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henni. Nú búa þau í Hveragerði með dótturinni Mínervu
og eru óðum að verða að miðaldra bændafólki. 26
FÉKK ANNAÐ TÆKIFÆRI
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FRÉTTIR
GLEÐIFRÉTTIN
Sigur Íslands
á Hollendingum
Íslenska karlalandsliðið í
knattspyrnu vann sögulegan
sigur á Hollandi, 2-0, í þriðja leik
liðsins í undankeppni EM 2016 á mánudag.
Gylfi Sigurðsson skoraði bæði mörk liðsins
og annað þeirra úr vítaspyrnu á
tíundu mínútu leiksins.
„Ég æfi þetta á hverjum
degi þannig að þegar þetta
gerist er maður pollrólegur,“
sagði Gylfi Þór un vítaspyrnuna og hrósaði um leið
varnarleik Íslands.

VIKAN 12.10.➜18.10.2014
SUNNUDAGUR Neyðarlán rétt ákvörðun Geir H.
Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, fullyrðir að það
hafi verið rétt ákvörðun að veita Kaupþingi neyðarlán.
Útilokað er að birta viðtal hans og Davíðs Oddssonar,
þáverandi bankastjóra.
MÁNUDAGUR Matarkostnaður vanmetinn Bryndís
Loftsdóttir, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, setur
fram efasemdir um forsendur fjárlagafrumvarpsins.
ÞRIÐJUDAGUR Ísland taplaust í toppsæti Íslenska
landsliðið vinnur sannfærandi sigur á stórliði Hollands
á Laugardalsvelli.

FIMM Í FRÉTTUM MATARSKATTUR OG MJÓLKURSAMSALA
RAGNHEIÐUR ELÍN
ÁRNADÓTTIR, ráðherra

neytendamála, telur eðlilegt
að samkeppnislög taki til allra
atvinnugreina, þar með talið
Mjólkursamsölunnar. Hún
telur að einokunarstaða, án
tilefnis, leiði til tjóns og sóunar.
GUÐMUNDUR LÖVE, fram-

kvæmdastjóri SÍBS, segir að af
þeim tæplega 70 milljörðum
sem varið er til heilbrigðiskerfisins á Íslandi sé aðeins
einu prósenti varið til beinna
forvarna, sem sé miklu minna
en hjá öðrum þjóðum.

BRYNDÍS LOFTSDÓTTIR, húsmóðir
og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins,
hrinti af stað mikilli umræðu um hækkun
á matarskatti. Hún segist verja tveimur
milljónum í mat á ári, um það bil helmingi meira en gert er ráð fyrir í virðisaukaskattsfrumvarpinu.
SALÓME GUNNARSDÓTTIR

hefur verið önnum kafin frá
því hún útskrifaðist sem leikkona fyrir rúmu ári. Hún segist fá útrás fyrir ævintýraþrá
og spennu í gegnum listina.

➜ Bjarni Bendiktsson fjármálaráðherra
hefur staðið í ströngu
við að útskýra hvernig
ráðuneyti hans haﬁ
fengið það út að
fjögurra manna
fjölskylda eyði
tæpum þremur
þúsund krónum í
mat á dag.

Stefnir á verðlaunin
fyrir fegurstu lóðina
Þótt skipulagsfulltrúi segi umgengni hafa batnað mikið á lóð Fiskikóngsins á Sogavegi er aftur
synjað um leyfi fyrir þaki yfir port. Eigandi Fiskikóngsins segir rökin ekki haldbær. Hann stefni
að því að fá verðlaun fyrir fallegustu fyrirtækjalóðina.
SKIPULAGSMÁL „Að okkar mati eru engin

MIÐVIKUDAGUR Biðja fyrir fóstrum Hópur
kaþólikka kemur saman fyrir framan kvennadeild
Landspítalans og biður fyrir fóstrum sem er eytt og
viðhorfsbreytingu til fóstureyðinga.
FIMMTUDAGUR Skelfileg umgengni Svo illa er
gengið um skála Ferðafélags Íslands að félagið íhugar
að loka þeim að óbreyttu.
FÖSTUDAGUR Ekkert veð fyrir 85 milljarða láni
Hreiðar Már Sigurðsson fullyrðir að engin málskjöl
hafi verið undirrituð þegar Kaupþing fékk frægt lán frá
Seðlabanka Íslands 6. október 2008.
LAUGARDAGUR Íslenska kvennalandsliðið í fimleikum keppir til úrslita í „Fimleikahöllinni“ í dag.

„Það er miklu meira stress
sem fylgir því að horfa á í
staðinn fyrir að vera inni á
gólfinu. Maður er nefnilega svo ósjálfbjarga að
horfa á.“ SÍÐA 70
Íris Mist Magnúsdóttir ﬁmleikadrottning,
sem fylgist með stelpunum úr stúkunni
þar sem hún ákvað að hætta á síðasta ári.

haldbær rök fyrir því að neita þessum
framkvæmdum,“ segir Kristján Berg í
Fiskikónginum, sem borgin hefur í annað
sinn neitað um leyfi fyrir þaki yfir port
við verslunina á Sogavegi 3.
Ofangreind tilvitnun er úr greinargerð Kristjáns til borgarinnar. Þar rekur
hann að miklar breytingar hafi orðið við
Sogaveg 3 frá því húsið var byggt árið
1983; húsið hafi verið stækkað til austurs
og vesturs, undir nýbyggingu sé kjallari
og stórt port fyrir vörumóttöku sé nú við
húsið.
Það er einmitt yfir þetta port sem
Kristján vill byggja. Ósk hans þar að
lútandi var fyrst synjað af borgaryfirvöldum fyrir þremur mánuðum, meðal
annars með vísan til nágranna sem höfðu
áhyggjur af auknum umsvifum á staðnum.
„Að sjálfsögðu er mikið rask þegar
verið er að byggja hús og þá sérstaklega þegar versluninni hefur ekki verið
lokað í eina einustu mínútu á meðan á
FISKIKÓNGURINN Svona var umhorfs við Fiskikónginn í sumar en nú hefur draslið verið fjarlægt
öllu þessu stóð,“ rekur Kristján í nýju
og eigandinn stefnir að því að lóðin verði valin fegursta fyrirtækjalóð borgarinnar.
umsókninni og undirstrikar þar eftirFRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
farandi: „Á meðan allt þjóðfélagið var á
„hold“ þá var verið að stækka, byggja,
umsókn um bygginguna yfir portSkiljum við gremju einhvers
breyta og bæta húsnæðið frá a til ö.“
ið til þess fallin að gera þetta að
ef það hefur verið sjónrænt drasl
Við þetta bætir Kristján
fallegu húsi sem getur sómt sér
vel fyrir borgarbúa og íbúa
að peningar vaxi ekki á
á lóð Sogavegar 3.
hverfisins ásamt eiganda
trjánum. Allur kraftur og
Kristján Berg
fyrirtækisins,“ segir
peningar eigandans hafi
Kristján sem kveður
farið í að láta húsnæðið
Embætti skipulagsfulltrúa segist lýsa
fiskverslunina eiga að
standast kröfur. „Skiljum
ánægju með bættan frágang lóðar Fiskivið gremju einhvers ef það
vera til fyrirmyndar.
kóngsins og umgengni um hana en synjar
hefur verið sjónrænt drasl á
Þá minnir Kristján
ósk Kristjáns.
á að fyrir um þremur
lóð Sogavegar 3 út af bygging„Ekki er fallist á að framkomin séu rök
áratugum hafi Sogaarframkvæmdum,“ segir Kristján
fyrir breyttri afstöðu til umsóknarinnar
vegur fengið verðlaun
í greinargerðinni og tekur fram að
enda hafa, eins og fram kemur í greinarfyrir fallegustu fyrirtækjaallt sé nú komið í 100 prósent lag.
gerðinni, verið veitt nokkur leyfi fyrir
Þá ítrekar Kristján að ekki
lóðina. Stefnan nú sé að fá slík
þróun hússins á lóðinni undanfarin ár,“
standi til að auka umfang verslun- KRISTJÁN BERG verðlaun á næstu tveimur til
segir skipulagsfulltrúinn.
arinnar. „Fyrst og fremst er þessi
þremur árum.
gar@frettabladid.is

