskvöld og voru þetta fyrstu tónleikar hennar hér á landi.
Yo La Tengo á sér marga aðdáendur hér á landi. Sveitin gaf
nýverið út plötuna Fade og er að
fylgja henni eftir á tónleikaferðalagi um þessar mundir.
Tónleikarnir byrjuðu vel og
troðfullt var út úr dyrum þegar
sveitin hóf leik. Yo La Tengo skipa
hjónin Ira Kaplan og Georgia
Hubley sem stofnuðu sveitina á
sínum tíma og James McNew sem
gekk til liðs við hana árið 1989.
McNew leikur aðallega á bassa en
greip líka í gítarinn. Hann gerði
sér lítið fyrir og sleit tvo strengi
á miðjum tónleikunum, fipaðist þó
ekkert og kláraði lagið.
Hátindur tónleikanna var þegar
hljómsveitin lék lagið Ohm af
nýjustu plötu sinni. Þægilegt og
skemmtilegt lag. Að því lagi loknu
sigu tónleikarnir heldur niður á

YO LA TENGO Bandaríska hljómsveitin

reyndi á þolinmæði tónleikagesta.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

við. Langir gítarkaflar reyndu
á þolinmæði tónleikagesta og
heldur fór að fækka í salnum sem
áður var troðfullur. Jón Júlíus Karlsson
NIÐURSTAÐA: Fín tónlist en óþarflega langir gítardjammkaflar báru
athygli tónleikagesta ofurliði.

Ö ÛÔ  G

Opnunartími Hryllingshússins er 16:00-22:00 dagana 31. okt. til 3. nóv.
Verð 1.000.- kr / Bókunarsími 854-6555.
Þú ferð inn á eigin ábyrgð - Engar endurgreiðslur!

Stranglega bannað innan 16 ára!

4.990.-

*

3 X 1 klstt. kort
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Opnunartími
Mánudaga til fimmtudaga frá kl. 14 til 22
Föstudaga frá kl. 14 til 23
Laugardaga kl. 12 til 23
Sunnudaga kl.13 til 22

www.skemmtigardurinnsmaralind.is
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Eyþór Ingi ættleiddur
Eyþór Ingi Gunnlaugsson verður í stóru hlutverki á Tónlistarviku á Selfossi.
„Það verður mjög mikið um
að vera, við ætlum vekja upp
tónlistaráhuga fólksins í bænum,“
segir Bjarmi Skarphéðinsson.
Hann er annar af skipuleggjendum Tónlistarvikunnar
sem fram fer á Selfossi í vikunni
en mikil og skemmtileg dagskrá
einkennir hana.
„Við á Selfossi ættleiðum tónlistarmanninn Eyþór Inga Gunnlaugsson þessa viku og mun hann
spila, fræða og tjá hug sinn til
tónlistar á ýmsum samkomum,“
útskýrir Bjarmi. Eyþór Ingi
kemur fram í öllum leikskólum
og grunnskólum í sveitarfélaginu
Árborg, þar sem hann mun spila
og eiga skemmtilega stund með
krökkunum og fólkinu.
„Þetta leggst mjög vel í mig og
verður forvitnilegt og skemmtilegt,“ segir Eyþór Ingi um
tónlistarvikuna.
Ásamt því að skemmta og
spjalla við krakkana í skólunum
heldur hann fyrirlestur í félagsmiðstöðinni Zelsíuz. „Ég ætla bara
að spjalla við fólkið, eiga góða
stund með þeim og skapa umræðu
um tónlist og gildi hennar,“ bætir
Eyþór Ingi.
Þá mun söngvarinn dæma bæði
í söngvakeppni Fjölbrautaskóla
Suðurlands og söngvakeppni
félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz,
sem báðar fara fram í vikunni.
Selfoss hefur getið sér gott orð
sem einn fremsti tónlistarbær
Íslands, en er þó í mikilli samkeppni við Keflavík. „Það er blómlegt tónlistarlíf hérna á Selfossi
og mörg þekkt nöfn eiga rætur að
rekja hingað. Við viljum endilega

TÓNLISTARBÆRINN SELFOSS HEFUR GETIÐ
AF SÉR FJÖLDA ÞEKKTRA HLJÓMSVEITA
Skítamórall
Stofnuð árið 1989.
Hljómsveitin hefur
verið ein allra vinsælasta popphljómsveit
íslenskrar tónlistarsögu og gaf okkur
smelli á borð við
Nákvæmlega, Myndir,
Fljúgðu áfram og
Farin.

Mánar frá Selfossi
Stofnuð 1967. Hljómsveitin var
vinsæl á árunum 1967 til 1975 en
sveitin sendi frá sér lög eins og
Leikur að vonum
Á kránni, Frelsi og Útlegð.

Ingó og veðurguðirnir

STÓRTÓNLEIKAR Á SELFOSSI Eyþór Ingi og Atómskáldin slá botn í

Tónlistarvikuna á föstudagskvöldið á Selfossi.

vekja enn meiri athygli á tónlistinni með þessari Tónlistarviku,“
bætir Bjarmi við.
Margar þekktar sveitir á borð
við Skítamóral, Ingó og Veðurguðina og Mána eru allar frá
kaupstaðnum. Allt frá poppi yfir
í rokk, og allt þar á milli.
Tónlistarvikunni lýkur með
stórtónleikum í íþróttahúsinu IÐU,
þar sem Eyþór Ingi og hljómsveit
hans, Atómskáldin, koma fram,
ásamt kór FSU og fleiri sveitum frá Selfossi. „Það verður öllu

Stofnuð árið 2003.
Hljómsveitin hefur undanfarin ár
verið ákaflega vinsæl og hefur gefið
út smelli á borð við
Bahama, Gestalistinn,
Vinurinn og Argentína.

MYND/JESSICA GOW

Benny Crespo‘s
Gang

tjaldað til, þarna verður ljósa- og hljóðbúnaður á heimsmælikvarða,“
bætir Bjarmi við
að lokum.

Stofnuð árið 2003.
Hljómsveitin hefur
undanfarin ár verið
með betri og virtari
rokkhljómsveitum
landsins en þekktustu
lög sveitarinnar eru
Next Weekend,
Johnny‘s Got a Baby,
Night Time og Shine.

gunnarleo@frettabladid.is

SKIPULEGGJANDI

Bjarmi Skarphéðinsson, annar
skipuleggjenda
Tónlistarvikunnar.
MYND/EINKASAFN

SNÝR AFTUR Kings of Leon snýr aftur og hefur tónleikaferðalag í febrúar.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kóngarnir í ferðlag
Rokkararnir í Kings of Leon eru á leið í tónleikaferð.
Hljómsveitin Kings of Leon leggur af stað í tónleikaferð um Bandaríkin hinn 5. febrúar næstkomandi
og hefst ferðalagið í Atlanta.
Sveitin er að fylgja eftir nýjustu
plötu sinni sem heitir Mechanical Bull en hún kom út fyrir
skömmu. Trommuleikari sveitarinnar, Nathan Followill, sagði
í samtali við Rolling Stonetímaritið að hljómsveitin hefði

aldrei hljómað betur en núna og
sagði meðlimi hlakka mikið til
að byrja að spila aftur saman.
Hljómsveitin hefur í nokkur ár
verið ein sú vinsælasta í heiminum
en platan Only By The Night kom
sveitinni heldur betur á kortið árið
2008 með lögum eins og Sex On
Fire og Use Somebody og seldist
í rúmum sex milljónum eintaka í
heiminum.

Ástarþrá að hausti til
Autumn Skies
Snorri Helgason
RECORD RECORDS

Autumn Skies er þriðja plata Snorra
Helgasonar og jafnframt sú fyrsta
sem hann gerir með hljómsveitinni
Snorri Helgason. Auk forsprakkans
skipa hana Sigurlaug Gísladóttir
(Mr. Silla), Guðmundur Óskar Guðmundsson og Magnús Tryggvason
Eliassen og færa þau aukna og kærkomna fjölbreytni inn í tónlistina.
Snorri heldur sig við árstíðirnar því síðasta plata hans hét
Winter Sun og kom út fyrir tveimur
árum. Þessi fyrrverandi liðsmaður
Sprengjuhallarinnar er sérfræðingur í að semja melódískt þjóðlagapopp þar sem kassagítarinn er
í fyrirrúmi ásamt angurværri röddinni og er þessi nýja plata þar engin
undantekning.
Besta lagið er Summer Is Almost
Gone með fínum texta um ástarþrá
þar sem Sigurður Guðmundsson

á góða innkomu á píanóið. Einnig
er hið fallega upphafslag Autumn
Skies II vel samið, rétt eins og hið
hlýlega Calling sem fjallar um
mann sem leitar að kærustu til
að kúra hjá þegar hann vaknar á
morgnana.
Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Fín þriðja plata Snorra
Helgasonar þar sem ást og ástarþrá eru
yrkisefnin.