Seðlabankinn segir ekki rétt að engin veð hafi verið fyrir neyðarláni:

Skilanefndin staðfesti lánið
VIÐSKIPTI Það var skilanefnd
Kaupþings sem staðfesti lánasamning vegna 500 milljón evra
neyðarláns sem bankinn fékk
frá Seðlabankanum daginn sem
neyðarlögin voru sett. Þetta gerði
nefndin eftir fall bankans. Kröfuhafar Kaupþings hafa aldrei gert
athugasemdir. Í Fréttablaðinu í
gær kom fram að gengið var frá
láninu eftir símtal sem Davíð
Oddsson seðlabankastjóri og
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, áttu snemma
þann dag.
Í grein sem Hreiðar skrifaði um
málið fullyrti hann að Seðlabankinn hefði ekki gengið frá lánasamningum og veðsetningu FIHbankans fyrr en nokkrum dögum
eftir að lánið var veitt. Seðlabankinn vísaði þessu á bug í yfirlýsingu í gær.

Í henni kemur fram að starfsmenn Seðlabankans hafi strax
fullvissað sig um að veðið fyrir
láninu stæði til reiðu. Lögmaður
Kaupþings hafi gert hluthafaskrá
í Danmörku viðvart um að Seðlabankinn væri að taka veð í öllum
hlutum FIH-bankans.
„Veðgerningurinn var fullkláraður fyrir lok viðskiptadags
og réttarvernd veðsins hafði þá
verið að fullu tryggð. Stjórnendur Kaupþings undirrituðu gerninginn fyrir lok viðskiptadags 6.
október. Þannig að fullyrðingar
um að ekki hafi verið gengið frá
veðsetningu fyrr en einhverjum
dögum síðar eru rangar,“ segir í
yfirlýsingu Seðlabanka Íslands.
Í skýrslu fjárlaganefndar um
málið frá því í fyrra segir að lánareglur Seðlabankans hafi verið
verið brotnar þegar neyðarlánið

DAVÍÐ ODDSSON

HREIÐAR MÁR
SIGURÐSSON

var veitt. Í skýrslunni kemur fram
að veðgerningurinn hafi verið
kláraður sama dag og lánið var
veitt en lánasamningurinn sjálfur
hafi ekki verið undirritaður fyrr
en seinna. En þótt veðið hafi verið
undirritað í tæka tíð tryggði það
ekki fullar endurheimtur. Ljóst er
að tap ríkissjóðs af láninu er um
35 milljarðar króna.
- aó
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1 milljarð
tæpan greiddi
Hvalur í arð til
eigenda félagsins
í fyrra. Eigendur
voru 110 í septemberlok 2013.

9 þúsund
þ
þúsu
u

745 krónur

1 prósenti

10,1
RÐI
MILLJARÐI

er upphæðin sem gert er
ráð fyrir að það kosti að
fæða hvern einstakling á
dag í frumvarpi fjármálaráðherra um breytingar á
virðisaukaskatti.

hafa
ffa
a smitast
ssmi
smita
ast af
a
ast
a ebóluveirunni.
ebóluveir
Yfir 4.500 þeirra
eru látnir,
átnir,
i upplýsir
upp
p
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.
n

9.800

er varið til beinna forvarna utan heilsugæslunnar
af þeim tæplega 70 milljörðum sem varið er
til heilbrigðiskerfisins á Íslandi á ári. 70 til 80
prósent kostnaðar í kerfinu eru vegna lífsstílstengdra sjúkdóma.

er áætlað að ferðir Icelandair
verði á næsta ári. Fyrir fimm
árum voru þær 4.900.

280 farþega

nam kortavelta útlendinga
nga
hér á landi í september
síðastliðnum.

og 5 einkabíla tekur nýja
Breiðafjarðarferjan Baldur.

Verið að skjóta okkur niður
SAMSKIP Explorer, flutningaskip sem

var afhent Samskipum haustið 2006

Meintur leki trúnaðargagna:

Fara fram á
rannsókn

Meistari Menntaskólans á Tröllaskaga segir að verið sé að skjóta skólann niður verði fjárlagafrumvarpið samþykkt.
Forstöðumenn hjá Keili og Mími segja ekkert því til fyrirstöðu að fjölga nemendum komi peningar á móti.
MENNTAMÁL Það er byggðamál að

SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftirlitið hefur beint erindi til ríkissaksóknara þar sem farið er fram á
opinbera rannsókn á því hvaðan og
hvernig trúnaðarupplýsingum um
efni kæru Samkeppniseftirlitsins til
embættis sérstaks saksóknara hafi
komist til óháðra aðila. Er þar átt
við umfjöllun Kastljóss um meint
samráð Eimskips og Samskipa.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá
Samkeppniseftirlitinu. „Um er að
ræða kæru um ætluð brot tiltekinna starfsmanna tveggja fyrirtækja á samkeppnislögum. Er þetta
gert í tilefni af umfjöllun Kastljóss
um málið nú í vikunni.“
- vh

Fjöldi nema hættir í námi:

Taka námið
ekki alvarlega
MENNTAMÁL Tæplega 900 nemend-

ur sem skráðir voru í nám í framhaldsskólum í upphafi vorannar
2014 hættu námi án þess að ljúka
prófum í lok annarinnar. Þetta
kemur fram í skýrslu menntamálaráðuneytisins um brotthvarf úr
framhaldsskólum vorið 2014.
Tæplega þrjátíu prósentum þessara nemenda var vísað úr skóla
vegna brota á skólareglum, sem
er algengasta ástæða brotthvarfs.
Gert er ráð fyrir að um sé að ræða
nemendur sem ekki stóðust viðmið
um reglur er varða mætingar.
Kristrún Birgisdóttir, sérfræðingur hjá ráðuneytinu, segir reglur
skólanna þó ekki vera of strangar.
Hún segir vandamálið liggja frekar
í því að nemendur taki skólann og
nám sitt ekki nægilega alvarlega.
- esp