Nóvembersprengja
í Fífu
1. nóv út mánudaginn 4 nóv.
Doomoo brjóstagjafapúðar
stagjafapúðar

Quinny Zapp regnhlífakerra

20%

Verð áður: 51.990
Verð nú: 39.990

afsláttur

Smart Nova barnapíutæki
p

Dr. Brown‘s ppelar og
g fylgihlutir
yg

20-40%
afsláttur

20%
afsláttur

Ticket2Heaven og
Reima útifatnaður

Frábær grind undir Maxi Cosi
bílstóla, festingar
fylgja með.
Fjórir litir í boði

afsláttur

Verð áður: 39.990
Verð nú: 33.991
Fífa Barnavöruverslun

í Húsgagnahöllinni,
Reykjavík Sími 562-6500
Fífa Barnavöruverslun

Kaupvangsstræti, Akureyri
Sími: 462-6500
www.ﬁfa.is •
/ Fífa – barnavöruverslun

20-60%
afsláttur

af fatnaði
frá MeToo,
Snoozy og Pippi

Bino Amanda rimlarúm

15%

Ný sending 15% afsláttur
Eldri sendingar 30% afsláttur

Ásamt fullt af öðrum
tilboðum, sjón er sögu ríkari!
Minnum á nýja glæsilega
vefverslun okkar www.ﬁfa.is

Opnunartími í Reykjavík :
Mán.- fös. 10-18,
Lau. 10-16, Sun. 13-16
Akureyri :
Mán.- fös. 12-18, Lau. 12-16

8
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5.990

kr.

NÝTT BYKOBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT!
ÞÚ GETUR SKOÐAÐ
BLAÐIÐ Á WWW.BYKO.IS

Vnr. 74780295
DREMEL föndurfræsari, 1255W,
7 fylgihlutir, 2 hraðastillingaar.

Vnr. 88166280
MONA aðventuljós,
9 ljós.

Vnr. 50698052
BELINESP barnabílstóll,
fyrr 9–36 kg börn.

1.990

kr.

KLÚBB verð

KLÚBB verð

7.990

10.990

kr.

kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

Almennt verð 9.495 kr.

Almennt verð 14.990 kr.

Vnr. 88166635
66635
Stjarna úr pappa,
60 cm.

1.490

kr.

Vnr. 52241960/5
VICENZA
A útiljós
svart /kopar E27 IP43.

ÓDÝR OG GÓÐ HRÆRIVÉL
450W
Vnr. 42351480
OBH hrærivél
6680, 450W.

KLÚBB verð

5.990

kr.

Almennt verð 9.990 kr.

Vnr. 86620040-3737
KÓPAL Glitra
innimálning,gljástig
10, allir litir, 4 l.

KLÚBB verð

19.990

kr.

Almennt verð 25.990 kr.

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

KLÚBB verð

4.990

kr.

Almennt verð 5.990 kr.

Komdu og skoðaðu jólaland LEMAX í BYKO Breidd.
Nýjar vörur á hverju ári - Bættu í safnið.
Fæst aðeins í BYKO Breidd og Akureyri.

Vnr. 411180
68
Eldhúsvog s
em
vigtar 2,2 kg
.

890

kr.

REYNSLA OG
ÞJÓNUSTA

-3
Vnr. 52237512
CADIZ loftljós,
.
svart eða hvítt

2.990

kr.

V 52237299
Vnr.
CADIZ veggljós, króm
með svartan eða hvítan
skeerm, E1
E14,
4, 42W.

2.990

kr.

Vnr. 52237207-8
CADIZ borðlampi, króm
með svartan eða hvítan
skerm, E14, 42W.

Vnr. 51351136-7
Útiljós, plast, svart
eða hvítt, E27, 40W.

990

2.990

EINNIG TIL HVÍTT

kr.

kr.

Kynning á OSRAM ljósaperum í BYKO Breidd
í dag, laugardag frá kl. 12 til 16.
Vnr. 13001400
LOARA handlaug
á vegg, 40x32 cm.

4.990

kr.

Vnr. 15400042
ARMATURA Ecokran
handlaugatæki.

2.990

kr.

LÆKKAÐ VERÐ Á VÖLDUM
OSRAM LED-PERUM.

facebook.com/BYKO.is

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Jóhann Ólafsson & Co

5%
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Empire

Los Angeles Times

Ég átti aldrei séns

The New York Times

BAKÞANKAR
Lilju Katrínar
Gunnarsdóttur
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

ÍSL TAL

 AV
PHILOMENA
FURÐUFUGLAR
FURÐUFUGLAR
CAPTAIN PHILLIPS
ABOUT TIME
AULINN ÉG 2 - ÍSL TAL
TÚRBÓ - ÍSL TAL

ýÀ
5:50, 8, 10:10
1:50, 3:50, 6 3D
1:50 2D
6, 9
9
1:50, 4 2D
3:50 3D

É

g er fædd og uppalin í Breiðholtinu.
Þegar ég var krakki byrjaði ég að
fitna. Og fitna. Og fitna. Síðan fékk ég
gleraugu. Ekki krúttleg og pen dúllugleraugu heldur flöskubotna. Ég var
líka góð í skóla. Lærði alltaf heima samviskusamlega. Hlýddi foreldrum mínum
og virti útivistarbönn. Fannst miklu
skemmtilegra að horfa á Nágranna eftir
skóla og troða í mig frostpinnum en að
fara út að leika með krökkunum.

ÉG átti því aldrei séns gagnvart
.9,.0<1'$Ó59$/,è(5Ì6$0%ÌÐ8180
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TOTAL FILM

EMPIRE

MÓÐIR mín er kennari og sá í
hvert stefndi snemma á skólaferli
mínum. Í fyrsta sinn sem ég kom
heim grátandi yfir því að einhverjir krakkar hefðu kallað
mig fitubollu og gleraugnaglám settist hún niður með mér
og gaf mér bestu ráð sem ég hef

)5É%5*5Ì10<1'
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stríðnispúkum. Í þessa daga var
jú lítið talað um einelti. Meira um
góðlátlega stríðni. Háðsglósur
hér og þar hafa jú aldrei skaðað
neinn. Nema kannski sjálfsmyndina. En henni er alltaf
hægt að plástra saman aftur.
Er það ekki annars?

fengið á ævinni. „Láttu bara eins og þú
heyrir ekki í þeim.“ Sem ég og gerði.

NÚ geta eflaust hámenntaðir uppeldis- og
félagsfræðingar rökrætt um það klukkutímum saman hvort þetta hafi verið rétt
viðbrögð hjá móður minni en viti menn,
þetta virkaði.

AUÐVITAÐ var mér strítt en ekkert
meira en öðrum. Stríðnispúkarnir hættu
fljótt að nenna að reyna að espa mig upp
þar sem það bar engan árangur og ég fékk
að vera spikfeitur gleraugnaglámur í friði.
EN það búa ekki allir svo vel að eiga
móður sem gefur ráð sem virka. Og það
búa ekki allir það vel að geta látið ljót
orð sem vind um eyru þjóta þangað til illskeyttu börnin sem uppfull eru af minnimáttarkennd hætta að nenna að atast í
þeim.
ÞAÐ eru engir tveir eins og það eiga allir
séns. Það er ekkert smart við það að vera
stríðnispúki. Það ber vott um fávisku,
dómgreindarleysi og þröngsýni.

BYGGÐU sjálfan þig upp í staðinn fyrir
að brjóta einhvern annan niður.
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KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D OG 3D
Ó Í 2D
KL. 15 (LAU) & 15.20 (SUN) HÁSKÓLABÍ

EMPIRE

KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D
KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D

2D

TOTAL FILM

SUN: 20.00

(51(67 &(/(67Ì1$
LAU & SUN: 16.00

“SKEMMTILEGASTA
ÍSLENSKA KVIKMYND SEM
ÉG HEF SÉÐ LENGI!”
- BERGSTEINN SIGURÐSSON, DJÖFLAEYJAN RÚV

EMPIRE

SMÁRABÍÓ

THOR 2
THOR 2 LÚXUS
FURÐUFUGLAR 2D
FURÐUFUGLAR 3D
CAPTAIN PHILIPS
INSIDIUS CHAPTER 2
KONAN Í BÚRINU
Ú
MÁLMHAUS
Á
TÚRBÓ
Ú Ó 2D ÍÍSL.TAL
AULINN ÉG 2 2D
Miðasala á:



KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
KL. 1 (TILBOÐ) 3.10 - 5.40
KL. 1 (TILBOÐ) 3.10
KL. 5.15 - 8 - 10.45
KL. 8 - 10.20
KL. 8 - 10.15
KL. 5.45
KL. 1 (TILBOÐ) 3.10
KL. 1 (TILBOÐ) 3.10
og

HÁSKÓLABÍÓ

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

-H.V.A., FBL - H. S., MBL

*LAUGARDAGUR **SUNNUDAGUR



MERRYLY WE ROLL ALONG KL. 5* / CAPTAIN PHILIPS KL. 10
PHILOMENA
KL. 3.30 (TILBOÐ) 5.45 - 8 - 10.15
FURÐUFULGAR 2D KL. 3* (TILBOÐ) 3.20** (TILBOÐ)
FRANCES HA
KL. 3.20 ((TILBOÐ) - 6**
KONAN Í BÚRINU KL. 10.15 / GRAVITY
G
3D KL. 8 - 10.15
MÁLMHAUS
Á
KL. 5.45 - 8 / HROSS Í OSS KL. 4 - 6 - 8

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

PHILOMENA
KL. 8 - 10 / CAPTAIN PHILIPS KL. 8
INSIDIUS CHAPTER 2 KL. 10.30 / KONAN Í BÚRINU
Ú
KL. 6
MÁLMHAUS
KL. 6
FURÐUFUGLAR 2D KL. 2 / FURÐUFUGLAR 3D KL. 4
TÚRBÓ 3D KL. 4
/ AULINN ÉG 2 2D KL. 2

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Halldór Hermann farinn til Valsmanna

Guðjón magnaður í sigurleik Íslands

FÓTBOLTI Halldór Hermann Jónsson hefur skrifað

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í

undir tveggja ára samning við knattspyrnudeild
Vals en þetta kemur fram á heimasíðu félagsins.
Leikmaðurinn gerir tveggja ára samning við
Valsmenn en hann hefur verið á mála hjá Fram
síðan árið 2008.
Halldór var samningslaus og gat því yfirgefið
herbúðir Framara eftir tímabilið.
Nú hafa tveir knattspyrnumenn yfirgefið
Fram til þess að fara yfir til erkifjendanna í Val
á dögunum gekk Kristinn Ingi Halldórsson frá
samningi við Valsmenn.
Halldór er 29 ára miðjumaður og hefur leikið
tæplega 300 leikið með meistaraflokkum Fram
og Fjarðabyggðar á sínum ferli. - sáp

handbolta vann góðan sigur á því
austurríska, 29-28, í vináttulandsleik
í Linz í Austurríki í gær.
Íslenska liðið byrjaði leikinn
virkilega vel og komst fljótlega sjö
mörkum yfir, 14-7. Guðjón Valur
Sigurðsson var stórbrotinn í fyrri
hálfleiknum og eftir tuttugu mínútna
leik hafði hann gert sjö mörk.
Staðan var 20-15 fyrir Íslendingum
í hálfleik. Íslenska liðið gaf örlítið
eftir í þeim síðari og varð leikurinn
mun meira spennandi. Þegar þrettán
mínútur voru eftir af leiknum náðu
Austurríkismenn að jafna metin í

25-25 en Íslendingar voru sterkari á
lokasprettinum og unnu að lokum
fínan sigur. Guðjón Valur var atkvæðamestur í íslenska liðinu með
ellefu mörk. Ásgeir Örn Hallgrímsson
átti einnig góðan leik með íslenska
liðinu og skoraði sex mörk. Viktor
Szilagyi var markahæstur í liði Austurríkis með sjö mörk en Patrekur
Jóhannesson er þjálfari austurríska
landsliðsins í handknattleik.
Liðin mætast aftur á sama stað í
kvöld en um er að ræða leiki í undirbúningi liðsins fyrir Evrópumótið í
Danmörku sem fram fer í upphafi
næsta árs.
- sáp

ÓTRÚLEGUR Guðjón Valur skoraði sjö
mörk í fyrri hálfleik.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ARSENAL
LIVERPOOL
/$8*$5'$*./

LÉK ÞANN SÍÐASTA MEÐ SYSTUR SINNI Hrafnhildur Skúladóttir með systrum sínum Drífu og Dagnýju.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hefði viljað vita af
síðasta landsleiknum
FÍTON / SÍA

Hrafnhildur Ósk Skúladóttir leggur skóna á hilluna í vor eftir handboltaiðkun í
aldarfjórðung. Fékk ekki að kveðja landsliðið eftir sautján ára landsliðsferil.
HANDBOLTI Hrafnhildur Ósk Skúla-

dóttir var ekki valin í íslenska
landsliðið þegar það hóf leik í
undan keppni EM 2014 í síðasta
mánuði. Valið kom mörgum á
óvart enda Hrafnhildur að spila
á fullu með Val. Ákvörðun Ágústs
Þórs Jóhannssonar kom Hrafnhildi
sjálfri þó ekki á óvart.
„Ég talaði við Gústa í sumar og
tjáði honum að ég ætlaði að hætta
eftir þetta tímabil,“ sagði Hrafnhildur við Fréttablaðið. „Hann
hlýtur að taka mið af því enda byrjaði nú mót sem lýkur með úrslitakeppni í desember eftir rúmt ár.
Þá verð ég hætt í handbolta. Eftir
samtal okkar í sumar bjóst ég ekki
við því að verða valin.“
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Fáðu þér áskrift
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Gefur enn kost á sér
Hrafnhildur á samkvæmt heimasíðu HSÍ að baki 170 leiki með
íslenska landsliðinu en í þeim
hefur hún skorað 620 mörk. Síðast
spilaði hún með Íslandi í tveimur
æfingaleikjum gegn Noregi hér á
landi um miðjan júní. Hrafnhildur
hefur spilað með Íslandi á öllum
þremur stórmótum sem liðið hefur

komist á og verið lykilmaður í uppgangi þess undanfarin ár.
„Ég fæ ekki betur séð en að
mínum landsliðsferli sé lokið. Það
eina sem ég sakna er að ég hefði
gjarnan viljað vita fyrirfram að
leikurinn í sumar yrði minn síðasti landsleikur. Að ég væri að
klæða mig í treyjuna í síðasta
sinn.“ Hrafnhildur er þó ekki hætt
að gefa kost á sér og útilokar ekki
að spila með landsliðinu á ný, verði
leitað eftir því.
„Ef upp koma meiðsli eða eitthvað slíkt í hópnum þá verð ég
aldrei með nein leiðindi. Ég er
alltaf til í að hjálpa til. En þær
þurfa ekki á minni hjálp að halda
nú og er það gott. Ungar stelpur
eru að vinna sér sess í liðinu og ég
mun styðja þær á pöllunum.“
Fyrsti og síðasti með Dagnýju
Það er algengt að margreyndar
landsliðskempur fá kveðjuleiki að
lokinni langri þjónustu í þágu viðkomandi landsliðs. Hrafnhildur
segist ekki vilja fara fram á neitt
slíkt en hefði sjálf viljað kveðja
landsliðið á viðeigandi hátt.

„Eins og ég segi – ég hefði
gjarnan viljað vita af því. Ég er
búin að vera í landsliðinu í sautján
ár. Ég á flesta leikina, hef skorað
flest mörkin og á öll metin. Það
hefði verið fínt að fá að kveðja
þetta tímabil í mínu lífi.“
Henni þykir vænt um að hafa
spilað síðasta landsleik sinn með
Dagnýju systur sinni, enda spiluðu
þær saman sinn fyrsta landsleik á
sínum tíma.
Lífið á pásu
Hrafnhildur segist hafa ákveðið að hætta þegar hún gerði nýjan
tveggja ára samning við Val fyrir
rúmu ári.
„Þá ákvað ég að það yrði minn
síðasti samningur. Ég væri örugglega búin að eignast fjögur börn
ef ekki væri fyrir handboltann,“
segir hún og hlær en Hrafnhildur
er tveggja barna móðir.
„Maður hefur því sett lífið á
smápásu fyrir íþróttina. Ég vil því
klára þetta tímabil og svo bíða mín
vonandi barneignir eða eitthvað
skemmtilegt.“
eirikur@frettabladid.is

Hrafnhildur Skúladóttir er ekki sú eina
Knattspyrnukonan Edda Garðarsdóttir og körfuboltakonan Birna Valgarðsdóttir
lentu í svipuðum aðstæðum og Hrafnhildur Skúladóttir þegar kom að endalokunum með íslenska landsliðinu. Líkt og Hrafnhildur eru Edda og Birna tvær af
farsælustu landsliðskonum Íslands í boltagreinum frá upphafi.
Edda varð í ár aðeins önnur íslenska knattspyrnukonan sem nær að spila
hundrað A-landsleiki en því náði hún í Algvarve-bikarnum í mars. Flestir reiknuðu með að Edda væri á leiðinni á EM í Svíþjóð síðasta sumar og enginn bjóst
við að hennar síðasti landsleikur yrði skelfilegur fyrri hálfleikur í 2-3 tapi á móti
Skotlandi á Laugardalsvellinum 1. júní. Sigurður Ragnar Eyjólfsson valdi hana
hins vegar ekki í hópinn fyrir næsta landsleik og skildi hana síðan eftir þegar
hann valdi EM-hópinn sinn.
Birna Valgarðsdóttir er leikjahæsta landsliðskona Íslands í körfubolta frá
upphafi en hún spilaði 76 landsleiki frá 1995 til 2009. Hún eða aðrir bjuggust
ekki við aðhennar síðasti landsleikur yrði á móti Svartfjallalandi í Smáranum
29. ágúst. Kvennalandsliðið var hins vegar ekki starfrækt næstu tvö árin (enginn
leikur 2010 og 2011) og Sverrir Þór Sverrisson, nýráðinn landsliðsþjálfari, valdi
ekki Birnu þegar hann skar niður æfingahóp sinn fyrir Norðurlandamótið 2012.
Birna fékk tilkynningu um það í tölvupósti að hún væri ekki í lokahópnum.