styðja við og styrkja starfsemi fjölbrauta- og menntaskóla úti á landi,
segja stjórnmálamenn og undir
það tekur skólafólk úti á landi. Með
því móti fái fleiri háskólamenntaðir störf á landsbyggðinni.
Fólk sem hefur hætt í skóla á
unglingsaldri hefur komist í nám í
sinni heimabyggð hafi það á annað
borð hug á að afla sér menntunar.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu,
verði það að lögum, á að neita fólki
sem orðið er 25 ára um skólavist
í framhaldsskólum og það kemur
illa við marga litla skóla á landsbyggðinni, svo sem Menntaskólann
á Egilsstöðum, Menntaskólann á
Tröllaskaga og Fjölbrautaskóla
Snæfellsness.
„Ég var að vona að við gætum
haldið áfram að byggja áfram
upp og leyft skólanum að stækka
og þróast. Fólk hefur viljað flytja
hingað til að stunda nám því skólinn hefur þótt góður. Nú er hins
vegar verið að skjóta okkur niður,“
segir Lára Stefánsdóttir, skólameistari Menntaskólans á Tröllaskaga, sem hefur höfuðstöðvar í
Ólafsfirði.
Hún segir að verði fjárlagafrumvarpið samþykkt í þeirri
mynd sem það liggi fyrir og 25 ára
og eldri fái ekki aðgang að framhaldsskólunum verði hún að vísa
40 til 60 nemendum úr skólanum.
Þetta sé allt fullorðið fólk sem sé
að reyna að verða sér úti um stúdentspróf.
„Ég veit hins vegar ekki hvort
mér er heimilt samkvæmt lögum
að vísa þessu fólki frá. Það er búið
að bjóða það velkomið í skólann og
svo stendur skólinn ekki við sitt,
það þarf að athuga vel stöðu þessa
hóps,“ segir Lára.
Önnur áhrif segir hún þau að
það muni draga úr námsframboði
fyrir yngri nemendur, auk þess að
um leið og kennsla minnki verði að

AÐRAR LEIÐIR Verði fjárlagafrumvarpið samþykkt fá þeir sem orðnir eru 25 ára og eldri ekki inngöngu í framhaldsskóla. Þeir
verða því að fara aðrar leiðir ætli þeir í háskólanám.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

fækka kennurum við skólann.
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra hefur sagt að það séu
aðrar menntunarleiðir fyrir 25 ára
og eldri en fara í framhaldsskóla.
Vissulega er það rétt. Þar má til
að mynda nefna Mími, eina af ellefu símenntunarstöðvum landsins.
Þar er hægt að ljúka nógu mörgum
einingum á framhaldsskólastigi til
þess að eiga möguleika á að komast
í frumgreinadeild í Keili, Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum
á Bifröst og þaðan í háskólanám.
Hulda Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Mímis símenntunar, segir
að Mímir hafi mikla reynslu í að
mennta fullorðið fólk og segir ekkert því til fyrirstöðu að taka við
fleiri nemendum fáist til þess fjármagn.
„Við getum fjölgað nemendum en
til þess þurfum við fjármagn frá
hinu opinbera. Við höfum reynslu
og þekkingu og erum viðurkennd

➜ Misdýrt nám

LÁRA
STEFÁNSDÓTTIR

HULDA
ÓLAFSDÓTTIR

fræðslustofnun. Faglega getum við
gert þetta en við bætum ekki við
okkur nemendum nema til komi
aukið fjármagn,“ segir Hulda.
Fólk sem fer í frumgreinadeildir
getur lokið eins árs námi sem undirbýr það fyrir háskólanám.
Við háskólabrúna á Keili eru
nú um 200 manns við nám, bæði á
Ásbrú á Suðurnesjum og á Akureyri.
„Auðvitað þarf fjármagn með
hverjum nemenda, fáist það er ekkert því til fyrirstöðu að við getum

Innritunargjöld í framhaldsskóla eru um 13 þúsund krónur
á önn. Námskeið hjá Mími eru
mjög misdýr en Menntastoð,
sem undirbýr fólk undir nám í
frumgreinadeildum, er dýrust
og kostar 81 þúsund krónur. Ef
fólk er á vinnumarkaði greiða
stéttarfélög oft helming eða
meira af þeim kostnaði. Hvert
námskeið á Háskólbrúnni hjá
Keili kostar 37.500, flestir taka
sex á önn. Önnin kostar því 225
þúsund krónur. Árið kostar því
450 þúsund krónur.

tekið við mun fleiri nemendum
en stunda nú nám hjá okkur. Við
myndum gera viðeigandi ráðstafanir til þess að taka á móti fleirum
ef á þyrfti að halda,“ segir Soffía
Waag, forstöðumaður Háskólabrúar Keilis.
johanna@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Alicante 28°
Aþena 29°
Basel
23°
Berlín
17°
Billund 14°
Frankfurt 19°
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5°

6

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

21°
15°
15°
27°
20°
28°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

20°
28°
10°
23°
19°
9°

m/s

4°

8
m/s

7

3°

7°

m/s

6°

10
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17
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9°

6
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6°
7°
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8°
15
m/s

11
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10°

10°

VÍÐA HVASST Í DAG Norðaustan og austan 10-18 m/s á dag og rigning en þurrt
að mestu vestanlands. Lægir um tíma á morgun en víða einhver úrkoma og gengur í
fremur stífa suðvestlæga átt síðdegis.

4°

8°
4°
5°

7°

Á MORGUN
Hæg A-átt
en SV
síðdegis.

MÁNUDAGUR
Gengur í
norðátt
seint.

7°

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@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, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Sjáðu skörpustu skilin í Lexus-línunni til þessa í sýningarsal okkar í dag,
laugardag kl. 12–16. Komdu, sjáðu og reynsluaktu.
Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400
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Lyfjastofnun í leit að forstjóra:

Rannveig hætt
ATVINNUMÁL Rannveig Gunn-

arsdóttir, forstjóri Lyfjastofnunar, lætur af störfum í febrúar næstkomandi að eigin ósk.
Embættið verður auglýst laust
til umsóknar innan skamms.
Rannveig hefur verið forstjóri
frá því stofnunin var sett á fót
með lögum árið 2000. Verkefni
Lyfjastofnunar eru tilgreind í
lyfjalögum og heilbrigðisráðherra skipar forstjóra Lyfjastofnunar til fimm ára í senn
samkvæmt lyfjalögum.
- vh

Landspítalinn hyggst ekki banna bænahópnum að mótmæla á lóðinni:

Könnun á prestum í Noregi:

Fá að biðja við kvennadeild

Ölvaðir og segja
klúra brandara

Landspítalinn
hyggst ekki meina bænahópi, sem
kemur saman fyrir framan kvennadeildina til þess að biðja fyrir eyddum fóstrum, að halda áfram iðju
sinni.
Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, segir spítalann vera á
sautján stöðum í borginni og mikla
umferð vera um byggingar hans.
„Landspítali hefur ekki bolmagn
til að fylgjast með einstaklingum
sem fara um lóðir hans. Ekki hafa
borist kvartanir vegna þessa tilSAMFÉLAGSMÁL

tekna hóps né höfum við upplýsingar um að hann hafi haft áhrif á
þá sem til okkar sækja þjónustu.“
Aðspurður hvort spítalinn myndi
endurskoða afstöðu sína ef kvartanir vegna hópsins berast segir
Páll að það yrði skoðað eins og
aðrar kvartanir.
Fréttablaðið greindi frá því á
miðvikudag að hópur fólks mætir
vikulega fyrir framan kvennadeild
Landspítalans til að biðja fyrir
eyddum fóstrum og viðhorfsbreytingu kvenna til fóstureyðinga. - hó

Á BÆN Bænahópurinn kemur saman
vikulega fyrir framan kvennadeildina til
að biðja fyrir eyddum fóstrum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

NOREGUR Tíundi hver prestur í
Þrændalögum í Noregi, þar sem
eru 135 sóknir, hefur hegðað sér
ósæmilega í vinnunni, að því er
greint er frá á vefnum vårtland.no.
Prestarnir hafa verið sýnilega ölvaðir við störf, sagt klúra brandara,
verið í fatnaði sem ekki er við hæfi
í umgengni við söfnuðinn og dæmi
er um að prestur hafi greint frá
trúnaðarsamtali í predikunarstól.
Haft er eftir prófasti að prestarnir séu ekki vandinn heldur linkind stjórnenda kirkjunnar.
- ibs

Fyrstu viðbrögð klúðruðust
Ebólufaraldurinn fór úr böndunum í vestanverðri Afríku meðal annars vegna mistaka starfsfólks Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Læknar án landamæra segja enn vanta mikið upp á nauðsynlegt fjármagn.
BRETLAND Alþjóðaheilbrigðismála-

JÁTAÐI Maðurinn játaði skýlaust brot

sín í Héraðsdómi Reykjaness.

Síbrotamaður dæmdur:

Missir prófið
ævilangt aftur
Tæplega þrítugur karlmaður
var í gær dæmdur í Héraðsdómi
Reykjaness til fjögurra mánaða
fangelsisvistar. Maðurinn játaði
skýlaust brot sín fyrir dómi en
honum var gefið að sök að hafa
keyrt bíl undir áhrifum fíkniefna síðastliðið vor. Maðurinn
játaði einnig að hafa stolið fjórum
DVD-diskum og sælgætispoka
úr verslun Hagkaups í Smáralind og vínflösku úr Vínbúðinni
við Dalveg. Hefur hann ítrekað
gerst sekur um brot á fíkniefnalöggjöf og verið staðinn að akstri
undir áhrifum fíkniefna. Hann
hefur sex sinnum gengist undir
lögreglustjórasátt vegna þess og
fjórum sinnum hlotið dóm. Auk
fangelsisvistarinnar var hann
í fimmta sinn sviptur ökuréttindum ævilangt. Manninum var
einnig gert að greiða 175 þúsund
krónur í sakarkostnað, þar með
talda þóknun skipaðs verjanda
síns.
- vh

HALLDÓR AUÐAR SVANSSON Oddviti

stofnunin WHO viðurkennir að
hafa klúðrað fyrstu viðbrögðum
vegna ebólufaraldursins í vestanverðri Afríku. Heilbrigðisstarfsfólk þar hafi engan veginn ráðið
við verkefnið og upplýsingar hafi
verið af skornum skammti.
„Nærri allir sem tóku þátt í viðbrögðum við faraldrinum brugðust að því leyti að þeir sáu ekki
hvað var í vændum,“ sagði WHO í
drögum að innra minnisblaði, sem
fréttastofan AP hefur komið höndum yfir.
Þar kemur fram að sérfræðingar hefðu átt að gera sér grein
fyrir því frá upphafi að venjulegar aðferðir við að halda smitfaraldri í skefjum duga engan veginn
á þessu svæði, þar sem heilbrigðiskerfi er mjög vanburða og fólk fer
hindrunarlítið yfir landamæri.
Peter Piot, læknirinn sem ásamt
öðrum uppgötvaði fyrst ebóluveiruna fyrir rúmlega fjórum áratugum, tekur undir þetta og segir að
WHO hafi brugðist alltof seint við.
Einkum sé þar starfsfólki stofnunarinnar í Afríku um að kenna.
„Það er svæðisskrifstofan í Afríku sem stendur þarna í eldlínunni,“ sagði hann. „Og þeir gerðu
ekkert. Þessi skrifstofa er alls ekki
hæf til verka.“
Samtökin Læknar án landamæra, sem í raun hafa gegnt lykilhlutverki í baráttunni við faraldurinn í Afríkuríkjunum, segja mikið
vanta upp á að nægileg fjárframlög hafi borist til þess að hægt
verði að koma ástandinu í viðráðanlegt horf.
Ákall um fjárframlög hafi til
þessa ekki skilað nema tæplega
400 milljónum dala, en nærri
milljón þurfi í heildina.
Þá segir Christopher Stokes frá
Læknum án landamæra, í viðtali við BBC, að það sé hreinlega
fáránlegt að sjálfboðaliðar frá

BÚNINGARNIR
BRENNDIR

Hlífðarfötin,
sem notuð
eru meðan
ebólusjúklingum er
sinnt, eru
ónothæf
eftir notkun.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PETER PIOT Læknirinn sem uppgötvaði

ebóluveiruna sakar starfsfólk WHO í
Afríku um að hafa brugðist.

FRUMSTÆÐAR AÐSTÆÐUR Sjálfboðaliðar á vegum samtakanna Læknar án landamæra hafa borið hitann og þungann af aðgerðum gegn ebólu í vestanverðri Afríku.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

samtökunum hafi borið hitann og
þungann af baráttunni við ebólufaraldurinn í Afríkuríkjunum
þremur sem verst hafa orðið úti.
Góðar fréttir af ebólunni bárustu þó í gær þegar WHO lýsti því
yfir að í Senegal hefði tekist að
ráða niðurlögum veirunnar.
Stofnunin hrósar stjórnvöldum

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

í Senegal fyrir snögg og góð viðbrögð eftir að maður greindist þar
ebólusmitaður í lok ágúst. Hann
hafði komið frá Gíneu, og fékk að
snúa þangað aftur þann 18. september. Stjórnvöldum í Senegal
tókst að koma í veg fyrir að fleiri
smituðust þar.
Í Nígeríu hafa 20 manns greinst

með smit og eru átta þeirra látnir.
Smituðum er enn að fjölga í Líberíu, Síerra Leóne og Gíneu, þar
sem ástandið hefur verið verst.
Alls hefur faraldurinn kostað
meira en 4.500 manns lífið, en hátt
í tíu þúsund hafa smitast frá upphafi faraldursins snemma á þessu
ári.
gudsteinn@frettabladid.is

Pírata í Reykjavík.

Lýðræðisráð tekur til starfa:

Framkvæmdir við Vaðlaheiðargöng munu taka lengri tíma en áætlað var í fyrstu vegna hita og raka:

Kostar fjórar
milljónir á ári

Sexfalt meira notað af sementi en áætlað var

BORGARSTJÓRN Kostnaður vegna

kvæmdaáætlun um gerð Vaðlaheiðarganga stóð til að nota um
200 tonn af sementi við alla gangagerðina. Nú hafa 40 prósent ganganna verið grafin og þegar er búið
að nota um tólf hundruð tonn af
sementi.
Va lgeir Bergma nn, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga,
segir þó enn of snemmt að segja til
um það hvort framkvæmdin muni
fara fram úr áætlunum. „Eins og
staðan er núna erum við innan
fjárhagsáætlunar. Verkáætlun
okkar inniheldur á þriðja hundrað
útgjaldaliði. Sumir eru vel innan
marka en aðrir, líkt og kaup á sementi, hafa farið fram úr áætlunum.
Þó er þessi tiltekni liður afar lítill
hluti af áætluðum heildarkostnaði
við gangagerðina svo við höfum
enn sem komið er ekki miklar

sérstaks stjórnkerfis- og lýðræðisráðs nemur tæpum fjórum milljónum króna á þessu
ári. Á næsta ári mun kostnaðurinn nema rúmum 18 milljónum
króna. Halldór Auðar Svansson,
borgarfulltrúi Pírata, mun veita
ráðinu formennsku. Þetta kemur
fram í svari Dags B. Eggertssonar, borgarstjóra Reykjavíkur, við
fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá því í ágúst. Í fyrirspurninni var stofnun ráðsins
gagnrýnd og það meðal annars
sagt hafa óljós verkefni. Í svari
borgarstjóra kemur fram að svokallaður „erindreki gagnsæis og
samráðs“ muni starfa með stjórnkerfis- og lýðræðisráði en hann
tekur ekki til starfa fyrr en um
áramót.
- vh