EDDA GARÐARSDÓTTIR

BIRNA VALGARÐSDÓTTIR
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FÆST MÖRK FENGIN Á SIG Í FIMM STÓRU DEILDUNUM Í EVRÓPU

ARSENAL
LIVERPOOL

England

Þýskaland

1. Southampton (5. sæti) 3

1. Bayern München (1.)

6

Spánn
1. Barcelona (1. sæti)

7

Ítalía
1. Roma (1. sæti)

1

Frakkland
1. Lille (3. sæti)

4

2. Tottenham (4.)

5

2. Dortmund (2.)

8

2. Atletico Madrid (2.)

8

2. Napoli (2.)

7

2. Paris St-Germain (1.)

7

3. Chelsea (2.)

6

3. Leverkusen (3.)

10

3. Villarreal (4.)

12

3. Juventus (3.)

10

3. Mónakó (2.)

8

4. Liverpool (3.)

8

4. Hertha Berlin (5.)

12

4. Getafe (6.)

12

4. Udinese (8.)

11

4. Nantes (4.)

9

5. West Ham (15.)

8

5. Wolfsburg (6.)

12

5. Real Sociedad (9.)

12

5. Internazionale (4.)

12

5. Reims (10.)

10

6. Granada (14.)

12

FRÁBÆRT GENGI

Rickie Lambert og
félagar fagna einu
marka sinna.

LAUGARDAG KL. 17:20

MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

FÍTON / SÍA

Skrýtin stjóraskipti
sem gengu upp
Southampton situr í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir níu umferðir og hefur
fengið á sig fæst mörk allra liða. Evrópusæti er ekki svo fjarlægur draumur.
FÓTBOLTI Þegar eigandi enska
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SEX STIGA LEIKUR Á EMIRATES
Rauði herinn mætir Skyttunum
Skyttu
í London á laugardag
í baráttunni um toppsætið í deildinni. Arsenal eru
efstir en Liverpool ætlar sér hinsvegar að endurheimta toppsætið með þá sjóðheitu Sturridge og
Suarez fremsta í flokki.
Ekki missa af þessum stórleik á Stöð 2 Sport 2!

Fáðu þér áskrift

512 5100
stod2.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

úrvalsdeildarfélagsins Southampton, Nicola Cortese, rak stjórann
Nigel Adkins í janúar héldu margir að hann væri genginn af göflunum. Adkins hafði farið með
Dýrlingana upp um tvær deildir
á tveimur árum og það sem meira
var, liðið var í þægilegri fjarlægð
frá fallbaráttunni.
Í stað Englendingsins 48 ára var
41 árs gamall Argentínu maður,
Mauricio Pochettino, fenginn í
stjórahlutverkið. Pochettino hafði
gert þokkalega hluti með Espanyol
en látinn taka poka sinn þegar liðið
var í langneðsta sæti deildarinnar
eftir þrettán leiki. Þess utan var
enskukunnátta hans lítil og þekking á enskri knattspyrnu lítil.
Stór nöfn mættu á svæðið
Pressa á Pochettino var mikil
en hann stóðst hana. Hann gerði
engin kraftaverk með Southampton út leiktíðina. Skilaði liðinu í 14.
sæti sem vel má vera að Adkins
hefði einnig gert. Sumarið nýtti
fyrrverandi miðvörður argentínska landsliðsins hins vegar vel.
Cortese hafði sagt við ráðninguna á Pochettino að nú ætti að
taka félagið á næsta stig. Hann
væri vel til þess fallinn að telja
sterka leikmenn á að ganga til liðs
við Southampton sem er nákvæmlega það sem gerðist. Dejan
Lovren, Victor Wanyama og Pablo
Osvaldo voru allt í einu mættir á
St. Mary‘s og hjólin fóru að snúast
líkt og nýsmurð væru.
Að loknum níu umferðum í
úrvalsdeildinni situr Southampton í 5. sæti deildarinnar. Liðið
er þremur stigum á eftir toppliði
Arsenal og fyrir ofan bæði stórliðin frá Manchester. Hvernig í
ósköpunum má það vera? Stutta
svarið er gríðarlega agaður
varnarleikur alls liðsins sem
Pochettino mun eiga mikinn
heiður af. Þá virðast markvarðarvandræði liðsins úr sögunni
með tilkomu Arturs Boruc sem
Pochettino hefur sýnt mikið traust.
„Rickie Lambert er okkar
fremsta varnarlína þegar við erum
ekki með boltann. Við verjumst
allir á sama tíma,“ segir Pochettino við breska fjölmiðla.

BREYTTI ÖLLU Á ST. MARY’S

Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri
Southampton.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

„Við viljum halda boltanum og
þegar við erum án hans vinnum
við hörðum höndum, allir sem
einn, að ná honum aftur.
Aðeins Roma hefur gert betur
Sigurinn á Fulham á St. Mary‘s um
síðustu helgi var fjórða skiptið í
röð sem liðið hélt hreinu á heimavelli. Lundúnaliðið átti tvö skot í
öllum leiknum og hvorugt hitti
markið. Áður hafði liðið aðeins
haldið hreinu þrisvar á heimavelli
í 24 leikjum. Liðið hefur fengið
á sig fæst mörk allra í deildinni,
aðeins þrjú. Ef horft er til stóru
deildanna í álfunni er aðeins
Roma á Ítalíu sem hefur fengið á
sig færri mörk en Dýrlingarnir af
suðurströndinni.
Króatíski miðvörðurinn Lovren,
sem er vanur Meistaradeildarfótbolta með Lyon og baráttu um
titla í Frakklandi, er án nokkurs
vafa ein bestu kaup sumarsins.
„Ég átti ekki von á því að læra
að spila svona,“ segir landsliðsmaður Króata. „Við tökum áhættu
en við uppskerum vel.“
Keníabróðir á leiðinni?
Eins og svo oft áður er það sóknarmaður liðsins sem fær mesta
athygli. Rickie Lambert er í lykilhlutverki í sóknarleiknum og

frammistaðan skilaði honum sæti
í landsliði Englands á dögunum.
Framherjinn 31 árs gamli er þó
aðeins einn fjölmargra sem hafa
blómstrað. Samvinna Frakkans
Morgans Schneiderlin og Victors
Wanyama í stöðu afturliggjandi
miðjumanna gerir það að verkum
að stundum virðist búið að múra
fyrir vítateig Southampton.
Reiknað var með því að Keníamaðurinn Wanyama héldi á vit
merkilegri ævintýra eftir dvöl hjá
Celtic en Pochettino náði að klófesta kappann. Svo ánægður er
Pochettino með Wanyama að hann
horfir hýru auga til bróður hans,
McDonald Mariga hjá Inter, sem
spilar með Wanyama með landsliði Kenía. Þá hefur Lovren verið
ofurlímið sem vantaði í vörnina
og ungir enskir bakverðir hlaupa
óþreytandi upp og niður kantinn.
Hvort Southampton tekst að
halda uppteknum hætti og landa
Evrópusæti verður að koma í ljós.
Ótrúlegri hlutir hafa gerst og
segja sumir að sóknarmennirnir
fjölbreyttu, Lambert, Osvaldo auk
Adams Lallana og Jays Rodrigurez, séu rétt að hita upp. Liðið
mætir Stoke í dag þar sem ólíklegt
er að mörg mörk líti dagsins ljós.
kolbeinntumi@frettabladid.is

LAUGARDAGUR
12:45 Newcastle - Chelsea
S2 Sport 2
12:50 Abu Dhabi - Tímataka S2 Sport
14:35 Laugardagsmörkin
S2 Sport 2
15:00 Fulham - Man. Utd
S2 Sport 2
15:00 Man. City - Norwich
S2 Sport 3
15:00 Hull - Sunderland
S2 Sport 4
15:00 West Ham - A. Villa
S2 Sport 5
15:00 Stoke - Southampton S2 Sport 6
15:00 WBA - Crystal Palace
S2 Sport
17:00 Laugardagsmörkin
S2 Sport 2
17:30 Arsenal - Liverpool
S2 Sport 2
19:00 Vallecano - Real Madrid S2 Sport
02:00 Box(Golovkin-Stevens) S2 Sport
SUNNUDAGUR
12:30 Abu Dhabi kappakstur S2 Sport
13:30 Everton - Tottenham S2 Sport 2
16:00 Cardiff - Swansea
S2 Sport 2
16:00 Atl. Madrid - Bilbao
S2 Sport
Það verða fimmtán beinar útsendingar á sportstöðvum Stöðvar 2 um helgina, frá ensku og
spænsku deildinni, Formúlu eitt og boxi.
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LAUGARDAGUR 2. nóvember 2013