SAMGÖNGUR Í upprunalegri fram-

áhyggjur.“
Fréttablaðið hefur áður
greint frá því að
nú þurfa Vaðlaheiðargöng hf.
að endursemja
við lánardrottna
sína vegna fyrir- VALGEIR
hugaðrar seink- BERGMANN
unar á opnun
ganganna. Einnig er í bígerð
endurnýjuð verkáætlun verktakans Ósafls. Til stóð að tveir borflokkar ynnu, hvor sínum megin
Vaðlaheiðar. Vegna hita og raka
í göngunum vestanmegin hefur
starfseminni þar verið hætt um
óákveðinn tíma.
Tilboð Íslenskra aðalvertaka
og Marti í gerð Vaðlaheiðarganga
hljóðaði upp á um 8,8 milljarða
króna.
- sa

VAÐLAHEIÐARGÖNG Kostnaður hefur farið fram úr áætlun.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

TILBOÐ

TILBOÐ

20%

25%

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

479

kr/kg

KALKÚNALEGGIR

Verð áður 599.-

TILBOÐ

20%

2519

afsláttur á kassa

kr/kg

Verð áður 3.598.-

KALKÚNABRINGA
Fyllt USA
A

1359

kr/kg

Verð áður 1.699.-

T.G.I Friday´s
4 tegundir

HEILL KALKÚNN

Gildir til 26. október á meðan birgðir endast.

Frosinn

Gosdrykkir í miklu úrvali

Starbuck kaﬃ

Goober

Sætt og sykurlaust

Love Starbuck!

Hnetusmjör og sulta í einni krukku

Lestin mun keyra frá anddyri Hagkaups í Smáralind
Laugardaginn 18. okt. frá kl. 11 til 17
Sunnudaginn 19. okt frá kl. 13:00 til 18:00.

General mills morgunkorn í úrvali
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Kostnaðurinn of mikil hindrun
Hefur reynt að eignast barn án árangurs í sex ár. Segir kostnað of háan til að komast í nauðsynlega meðferð. Fagnar þingsályktunartillögu
Silju Daggar Gunnarsdóttur, þingkonu Framsóknar, um aukna greiðsluþátttöku ríkisins vegna tæknifrjóvgunarmeðferða.
HEILBRIGÐISMÁL „Ég er alltaf á leiðinni í meðferðina. En ég bý á Reyðarfirði og það er svo
erfitt fyrir mig að komast. Fjarlægðin gerir
okkur mjög erfitt fyrir,“ segir Lára Antonía
Halldórsdóttir, en hún og maðurinn hennar
hafa verið að reyna að eignast barn án árangurs í átta ár.
Eftir rannsóknir lækna fengu þau greininguna óútskýrð ófrjósemi þar sem ekkert fannst
að sem gæti útskýrt erfiðleikana við að geta
barn.
Hún segir fjarlægðina við höfuðborgina
helstu ástæðuna fyrir því að þau hafi enn ekki
hafið meðferð þar sem ferðakostnaður og tekjutap vegna hennar setji stórt strik í reikninginn.
Lára fagnar þingsályktunartillögu Silju Daggar Gunnarsdóttur, þingkonu Framsóknarflokksins, en með þingsályktunartillögunni er lagt til
að fela ráðherra að endurskoða greiðsluþátttöku
ríkisins vegna tæknifrjóvgunarmeðferða þannig að stuðningur ríkisins verði meiri. Einnig að
greiðsluþátttaka sjúkratrygginga taki til ferðakostnaðar vegna tæknifrjóvgunarmeðferða.
„Við byrjuðum að reyna að eignast barn 2006
en vorum svo sem ekkert að stressa okkur þrátt
fyrir að ég yrði ekki ólétt strax. Ég minntist á
þetta við lækninn minn 2008 og hann sagði mér
að hafa ekki áhyggjur þar sem ég væri enn þá
svo ung. Við fluttum síðan til Reyðarfjarðar
vorið 2010 og það sama haust eignaðist vinkona
mín barn. Þá small eitthvað í mér og ég hugsaði
að þetta gæti ekki átt að vera svona erfitt.“
Í kjölfarið pantaði Lára tíma hjá Art Medica,
tæknifrjóvgunarmiðstöð sem er sú eina sinnar
tegundar á landinu. Einnig þurfti að gera rannsókn á manni hennar þannig að þau ferðuðust
saman til Reykjavíkur bjartsýn um að fá aðstoðina sem þau þyrftu. Þau fengu niðurstöðuna úr
þeirri rannsókn í mars 2011. „Það tók langan
tíma að fá niðurstöðuna þar sem það er ekki
auðvelt fyrir okkur að skreppa í bæinn. Heim-

Síðan þyrftum við að eiga sjóð til
þess að geta tekist á við tekjutapið sem
við yrðum fyrir á meðan. En vegna
fjarlægðarinnar og kostnaðarins sit ég
enn þá hérna þremur árum seinna og
er ekki enn byrjuð á meðferðinni.
Lára Antonía Halldórsdóttir

ilislæknirinn minn var skráður í Reykjavík
þannig að við gátum ekki fengið niðurstöðurnar
í gegnum hann. Okkur var tjáð að ekkert hefði
fundist að hjá okkur. Við værum með það sem
er kallað óútskýrð ófrjósemi. Þó að það væri
auðvitað léttir að það væri ekkert að, þá voru
það samt ákveðin vonbrigði líka því ef það hefði
verið eitthvað að þá væri hægt að laga það. Það
er nefnilega erfiðara en marga grunar að ganga
í gegnum þetta ferli. Það er líka erfitt að svara
spurningum um af hverju maður á ekki barn. Í
dag tala ég þó alveg opinskátt um það.“
Í framhaldi af þessum niðurstöðum var
ákveðið að næsta skref hjá Láru og manni
hennar væri meðferð hjá Art Medica.
Hún útskýrir að til þess að komast suður í
meðferðina þyrftu bæði hún og maður hennar
að taka frí frá vinnu í ótilgreindan tíma þar
sem óljóst er hversu langan tíma það taki fyrir
meðferðina að bera árangur. Hún segir meðferðina, tæknisæðingu, kosta með lyfjum um
100.000 krónur. Hún yrði að vera framkvæmd
á réttum tíma í tíðahringnum og flug með stuttum fyrirvara kosti fyrir þau tvö um 80.000.
„Síðan þyrftum við að eiga sjóð til þess að geta
tekist á við tekjutapið sem við yrðum fyrir á
meðan. En vegna fjarlægðarinnar og kostnaðarins sit ég enn þá hérna þremur árum seinna
og er ekki enn byrjuð á meðferðinni.“

$XJOêVWHIWLU
XPVyNQXPXP
ìêèLQJDUVW\UNL

hannarut@frettabladid.is

LÁRA ANTONÍA HALLDÓRSDÓTTIR Segir ferðakostnað og tekjutap vegna ferðalags frá Reyð-

arfirði vera helstu ástæða þess að hún hafi ekki hafið frjósemismeðferð.

MYND/AÐSEND

GRINDAVÍK Bæjaryfirvöld gengu frá
öllum skipulagsmálum vegna gróðurhússins í mars síðastliðnum.