85

Logi og Elvar í aðalhlutverkum
Frábær endurkoma Njarðvíkurliðsins í seinni hálﬂeik í bikarsigri á KR í gær
KÖRFUBOLTI Toppmenn tveggja

kynslóða í körfuboltanum í Njarðvík fóru fyrir sínu liði í bikarsigri á KR í Ljónagryfjunni í
gær. Njarðvík vann 91-87 endurkomusigur á KR í 32 liða úrslitum
Powerade-bikarsins.
Logi Gunnarsson kom sínum
mönnum aftur inn í leikinn með
því að skora 16 stig á fyrstu 12
mínútum seinni hálfleiks og Elvar
Már Friðriksson tryggði þeim sigurinn með því að skora sjö síðustu
stig leiksins. Stærsta karfan var
þó þriggja stiga karfa 59 sekúnd-

ELSTUR Kristján Finnbogason verður á

bekknum hjá FH.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kristján neitar
að hætta
FÓTBOLTI Kristján Finnbogason

er genginn til liðs við FH og mun
spila með liðinu næsta sumar.
Daði Lárusson lagði hanskana
á hilluna eftir tímabilið og því
vantaði FH-inga nýjan varamarkvörð.
Kristján er gríðarlega reyndur
og var á mála hjá Fylki síðastliðin
tvö tímabil en leikmaðurinn er
42 ára og var stóran hluta af ferli
sínum í KR.
Róbert Örn Óskarsson verður
áfram aðalmarkvörður liðsins.
„Þá vantaði varamarkvörð eftir
að Daði [Guðmundsson] lagði
hanskana á hilluna og ég var til í
þetta verkefni,“ segir Kristján.
„Mig langaði bara að koma
inn í þetta og aðstoða eins og ég
get. Skrokkurinn hefur vissulega
verið betri og maður er farinn
að eldast en það er bara gaman
að vera partur af hóp og æfa
reglulega. Vonandi þarf maður
ekki að leysa Robba [Róbert Örn
Óskarsson] mikið af, hann er frábær markvörður og ég er flottur
varamarkvörður,“ sagði Kristján
léttur.
sáp

Í ÞJÁLFUN Brynjar er nýr aðstoðar-

þjálfari Stjörnunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Farinn frá KR
og í þjálfun
FÓTBOLTI Knattspyrnumaðurinn

Brynjar Björn Gunnarsson hefur
ákveðið að yfirgefa KR og taka
að sér hlutverk aðstoðarþjálfara
hjá Stjörnunni.
Rúnar Páll Sigmundsson,
fyrrum aðstoðarþjálfari Stjörnunnar, tók við sem aðalþjálfari á
dögunum.
„Brynjar Björn verður í þjálfarateyminu næstu þrjú árin,“
sagði Almar Guðmundsson,
formaður knattspyrnudeildar
Stjörnunnar, við Fótbolta.net í
gær.
„Hann verður í teyminu hans
Rúnars, ásamt Henrik Bödker og
mun hafa yfirumsjón með þjálfun
2. flokks karla og þeirra sem eru
á landamærum þess að komast í
meistaraflokkinn.“
- sáp

um fyrir leikslok þar sem Elvar
jafnaði metin í 87-87 og fékk síðan
víti að auki sem hann nýtti. KR
náði ekki forystunni í leiknum
eftir það.
KR-ingar virtust vera með leikinn í sínum höndum í hálfleik
enda með þrettán stiga forskot,
52-39. Nigel Moore og Logi fóru á
kostum í þriðja leikhlutanum sem
Njarðvík vann 31-19 og leikurinn
var síðan æsispennandi í lokaleikhlutanum.
Njarðvíkingar fóru brosandi
heim, ólíkt því sem var á mánu-

dagskvöldið þegar þeir töpuðu
fyrir nágrönnum sínum í Keflavík á þriggja stiga körfu sekúndu
fyrir leikslok.
Logi (26 stig), Nigel Moore (26
stig, 14 fráköst) og Elvar (22 stig,
10 stoðsendingar) áttu allir frábæran leik.
Hjá KR voru Darri Hilmarsson
(24 stig á 28 mínútum) og Helgi
Már Magnússon (21 stig) atkvæðamestir en Pavel Ermonlinski vantaði bara eitt stig í þrennuna (9 stig,
13 stoðsendingar, 11 fráköst).
- óój

FLOTTIR SAMAN Logi Gunnarsson og Elvar Már Friðriksson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

2. nóvember 2013 LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Í KVÖLD

Rás 2 kl. 16.00
Rokkland

Stöð 2 kl. 20.40
Ástríður
Nú eru liðin tvö ár frá því við
skildum við Ástríði og félaga.
Ástríður er nú orðin forstjóri
skilanefndar fjárfestingabanka í borginni en undirmenn hennar eru fyrrverandi vinnufélagarnir
Fanney, Sveinn Torﬁ
og Bjarni. Fyrrverandi
ástmaðurinn Davíð
skýtur einnig upp
kollinum.

Dexter

Landinn

127 Hours

SKJÁR EINN KL. 22.00 Lokaþáttaröð
þessara ódauðlegu þátta um fjöldamorðingjann og prúðmennið Dexter Morgan.
Aldrei skal vanmeta drauga fortíðar en
það er lexía sem Dexter þarf að læra.

SJÓNVARPIÐ KL. 19.30 Frétta- og
þjóðlífsþáttur í umsjón fréttamanna um
allt land. Ritstjóri er Gísli Einarsson og
um dagskrárgerð sér Karl Sigtryggsson.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Dramatísk
mynd byggð á sönnum atburðum með
James Franco í aðalhlutverki. Í myndinni er ótrúleg saga Arons Ralston
sögð. Hann neyðist til að grípa til örþrifaráða þegar hann festir á sér handlegginn í klettum úti í óbyggðum.

Gámasala!
Sófasett

NÝ SENDING

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Strumparnir

12.50 Junior Masterchef Australia
13.35 Extreme Makeover. Home

07.25 Villingarnir
07.45 UKI
07.50 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
10.20 Ben 10
10.45 Loonatics Unleashed
11.10 Ofurhetjusérsveitin
11.35 Batman
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
14.15 Logi í beinni
15.05 Go On
15.30 Veistu hver ég var?
16.15 Meistaramánuður
16.40 Um land allt
17.10 Stóru málin
17.35 60 mínútur
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn (10:30)

Edition
15.00 The Great Escape
15.40 Celebrity Apprentice
17.05 It‘s Love, Actually
17.25 Í eldhúsinu hennar Evu
17.45 Glee 5
18.30 Mindy Project
18.50 Mad
19.00 The Amazing Race
19.45 Offspring (8:13)
20.30 The Vampire Diaries (9:22) .
21.15 Zero Hour (9:13)
22.00 Graceland (8:13) Spennandi
þáttaröð um ungan nýliða í bandarísku alríkislögreglunni sem er sendur til
starfa í sólinni í Kaliforníu.
22.40 The Amazing Race (9:12)
23.25 Offspring
00.10 The Vampire Diaries
00.50 Zero Hour
01.35 Tónlistarmyndbönd

19.10 Dagvaktin
19.40 Sjálfstætt fólk (9:15)

Topp

20.15 The Crazy Ones (5:13)
20.40 Ástríður (8:10)

Grad
e
Leðu
r

21.05 Homeland (5:12)
21.55 Boardwalk Empire (8:12)
22.50 60 mínútur (5:52)
23.35 The Daily Show. Global Editon
00.05 Nashville
00.50 Hostages
01.35 The Americans

nt
Brú rt
Sva t
t
Hvi

02.25 The Untold History of The
United States
03.25 Our Family Wedding
05.05 Ástríður
05.30 Fréttir

10.10 Newcastle - Man. City
12.30 Formúla 1 Bein útsending
15.30 Sumarmótin 2013 Svipmyndir

frá Norðurálsmótinu á Akranesi þar em
knattspyrnustjörnur framtíðarinnar láta
ljós sitt skína.
16.10 La Liga Report
16.40 Barcelona - Espanyol
18.20 Rayo - Real Madrid
20.00 Man. Utd - Norwich
21.40 Liðið mitt
22.10 Njarðvík - Keflavík
23.40 NBA Þáttur frá NBA um Bill Russel.
00.30 Formúla 1

3+2+1
3+1+1

Verð 299.000 Settið
FRI HEIMSENDING

Höfðabakka 9
Sími: 864-8685
Opið Virka
daga kl 17-19
laugardaga - sunnudaga
kl 13-17

08.20 Man. City - Norwich
10.00 WBA - Crystal Palace
11.40 Arsenal - Liverpool
13.20 Everton - Tottenham Bein út-

sending
15.50 Cardiff - Swansea Bein útsending
18.00 Fulham - Man. Utd.
19.40 Newcastle - Chelsea
21.20 Everton - Tottenham
23.00 Cardiff - Swansea
00.40 Hull - Sunderland

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Evrópumál 15.00
Vafrað um Vesturland 15.30 Áfram Vogur
16.00 Hrafnaþing 17.00 Stjórnarráðið 17.30
Skuggaráðuneytið 18.00 Árni Páll 18.30 Tölvur,
tækni og kennsla. 19.00 Fasteignaflóran
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00
Auðlindakistan 21.30 Fiskikóngurinn. 22.00
Hrafnaþing 23.00 Kraftasport 23.30 Eldað með
Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Í Rokklandi er tekin
fyrir tónlist líðandi
stundar, sögur sagðar
af hljómsveitum og
tónlistarmönnum
auk þess sem umsjónarmaður spjallar
við óþekkta sem
heimsþekkta tónlistarmenn. Ólafur
Páll Gunnarsson
er umsjónarmaður
þáttarins. Rokklandið
hóf göngu sína á Rás 2
hinn 7. október 1995.