0LèVW|ètVOHQVNUDEyNPHQQWDDXJOêVLUHIWLU
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8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOQyYHPEHU
8PVyNQDUH\èXEO|èRJQiQDULXSSOêVLQJDU
HUDèILQQDiZZZLVOLWLV
MYND/ODDGEIR

Ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir við risagróðurhús hefjist á næsta ári:
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Bæjaryfirvöld í Grindavík búast
ekki við tekjum frá gróðurhúsi
IÐNAÐUR Bæjaryfirvöld í Grinda-

vík gera ekki ráð fyrir að framkvæmdir við tómatagróðurhús
hollenska fyrirtækisins EsBro
hefjist á næsta ári. Fyrirtækið
hefur viljað hefja framkvæmdir á
þessu ári en enn er unnið að fjármögnun verkefnisins.
„Við gerum ekki ráð fyrir að
sveitarfélagið fái tekjur eða leggi
út gjöld vegna þessa verkefnis í
fjárhagsáætlun ársins 2015 sem
verður kynnt í byrjun nóvember,“
segir Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri Grindavíkur.
Hollenska fyrirtækið áformar að reisa 150 þúsund fermetra
gróðurhús undir framleiðslu
á tómötum til útflutnings. Það
hefur fengið vilyrði fyrir lóð í
Mölvík sem er um tíu kílómetra
frá Grindavík.
Róbert segir forsvarsmenn
fyrirtækisins nú stefna að því

að gróðurhúsið verði reist í
þremur fi mm
hektara áföngum. Fyrri áætlanir EsBro hafi
gert ráð fyrir að
húsið yrði byggt
í einum 15 hektRÓBERT
ara áfanga.
RAGNARSSON
„Okkur skilst
að það sé enn unnið að fjármögnun
verkefnisins og að þessar breytingar á framkvæmdinni tengist
breyttum markaðsaðstæðum í
Austur-Evrópu. Skipulag svæðisins heimilar hins vegar að verkefnið sé unnið í nokkrum áföngum
og það ætti því ekki að vera neitt
vandamál,“ segir Róbert.
Verkefnið var fyrst kynnt á
íbúafundi í Grindavík fyrir ári.
EsBro hefur síðan þá gert ráð
fyrir að framkvæmdir hefjist á

þessu ári en Róbert telur útilokað
að það náist.
„Þetta hefur tafist og það er
meðal annars ástæðan fyrir því
að við erum ekki að reikna með
þessu á árinu 2015. Fyrirtækið
hefur tvisvar sett upp tímaplan
sem hefur ekki staðist og við erum
því ekki að halda niðri í okkur andanum út af þessu,“ segir Róbert.
Heildarkostnaður verkefnisins er áætlaður um 35-40 milljónir evra, eða 5,4 til 6,2 milljarðar króna. Tekjur Grindavíkur
vegna gróðurhússins gætu að sögn
Róberts numið allt að 60 milljónum króna á ári.
„Ef þetta kemur árið 2015 þá
verður það frábært en annars
erum við einungis að gera ráð
fyrir þessum hefðbundna rekstri
hjá okkur sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu.“
haraldur@fretabladid.is

Ó»
AÌNJvTA
LqFSINS

.Ñ26/,6/6#2/33#/5.429&25-3Ñ.$52´$!'FRfKL 
-±4!Ë5(!..6)ËÓ)'
KOMDU OG REYNSLUAKTU NÝJUM VOLVO V40, ÖRUGGASTA BÍL Í HEIMI
NÚ EINNIG FÁANLEGUR Í CROSS COUNTRY ÚTfærslu
Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo V40 D2 115 hö, 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 3,4 l/100 km. CO2 88 g/km.
Volvo V40 Cross Country D2 115 hö, 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 3,8 l/100 km. CO2 99 g/km.
Volvo V40 dísil uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að fá frítt í stæði í miðbæ Reykjavíkur í 90 mínútur í senn. Volvo V40 fékk hæstu einkunn sem hefur verið geﬁn í öryggisprófunum Euro NCAP.
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

6/,6/6
&RfKR
6OLVO6#ROSS#OUNTRY
&RfKR
&fANLEGURSJfLFSKIPTUR
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AKUREYRARFLUGVÖLLUR Nýtt flughlað er ekki á dagskrá.

Flughlað ekki
á dagskrá
þvert á loforð
Endurbætur flugvallarstæðis á Akureyri er ekki að
finna í fjárlagafrumvarpinu. Forsætisráðherra lagði á
það áherslu að hefjast handa við gerðina á næsta ári.

VÍSINDI Á MANNAMÁLI

OPINN FYRIRLESTUR Í HÁTÍÐASAL HÁSKÓLA ÍSLANDS
ÞRIÐJUDAGINN 21. OKTÓBER NK. KL. 12.10

Brjóstakrabbamein á Íslandi
og leitin að bættri meðferð
Jórunn Erla Eyfjörð, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands,
fjallar um rannsóknir á krabbameini með áherslu á brjóstakrabbamein
í hádegiserindi í Hátíðasal Háskóla Íslands þriðjudaginn 21. október nk.
kl. 12.10. Erindið er hluti af fyrirlestraröð sem Háskóli Íslands hleypir nú
af stokkunum og ber heitið Vísindi á mannamáli.
Jórunn Erla hefur um árabil stundað rannsóknir á brjóstakrabbameini
og átt í öflugu alþjóðlegu samstarfi. Eftir hana liggur fjöldi vísindagreina
í mörgum af virtustu vísindaritum heims. Frá árinu 1988 stýrði hún
erfðafræðirannsóknum á Rannsóknastofu Krabbameinsfélags Íslands í
sameinda- og frumulíffræði þar til rannsóknastofan flutti starfsemi sína
til Læknadeildar Háskóla Íslands árið 2007 þar sem hún er enn.
Um fyrirlestraröðina
Vísindi á mannamáli er ný fyrirlestraröð Háskóla Íslands sem efnt er til að frumkvæði
Lífvísindaseturs og Líffræðistofu Háskóla Íslands. Markmiðið er að varpa ljósi á það
hvernig vísindamenn háskólans reyna að afhjúpa leyndardóma náttúrunnar og hvaða
þýðingu vísindarannsóknir hafa fyrir daglegt líf fólks, t.d. baráttu við sjúkdóma eða
náttúruöflin eða til að auka lífsgæði og takast á við nýjar áskoranir tengdar breytingum
í umhverfinu.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Nánari upplýsingar má finna á:
www.hi.is/visindi_a_mannamali

www.hi.is

SAMGÖNGUR Gerð nýs flughlaðs

á Akureyrarflugvelli er ekki að
finna í fjárlagafrumvarpi ársins 2015, þrátt fyrir loforð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um að koma
framkvæmdinni á laggirnar. „Við
munum reyna að tryggja fjármagn núna í fjárlagagerðinni,“
segir Höskuldur Þór Þórhallsson,
formaður umhverfis- og samgöngunefndar. Sextíu þúsund
rúmmetrar efnis liggja ónotaðir á
athafnasvæði Vaðlaheiðarganga.
Nýtt flughlað á Akureyrarflugvelli skapar rými til að taka við
stærri farþegaflugvélum og opnar
möguleikann á millilandaflugi frá
Akureyri.
Hugmyndir hafa verið uppi,
allt frá því að hugmyndir um gerð
Vaðlaheiðarganga komust á skrið,
að nýta það efni sem út úr göngunum kæmi í nýtt flughlað á Akureyrarflugvelli. Nú er svo komið
að Isavia stendur efnið til boða án
endurgjalds. Isavia þarf því aðeins
að greiða fyrir flutningskostnaðinn. Það fjármagn hefur ekki fengist þrátt fyrir vilja stjórnvalda og
fjárlagafrumvarpið gerir ekki ráð
fyrir því að framkvæmdin verði að
veruleika á árinu 2015.
Þann 16. júlí síðastliðinn sagðist
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra vona að Alþingi
tryggði fjármuni til að hefja
stækkun flughlaðsins á næsta ári.
„Menn hljóta að vilja nota tækifærið til að nýta þetta efni í það að
stækka flughlaðið sem er nauðsynlegt til þess að flugvöllurinn nýtist
sem skyldi,“ sagði Sigmundur.