07.00 Lukku-Láki 07.24 Ofurhundurinn
Krypto 07.45 UKI 07.50 Hvellur keppnisbíll
08.00 Dóra könnuður 08.23 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.55 Sumardalsmyllan 09.00 Áfram Diego,
áfram! 09.24 Svampur Sveins 09.48 Latibær
10.00 Ævintýri Tinna 10.22 Skoppa og Skrítla
10.35 Strumparnir 11.00 Lukku-Láki 11.24
Ofurhundurinn Krypto 11.45 UKI 11.50
Hvellur keppnisbíll 12.00 Dóra könnuður 12.23
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 Doddi litli og
Eyrnastór 12.55 Sumardalsmyllan 13.00 Áfram
Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveins 13.48
Latibær 14.00 Ævintýri Tinna
14.22 Skoppa og Skrítla 14.35 Strumparnir
15.00 Lukku-Láki 15.24 Ofurhundurinn
Krypto 15.45 UKI 15.50 Hvellur keppnisbíll
16.00 Dóra könnuður 16.23 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55
Sumardalsmyllan 17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveins 17.48 Latibær 18.00
Ævintýri Tinna 18.22 Skoppa og Skrítla 18.35
Strumparnir 19.00 Elías og Fjársjóðsleitin 20.15
Sögur fyrir svefninn

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men (5:22)
Viltu vinna milljón?
Krøniken (5:22) Stöð 2 Gull sýnir
þessa hrífandi og mögnuðu þáttaröð
sem sýnd var í danska ríkissjónvarpinu
fyrir nokkrum árum.
21.50 Ørnen (5:24)
22.50 Ally McBeal (6:23) Gamanþættir sem unnu til fjölda verðlauna á
sínum tíma.
23.35 Without a Trace (11:23)
00.20 Viltu vinna milljón?
01.05 Krøniken
02.10 Ørnen
03.10 Tónlistarmyndbönd
17.55
18.25
18.45
19.10
19.35
20.00
20.45

10.30
12.40
14.25
16.15
18.25
20.10
22.00
23.35
01.20
03.05

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

Broadcast News
It‘s Kind of a Funny Story
Dear John
Broadcast News
It‘s Kind of a Funny Story
Dear John
127 Hours
More Than a Game
After.Life
127 Hours

Morgunstundin okkar
Undraveröld Gúnda
Ævintýri Merlíns
Sunnudagsmorgunn
Nautnafíkn– Tóbak (Addicted to Pleasure) Heimildarmyndaflokkur
frá BBC.
13.05 Saga kvikmyndanna– Hollywood-draumurinn, 1920-1930
14.05 Þyrnirós vakin (Waking Sleeping Beauty)
15.30 Róm. Það sem jörðin geymir
(Rome. What Lies Beneath)
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Poppý kisuló
17.21 Teitur
17.31 Vöffluhjarta
17.51 Tóbí
18.00 Stundin okkar
18.25 Hraðfréttir Benedikt og Fannar
líta yfir atburði liðinnar viku.
18.35 Íþróttir
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttur
í umsjón fréttamanna um allt land. Ritstjóri er Gísli Einarsson og um dagskrárgerð sér Karl Sigtryggsson.
20.00 Fólkið í blokkinni (4:6) Gamanþáttaröð byggð á sögu eftir Ólaf Hauk
Símonarson. Vigga er 11 ára stelpa sem
býr með fjölskyldu sinni í átta hæða
blokk á höfuðborgarsvæðinu.
20.35 Downton Abbey (2:9) (Downton Abbey)
21.25 Vargöld í vestrinu (3:3) (Hatfields & McCoys)
22.50 Brúin (6:10) (Broen II)
23.50 Sunnudagsmorgunn
01.00 Útvarpsfréttir
07.00
09.55
10.15
11.00
12.15

SKJÁREINN
Pepsi MAX tónlist
Dr. Phil
Kitchen Nightmares
Secret Street Crew
Save Me
Rules of Engagement
30 Rock
Happy Endings
Parks & Recreation
The Bachelor
Rookie Blue
Unforgettable
Judging Amy
Top Gear Best Of (2:2) Einn
vinsælasti sjónvarpsþáttur í heimi. Að
þessu sinni velja þeir félagar brot af því
besta úr Top Gear-þáttum liðinnar seríu.
21.15 Law & Order. Special Victims
Unit (10:23)
22.00 Dexter (7:12) Lokaþáttaröðin af
þessum ódauðlegu þáttum um fjöldamorðingjann og prúðmennið Dexter
Morgan. Aldrei skal vanmeta drauga fortíðar en það er lexía sem Dexter þarf
að læra.
22.50 The Borgias (7:10)
23.40 Sönn íslensk sakamál
00.10 Under the Dome
01.00 Hannibal
01.45 Dexter
02.35 Excused
03.00 Pepsi MAX tónlist
06.00
11.15
12.40
13.30
14.20
14.45
15.10
15.35
16.00
16.25
17.55
18.45
19.35
20.20

06.00 Eurosport 09.00 World Golf Championship
2013 13.00 World Golf Championship 2013
17.00 World Golf Championship 2013 21.00
World Golf Championship 2013 01.00 The
Open Championship Official Film 2000 01.55
Eurosport

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
ÁSDÍS RÁN GUNNARSDÓTTIR ÍSDROTTNING OG FYRIRSÆTA

Michael Douglas
„Margir leikarar eru mjög
áhyggjufullir og varir
um ímynd sína, og ganga
stundum svo langt að þeir endurskrifa kvikmyndirnar sem þeir
leika í. Það eina sem ég vil gera
er að vera góður leikari.“
Leikarinn Michael Douglas leikur eitt
af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni
Haywire, sem sýnd er á Stöð 2 í kvöld
klukkan 22.20.

Ég er alveg vonlaus
sjónvarpsáhugamanneskja og horﬁ lítið sem
ekkert á sjónvarp.
Ég hef ekki mikið
verið að fylgja
neinum sjóvarpsþáttum eftir
að ráði. Ég
er nýbúin
að uppgvöta
Netﬂix og
fíla það
mjög vel.

1

Desperate
Housewives. Ég
datt inn í þá þáttaröð í tvo til þrjá daga
þangað til ég náði að
klára niðurhalið. Ég sló
þarna persónulegt met
í sjónvarpsglápi fyrir
síðustu árin.

2

Fólkið í
blokkinni
Krakkarnir mínir
sjá til þess að ég
missi ekki af Fólkinu
í blokkinni og ég hef
svolítið gaman af
þáttunum.

STÖÐ 2

„BESTA
SPENNUMYND
ÁRSINS“

MAGNAÐUR
ÞRILLER

„Besta spennumynd ársins.“
S.G.S. - Mbl.

The Hollywood Reporter

07.00
07.25
07.50
08.00
10.05
10.30
10.50
11.10
11.35
12.00
13.40
14.05
14.35
15.00
15.20
15.40
16.15
17.00
17.35
18.05
18.23
18.30
18.50
18.55
19.25
19.30
19.55
20.35
22.20
23.50
02.20
04.05
06.10

Jobio.com

100/100
MÖGNUÐ TÓNLIST EFTIR
JÓHANN JÓHANNSSON
Variety

KOMIN Í BÍÓ
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA
Á SAMBIO.IS

Strumparnir
Villingarnir
Hello Kitty
Algjör Sveppi
Kalli kanína og félagar
Scooby-Doo! Mystery Inc.
Young Justice
Ozzy and Drix
Big Time Rush
Bold and the Beautiful
Popp og kók
Ástríður
Kolla
Heimsókn
Sælkeraferðin
Sjálfstætt fólk
ET Weekend
Íslenski listinn
Sjáðu
Ávaxtakarfan
Veður
Fréttir
Íþróttir
Dagvaktin
Lottó
Spaugstofan
Veistu hver ég var?
Ruby Sparks
Haywire
Ray
Fair Game
Perfect Storm
Spaugstofan

07.45 Meistaradeild Evrópu. Man.
Utd. - Real Sociedad
09.25 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
09.55 Abu Dhabi - Æfing # 3 Bein útsending
11.00 Arsenal - Chelsea
12.50 Formúla 1 2013 - Tímataka
Bein útsending
14.50 WBA - Crystal Palace Bein útsending
16.50 Barcelona - Espanyol
18.30 La Liga Report
20.55 Liðið mitt
21.25 Miami - Chicago
23.25 NBA Þáttur þar sem fjallað er
um Michael Jordan.
00.15 Rayo - Real Madrid
02.00 Box - Golovkin vs. Stevens

Swansea - West Ham
Match Pack
Ensku mörkin - úrvalsdeildin
Enska úrvalsdeildin - upphitun
Newcastle - Chelsea Bein útsending
14.35 Laugardagsmörkin
14.50 Fulham - Man. Utd. Bein útsending
17.00 Laugardagsmörkin
17.20 Arsenal - Liverpool Bein útsending
19.30 Man. City - Norwich
21.10 Hull - Sunderland
22.50 West Ham - Aston Villa
00.30 Stoke - Southampton

17.00 Kraftasport 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Kraftasport 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið
21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 Árni Páll 22.30
Tölvur, tækni og kennsla. 23.00 Fasteignaflóran
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Söngdívan Þórunn Antonía Magnúsdóttir kynnir
Íslenska listann, þar
sem 20 vinsælustu
lög vikunnar eru
spiluð, ásamt
lögum sem líkleg
eru til vinsælda. Einnig
verður farið
yﬁr lög sem
voru á toppnum fyrir 10
árum og ﬂeira
skemmtilegt.

3

Sönn íslensk
sakamál Ég hef
ekki mikið horft
á þessa þætti og þeir
kitla mig mest en ég
er bara ekki með Skjá
einn! Hugsa að ég
þurﬁ að bæta úr því á
næstunni.

STÖÐ 3

09.00
10.40
11.10
12.05
12.35

Entertainment Weekly

Fm 957 kl 16.00
Íslenski listinn

15.05 The X-Factor US
16.25 The X-Factor US
17.05 The Amazing Race
17.50 Offspring
18.35 The Cleveland Show
19.00 Jamie‘s Ministry of Food
19.50 Raising Hope (8:22)
20.10 Cougar Town (8:15)
20.35 Don‘t Trust The B....in Ap (2:19)
20.55 Golden Boy (8:13)
23.10 The Vampire Diaries (8:22)

Önnur þáttaröðin um unglingsstúlku
sem fellur fyrir strák sem er í raun
vampíra og hefur lifað í meira en 160 ár.
23.50 Zero Hour (8:13)
00.35 Jamie‘s Ministry of Food
01.20 Raising Hope
01.45 Don‘t Trust The B....in Ap
02.05 Cougar Town
02.30 Golden Boy
04.50 Tónlistarmyndbönd

Morgunstundin okkar
Robbi og Skrímsli
Stundin okkar
Fólkið í blokkinni
Útsvar
Kastljós
360 gráður
Landinn
Kiljan
Djöflaeyjan
Fimmtug unglömb
Mótorsystur
Táknmálsfréttir
Grettir
Ástin grípur unglinginn
Íþróttir
Lottó
Fréttir
Veðurfréttir
Ævintýri Merlíns (10:13) (The
Adventures of Merlin V)
07.00
10.05
10.30
11.00
11.30
12.35
12.55
13.25
13.55
14.40
15.10
16.45
17.00
17.10
17.25
18.10
18.54
19.00
19.20
19.30

20.15 Hraðfréttir
20.25 Öryggið síðast! (Safety Last!)
07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins
07.48 Latibær 08.00 Ævintýri Tinna 08.22 Skoppa
og Skrítla 08.35 Strumparnir 09.00 Lukku-Láki
09.24 Ofurhundurinn Krypto 09.45 UKI 09.50
Hvellur keppnisbíll 10.00 Dóra könnuður 10.23
Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi litli og
Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan 11.00 Áfram
Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins 11.48
Latibær 12.00 Ævintýri Tinna 12.22 Skoppa
og Skrítla 12.35 Strumparnir 13.00 Lukku-Láki
13.24 Ofurhundurinn Krypto 13.45 UKI 13.50
Hvellur keppnisbíll 14.00 Dóra könnuður 14.23
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi litli og
Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan 15.00 Áfram
Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveins 15.48
Latibær 16.00 Ævintýri Tinna 16.22 Skoppa
og Skrítla 16.35 Strumparnir 17.00 Lukku-Láki
17.24 Ofurhundurinn Krypto 17.45 UKI 17.50
Hvellur keppnisbíll 18.00 Dóra könnuður 18.23
Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi litli
og Eyrnastór 18.55 Sumardalsmyllan 19.00 Hvíti
Kóalabjörninn 20.25 Sögur fyrir svefninn

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men (4:22)
Hotel Babylon (5:8)
Footballers Wives (5:8)
Pressa (1:6) Þriðja þáttaröðin um
blaðakonuna Láru, fjölskyldu hennar og
samstarfsmenn. Harðsvírað glæpagengi
reynir að ná yfirráðum í undirheimum
Reykjavíkur og baráttan einkennist af
kynþáttahatri og ofbeldi.
22.30 Entourage (12:12)
23.00 Krøniken (4:22) Stöð 2 Gull
sýnir þessa hrífandi og mögnuðu þáttaröð sem sýnd var í danska ríkissjónvarpinu fyrir nokkrum árum.
00.05 Ørnen
01.05 Hotel Babylon
02.00 Footballers Wives
02.50 Pressa
03.35 Entourage
04.05 Tónlistarmyndbönd
17.55
18.25
18.45
19.10
19.35
20.00
20.55
21.45

10.00
12.10
14.15
16.00
18.10
20.15
22.00
23.50
02.10
04.00

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

I Am Sam
A League of Their Own
Win Win
I Am Sam
A League of Their Own
Win Win
Pandorum
The Shining
Kickin It Old Skool
Pandorum

Bíómynd með Harold Lloyd frá 1923.
Sveitapiltur í stórborginni klifrar upp háhýsi í auglýsingaskyni fyrir stórverslun.
21.40 Adam Þetta er saga um samband
einmana manns með Asperger-heilkenni
og stúlku sem býr í sama húsi og hann.
Leikstjóri er Max Meyrer og meðal leikenda eru Hugh Dancy, Rose Byrne, Peter
Gallagher og Amy Irving. Bandarísk verðlaunamynd frá 2009.
23.20 Kúrekar og geimverur (Cow-

boys and Aliens) Geimverur koma til
smábæjar í Arizona árið 1873 og herja
á heimamenn en kúrekar reyna að verjast árásinni. Leikstjóri er Jon Favreau og
meðal leikenda eru Daniel Craig, Harrison Ford, Paul Dano og Olivia Wilde.
01.15 Útvarpsfréttir

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
09.45 Dr. Phil
11.50 Gordon Ramsay Ultimate

Cookery Course
12.20 Borð fyrir fimm
12.50 Design Star
13.40 Judging Amy
14.25 The Voice
17.25 America‘s Next Top Model
18.10 The Biggest Loser
19.40 Secret Street Crew (3:9)
20.30 The Bachelor– NÝTT (1:13)
Þættir sem alltaf njóta vinsælda meðal
áhorfenda SkjásEins. Sean Lowe er fyrrverandi ruðningsleikmaður frá Texas og
hefur verið valinn piparsveinninn í ár.
Nú fylgjumst við með 26 konum sem
allar vilja hreppa hnossið.
22.00 The Client List– NÝTT (1:10)
Spennandi þættir með Jennifer Love
Hewitt í aðalhlutverki. Sam er þriggja
barna móðir í Texas. Hún er hamingjusamlega gift en á í fjárhagsvandræðum. Hún bregður á það ráð að fara út
á vinnumarkaðinn en þegar þangað er
komið renna á hana tvær grímur.
22.45 A Few Good Men
01.05 Rookie Blue
01.55 The Client List
02.40 The Borgias
03.30 Excused
03.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 09.00 World Golf Championship
2013 13.00 Inside the PGA Tour 13.25 World
Golf Championship 2013 17.25 PGA Tour Highlights 18.20 World Golf Championship 2013
22.20 World Golf Championship 2013 02.20
Eurosport

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

NÝI HABITAT
VÖ
VÖRULISTINN
E KOMINN
ER
– SÆKTU ÞITT
E
EINTAK!

NÝJAR
VÖRUR
Húsgögn
og smávara

GRIDART myndarammi
frá Umbra
7.900 kr.

BLACK TIE
frá Umbra
2.600 kr.

MANTRA - WHY WAIT
veggskraut frá Umbra
3.500 kr.

PAPPASTJÖRNUR frá
Housedoctor
Tvær gerðir - þrírlitir
Verð frá 950 kr.

MANTRA - LOVE IS
veggskraut frá Umbra
6.700 kr.

Til í
fjórum
litum

WILBO frá Habitat
3ja sæta sóﬁ 195.000 kr.
2ja sæta sóﬁ 175.000 kr.
Stóll 119.000 kr.
MARIPOSA frá Umbra
2.400 kr.

CECIL
borð frá Habitat
29.500 kr.

20%

AFSLÁTTUR

Einnig
til í
rauðu

CHARLEEN frá Habitat
3ja sæta sóﬁ – Tilboðsverð 196.000 kr.
Stóll – Tilboðsverð 99.000 kr.