SIGMUNDUR
DAVÍÐ GUNNLAUGSSON

HÖSKULDUR ÞÓR
ÞÓRHALLSSON

Höskuldur Þór Þórhallsson,
formaður umhverfis- og samgöngunefndar þingsins, segir rétt
að ekki sé gert ráð fyrir framkvæmdum við flughlað. Hann vonast hins vegar til að Alþingi finni
fjármagn í þessa framkvæmd
til þess að hægt verði að hefjast
handa.
Þegar hann er spurður að því
af hverju framkvæmdin sé ekki
á fjárlögum segir hann ýmis mál
ekki vera á fjárlögum sem hann
hefði kosið. „Nú ætlum við að
tryggja fjármagn í fjárlagagerðinni á þingi þannig að það verði
byrjað að flytja eitthvað af efninu
í flughlaðið á næsta ári. Það er
vilji minn og forsætisráðherra að
setja þessa framkvæmd á áætlun.
Þetta er eitt af mínum baráttumálum og hefur verið lengi. Nú eru
menn einmitt að gera sér grein
fyrir hagsmunum sem eru í húfi,
ekki bara fyrir Akureyri og Norðurland, heldur líka fyrir ríkissjóð
að fá þarna ódýrt efni afar stutt
frá flugvellinum til nota,“ segir
Höskuldur Þór.
sveinn@frettabladid.is

66% nemenda í 2. bekk geta lesið sér til gagns:

Þörf á að endurmeta
lesskimunarpróf
MENNTUN Lesskimun sem gerð

var í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2014 sýnir að 66% nemenda í öðrum bekk luku tilskildum árangri í lesskimunarprófi og
teljast því samkvæmt skilgreiningu geta lesið sér til gagns. Þetta
kemur fram í tilkynningu frá
Reykjavíkurborg. Þeir nemendur
sem ekki ná tilskildum árangri í
lesskilningi, eða 483 af þeim 1.407
sem tóku prófið, þurfa stuðning í
lestri með einstaklingsáætlun eða
einstaklingsnámskrá. Sá hópur er
samkvæmt skimuninni misstór
eftir skólum eða frá engum nemanda upp í 40% nemenda í árgangi.
Niðurstöður skimunarinnar nú
(66%) eru jafnar meðaltalshlutfalli
þeirra sem hafa getað lesið sér til

LÆGRA Hlutfall þeirra barna sem lesið
geta sér til gagns er lægra nú en árið 2008.

gagns síðastliðin 12 ár. Hlutfall
nemenda sem lesa sér til gagns
2014 er um þremur prósentustigum hærra en árið 2013 en það ár
var hlutfallið það lægsta síðan
2005. Þrátt fyrir hækkun á milli
ára er hlutfallið lægra nú en það
var árin 2008-2012.
- vh

Tegundakynning Kynjakatta
Frá 13:00 Til 17:00
lAugArDag oG sUnNudAG
yFiR 20 KatTaTegUnDir
mArgAr spEnNanDi teGuNdiR Svo sEm:
eXoTic | pErSiaN | mAinE cOoN | rAgDolL
aBySsiNiaN | nOrWegIaN fOrResT cAt
cOrNisH rEX | sEyCheLliOs/sIaMesE

DýrAvörUkyNnIngAR
lUkKupOtTur - o.Fl.

20 til 30% AfsLátTur aF ölLum gælUdýrAvöruM
NjótUm HaUstSinS

ÚrVal aF fAlLegUM
hAusTPlönTum

20% AfsLátTur

30% AfsLátTur

aF ölLum sEríuM

fRítT kAffI á sPírUnnI
fYriR AllA KlúbbAfélAga út okTóbeR

sKráðU þiG í gArðhEimAKlúbBinN
á wWw.gArdHeImaR.iS

aF ölLum hAusTlAukUM

oPið Til 21:00
ölL kVölD
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MÓTMÆLI Í HONG KONG Til ryskinga kom á milli lögreglu og mótmælenda í Mong Kok í Hong Kong á föstudagskvöld. Lögregla hafði fyrr um daginn lokað svæðinu fyrir mótmælendum.

2
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NORDICPHOTOS/AP

3

7

ÁSTAND
HEIMSINS
HERMENN MARSERUÐU Í SERBÍU Þúsundir manna fylgdust með hermönnum í serbneska hernum marsera í skrúðgöngu í hellirigningu í Belgrad.

LEIÐTOGAR Í MÍLANÓ Angela Merkel, kanslari Þýskalands, Vladimir

Pútín, forseti Rússlands, og Matteo Renzi, forsætisráðherra Ítalíu,
hittust á fundi leiðtoga Evrópu- og Asíuríkja í Mílanó.

4
5

MÓTMÆLTU Í MEXÍKÓ Grímuklæddir nemendur mótmæltu hvarfi 43 nemenda frá Isiddro Burgos-háskólanum í Acapulco, Mexíkó.

6

SPILAÐ Í SÝRLANDI Ungur sýrlenskur drengur sem flúði Sýrland með fjölskyldu
sinni leikur sér í flóttamannabúðum í Suruc sem eru á landamærum Tyrklands og
Sýrlands. Yfir 200 þúsund manns hafa flúið yfir landamærin til Tyrklands.

STRÍÐSLEIKUR Í BELGÍU Tveir strákar leika sér í stríðsleik á minn-

isvarða um fyrri heimsstyrjöldina í Zonnebeke-kirkjugarðinum í
Belgíu.

7

HAUSTHÁTÍÐ Í TÓKÝÓ Hópur japanskra lögfræðinga ásamt shinto-presti vottuðu Yasukuni-helgidóminum virðingu sína á árlegri hausthátíð í Tókýó.
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Ályktun stjórnar KÍ:

Úrskurðaður í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald:

Lyfjagreiðslukerfið:

Mæta þarf
launakröfum

Aðstæður barnanna skoðaðar

4.000 hafa náð
hámarksþaki

KJARAMÁL Stjórn Kennarasam-

LÖGREGLUMÁL Gæsluvarðhald yfir

HEILBRIGÐISMÁL Um 4.000 einstak-

bands Íslands skorar á stjórnvöld
að veita samninganefnd sveitarfélaga umboð til að mæta réttmætum kröfum tónlistarskólakennara
og stjórnenda tónlistarskóla um
nauðsynlegar kjaraleiðréttingar.
Í ályktun stjórnarfundar KÍ,
sem haldinn var í gær, segir að
tilboð samninganefndar sveitarfélaga sé algerlega óviðunandi.
Harmað er að grípa þurfi til verkfalls og ábyrgðin sögð fyrst og
fremst á herðum stjórnvalda. - ibs

manninum sem grunaður er um
að hafa orðið konu sinni að bana á
heimili þeirra í Stelkshólum í lok
síðasta mánaðar var í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær framlengt um
fjórar vikur. Maðurinn mun ekki
áfrýja úrskurðinum.
Maðurinn neitar enn þá sök en
hann heldur því fram að konan
hafi tekið eigið líf. Rannsókn lögreglunnar er að mestu lokið en enn
er beðið eftir niðurstöðum úr geðmati og niðurstöðum krufningar.