IMELDA skóhilla frá Umbra
5.800 kr. – áður 7.800

TILBOÐ
IMELDA
skóhilla

TEKK COMPANY og HABITAT | Kauptúni | Sími 564 4400
Opið mánudega til laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga kl. 13-18

Vefverslun á www.tekk.is
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STJÖRNUM PRÝDD
AIRWAVES-HÁTÍÐ

KVEÐJUSTUND
FJÖLSKYLDUNNAR

Það var margt um manninn og
sannarlega nóg um að vera í Hörpu á
fimmtudagskvöld.
Dean Deblois, leikstjóri How To
Train Your Dragon, sá hljómsveitina
Medz spila. Þeir Curver
Thoroddsen og Jakob Frímann Magnússon voru
á svæðinu. Þá mátti
sjá Björt Ólafsdóttur
í Bjartri framtíð og
Helgu Lilju Magnúsdóttur fatahönnuð, skemmta sér
í Hörpu. - ósk

Arnar Jónsson frumsýnir Sveinsstykki, sitt síðasta verk við Þjóðleikhúsið, 10. nóvember. Eiginkona
Arnars, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstýrir sýningunni og Þorleifur Arnarsson, sonur Arnars, framleiðir. Arnar
hefur átt langan og farsælan
feril og fagnaði nýlega
sjötugsafmæli.
Verkið er einnig
persónulegt fyrir þær
sakir að Þorvaldur Þorsteinsson sálugur samdi
á sínum tíma einleikinn
Sveinsstykki í tilefni af
fjörutíu ára leikafmæli
Arnars. - ósk

„Ég held að við viljum
allar setja maka okkar
í lítið box sem við
eigum handa þeim
því við viljum að þeir
líkist okkur meira,“
SAGÐI LEIKKONAN
SCARLETT JOHANSSON Í
VIÐTALI VIÐ TÍMARITIÐ
LOOK. ÞAR RÆDDI HÚN
UM ÁSTARSAMBÖND
OG STJÓRNSEMINA SEM
GETUR FYLGT ÞEIM.

TÍSKUBLOGGARI
KAUPIR EINVERU
Tískubloggarinn og fyrrverandi
verslunarstjóri í Galleríi 17, Hildur
Ragnarsdóttir, festi nýverið kaup á
versluninni Einveru við Laugaveg.
Fregnir herma að kaupverðið hafi verið
um fimmtán milljónir.
Systurnar Katrín Alda
og Rebekka Rafnsdætur hafa rekið
Einveru um árabil.
Verslunin byrjaði í
kjallara á Ægisíðunni
fyrir fimm árum,
en þær opnuðu
síðar verslunina
undir sama nafni á
Laugavegi 35. - ósk
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Yndislestur
ársins
Heillandi og fágætlega
vel skrifuð saga eftir
Guðmund Andra Thors
rsson

REKUR KAFFIHÚS Í BRIGHTON Kaffihúsið nefnist Nordic Coffee Collective og er í Brighton á Englandi. Edda Margrét

Halldórsdóttir er eigandi þess.

Býður Bretum upp á
bakkelsi frá ömmu
Íslenskur arkitekt rekur kaffihús í Brighton og býður upp á íslenska rétti og
skandinavískt sælgæti. Kaffihúsið nefnist Nordic Coffee Collective.
„Við bjóðum Bretum upp á hjónabandssælu og pönnukökur bakaðar eftir uppskrift frá ömmu,“
segir Edda Margrét Halldórsdóttir, eigandi íslenska kaffihússins
Nordic Coffee Collective í Brighton á Englandi.
Edda býður gestum sínum upp
á hefðbundið íslenskt góðgæti í
bland við skandinavísk sætindi.
„Við erum með sænskt og finnskt
nammi, sænska kanilsnúða og
fleira slíkt. En fyrst og fremst
sérhæfum við okkur í íslenskum réttum eins og kleinum, rúnstykkjum, graflaxi og síld.“
Staðurinn var opnaður fyrir

tveimur vikum
og viðtökurnar
hafa verið frábærar. „Já, við
höfum fengið
fjöld a fól k s
frá Íslandi og
ö ð r u m Nor ð EDDA MARGRÉT urlöndum.
Hé r í Br i g hton er nokkur fjöldi íslenskra
námsmanna sem hafa komið til
okkar. Einnig höfum við fengið
heimsókn frá íslenskum ferðamönnum,“ segir hún.
Edda er menntaður arkitekt
en vegna lítilla anna á því sviði

ákvað hún að skella sér í kaffihúsarekstur. „Ég hef aldrei
áður rekið kaffihús, en vann á
Kaffitári fyrir mörgum árum.
Ég ákvað bara að demba mér út
í þetta. Hannaði staðinn sjálf og
fékk stjúppabba minn til þess
að hjálpa mér við smíðarnar,“
segir Edda sem hefur svo sannarlega treyst á nærfjölskylduna
við opnun og rekstur staðarins.
„ Systir mín vinnur hjá mér þrjá
daga í viku, en hún býr annars í
London þar sem hún er að læra að
verða bakari. Svo fékk ég hjálp frá
foreldrum mínum við fjármögnun
á staðnum.“ kjartanatli@frettabladid.is

Bassaleikari í Seðlabankann
Elís Pétursson, bassaleikari Jeff Who?, er byrjaður að vinna í Seðlabankanum.

osalegur
„Hann er r unun
er
stílisti. Það ftir
ta e
að lesa tex
Andra“
Guðmund
EH / KILJA

N
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Elís Pétursson, þekktastur sem bassaleikari í Jeff
Who?, er byrjaður að vinna hjá Seðlabanka Íslands.
Þar starfar hann á sviði hagfræði og peningastefnu
en hann hefur nýlokið meistaraprófi í hagfræði frá
Háskóla Íslands.
„Þetta lofar mjög góðu. Maður kvartar ekki yfir
þessu,“ segir Elís, spurður út í þennan nýja starfsvettvang. Einn góðan veðurdag vonast hann til að
komast í hljómsveitina Tekjubandið, sem er starfrækt í Seðlabankanum. „Ég er ekkert með sjálfkrafa passa inn í hana. Þar er maður aftur kominn á
byrjunarreit og þarf að vinna sér inn stöðu.“
Jeff Who? hefur gefið út tvær plötur á ferlinum,
þá seinni árið 2009. Þekkasta lag sveitarinnar er án
efa Barfly. Lítið hefur heyrst frá strákunum síðustu
tvö árin en að sögn Elísar er Jeff Who? ekki hætt
störfum.
Sjálfur plokkar hann bassann á fullu með hljómsveitinni Leaves, sem hann gekk nýlega til liðs við.
Nýjasta plata sveitarinnar kom út fyrir skömmu og í
kvöld spilar hún í Iðnó á Airwaves-hátíðinni.
- fb

ROKKARI Í SEÐLABANKANUM Elís Pétursson hefur hafið

störf í Seðlabanka Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Aðrir meðlimir Jeff Who? starfa sem slökkviliðsmaður, skógarhöggsmaður, framkvæmdastjóri og á auglýsingastofu.
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NÆRMYND

S. Björn Blöndal
aðstoðarmaður borgarstjóra
ALDUR 43 ára
MAKI Sigurbjörg Gylfadóttir
menntaskólakennari
BÖRN Oddur og Gylfi
S. Björn Blöndal lýsti því yfir í vikunni að
hann væri tilbúinn til að taka efsta sætið á
lista Bjartrar framtíðar í Reykjavík.

„Ég hef þekkt Björn síðan við unnum
saman í girðingavinnu 1985 og síðan
sem bassaleikara í HAM. Öfugt við
það sem margir halda þá er það Björn
Blöndal sem ræður öllu í HAM. Ég
hef fundið það í gegnum þessi 25 ár í
HAM að það gerist ekkert nema hann
gefi græna ljósið. Út frá þessu merki
ég að þótt hann feli sig á bak við bassann hefur hann ótvíræða
leiðtogahæfileika. Hann
er enginn harðstjóri
heldur mjög góður í
samstarfi við annað
fólk og kann að fá það
á sitt band.“
Sigurjón Kjartansson,
grínisti og félagi úr
Ham.
„Það er frábært að vera með Bjössa.
Hann er skemmtilegur, traustur og
samkvæmur sjálfum sér. Hann er
frábær pabbi, mjög fyndinn og hlýr,
þrátt fyrir brúnaþungt yfirbragð. Hann
er mjög fjölhæfur og
duglegur og afar flinkur
að koma sér í krefjandi
verkefni. Svo er hann
besti vinur minn.“
Sigurbjörg Gylfadóttir, menntaskólakennari og
sambýliskona
„Þar sem hann er litli bróðir minn
hefur mér alltaf fundist hann vera
skemmtilegur og góður. Hann mun
örugglega standa sig vel í borgarstjórn ef til þess kemur.
Hann er ósérhlífinn
og duglegur ef hann
hefur áhuga á hlutunum.“
Sigrún Blöndal,
kennari á Egilsstöðum
og systir

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

BÆKLINGUR FYLGIR
BLAÐINU Í DAG