GRUNAÐUR Maðurinn var úrskurðaður

í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HÓPFERÐIR

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA
Í GÓÐRA VINA HÓPI
EKKI FUNDINN Lögregla leitar enn
þess sem strengdi vírinn.

Rannsókn engu skilað:

Leita þess sem
strengdi vírinn
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu leitar enn þess
eða þeirra sem strengdu vír yfir
hjóla- og göngubrú yfir Elliðaárnar í lok september.
Hjólreiðamaður meiddist illa á
öxl og þurfti að leita á slysadeild
eftir að hafa hjólað á vírinn. Maðurinn var með hjálm sem er talið
hafa bjargað honum frá frekari
höfuðmeiðslum en sauma þurfti
tíu spor í ennið á honum. Rannsókn lögreglu hefur enn engu
skilað en slysið átti sér 28. september síðastliðinn.
- vh

Björgunarráðstefna fer fram:

Sérfræðingar
deila þekkingu
RÁÐSTEFNA Slysavarnafélagið

Landsbjörg stendur fyrir alþjóðlegu ráðstefnunni Björgun sem
fram fer um helgina í Hörpu.
Hún er haldin annað hvert ár og
á henni eru fluttir hátt í sextíu fyrirlestrar sem tengjast leit, björgun
og störfum viðbragðsaðila.
Innlendir sem erlendir sérfræðingar ætla þar að deila þekkingu sinni og reynslu. Landsbjörg
hefur fengið til landsins suma af
helstu erlendu sérfræðingunum á
þessu sviði. Búist er við að ríflega
800 manns, frá innlendum sem
erlendum viðbragðsaðilum, muni
sitja ráðstefnuna og er hún þar
með orðin ein sú stærsta í þessum
geira í heiminum.
Setning ráðstefnunnar og opnunarfyrirlestur fór fram í Norðurljósasal Hörpu í gær.
- glp

Dauðsfall á Hvammstanga:

Feðgar lausir
úr farbanni
LÖGREGLUMÁL Tveir menn, sem

settir voru í farbann grunaðir um
aðild að dauðsfalli á Hvammstanga í júní, eru nú frjálsir ferða
sinna eftir að hafa verið í farbanni síðan í september. Mennirnir sátu í gæsluvarðhaldi til 19.
júní. Samkvæmt mbl.is hafa niðurstöður í réttarmeinafræðilegri
rannsókn á meintri líkamsárás
borist lögreglunni á Akureyri en
þær leiddu ekkert nýtt í ljós.
-vh

£RSHÉTÓ STØRAFMLIEAVINAFER
Njótið þess að ferðast saman og vera til. Icelandair
býður hópferðir til fjölmargra áfangastaða austan
hafs og vestan. Allar ferðir eru sniðnar að þörfum
fólks í góðra vina hópi* og hrista hópinn vel saman.

.ÉNARIUPPLâSINGARHJÉHØPADEILD)CELANDAIR
 ÓSÓMAEAÉHOPAR ICELANDAIRIS

* Hópur miðast við að 10 eða fleiri ferðist saman.

lingar hafa náð hámarksþakinu
sem er á greiðsluþátttöku sjúklings innan 12 mánaða tímabils í
lyfjagreiðslukerfinu.
Í frétt á vef velferðarráðuneytisins segir að þessir einstaklingar
hafi þar með verið varðir fyrir
frekari kostnaði því sjúkratryggingar greiða þar til greiðslutímabilinu lýkur lyf viðkomandi að
fullu. Um 1.000 samningar hafa
verið gerðir um greiðsludreifingu
vegna lyfjakaupa einstaklinga. - ibs

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 70888 10/14

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni var þrengt að öndunarvegi
konunnar svo hún hlaut bana af.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var notað einhvers konar snæri
eða band við verknaðinn.
Börn hjónanna, 2 og 6 ára, hafa
verið vistuð hjá vinafólki fjölskyldunnar en unnið er að því að
flytja þau út til fjölskyldu þeirra í
Póllandi. Áður en það er gert þarf
Barnavernd að athuga við hvaða
aðstæður þau myndu koma til með
að búa þar ytra.
- hó

(AFISAMBANDVIHØPADEILD)CELANDAIR
Skipuleggið ferðina tímanlega. Við getum séð um
að bóka flug, hótel, rútur, skoðunarferðir og veislur.
Leitið tilboða með því að fylla út fyrirspurnarformið
á icelandair.is/hopar
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SPOTTIÐ

Hægt og hljótt skýrist atburðarásin 6. október 2008:

Símalánaþjónusta
Seðlabankans

V

issulega kom á óvart að hið stóra neyðarlán Seðlabanka Íslands hafi verið veitt og afgreitt í símtali
milli Hreiðars Más Sigurðssonar, þáverandi forstjóra Kaupþings, og Davíðs Oddssonar, þáverandi
formanns bankastjórnar Seðlabankans. Eins vekur
furðu að ekki hafi nein skuldaskjöl eða tryggingar verið
undirrituð áður en Seðlabankinn millifærði um 85 milljarða
íslenskra króna, eða réttara sagt fimm hundruð milljónir evra,
inn á reikning Kaupþings. Þetta minnir á smálánaþjónustuna
sem auglýst er ítrekað. Þar er reyndar, ef rétt er skilið, stuðst
við sms-skilaboð, og peningar eru þá lagðir inn á reikninga viðkomandi samtímis. En 85 milljarðar króna. Rétt um helmingur
gjaldeyrisvaraforða þjóðarinnar á þeim tíma.
Hreiðar Már skrifaði ágæta
grein hér í Fréttablaðið í gær.
Þar lýsir hann atburðarásinni,
séðri frá hans eigin sjónarhorni. Hann skrifar meðal
Sigurjón Magnús
annars: „Það voru óvenjulegir
Egilsson
tímar í byrjun október 2008.
Frágangur lánsins til Kaupsme@frettabladid.is
þings var einnig óvenjulegur
þar sem Seðlabanki Íslands millifærði einfaldlega 500 milljónir
evra til Kaupþings mánudaginn 6. október eftir samtal um
lánveitinguna milli mín og Davíðs Oddssonar, formanns bankastjórnar Seðlabankans. Engin lánaskjöl voru undirrituð og
Seðlabankinn gekk ekki frá veðsetningu FIH bankans til sín.
Það var svo ekki fyrr en á næstu dögum á eftir að Seðlabankinn fór fram á það við okkur að við gengum frá lánaskjölum og
veðsetningu FIH bankans vegna lánveitingarinnar. Það gerðum
við stjórnendur Kaupþings að sjálfsögðu eins og um hafði verið
rætt en þá var búið að millifæra lánsfjárhæðina í heild sinni til
Kaupþings.“
Þetta sjónarhorn á atburði dagsins 6. október 2008 kallar enn
frekar á að við fáum að vita allt, fáum að vita hvaða ákvarðanir
voru teknar og hvers vegna var ákveðið að lána Kaupþingi
svo mikla peninga, dagsparti áður en neyðarlögin voru sett á
sama dag. Símtal þeirra Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra og
Geirs H. Haarde skiptir þar miklu máli. Miklir peningar voru
millifærðir frá Seðlabankanum og til Kaupþings þennan dag.
Hreiðar Már segir, í greininni góðu, að stjórnendur Kaupþings
hafi trúað að með þá peninga myndi takast að bjarga Kaupþingi. Hvað um það. Hann segir í framhaldi af því:
„Það sem við vissum ekki þá var að ríkisstjórn Íslands myndi
síðar þann dag beita sér fyrir samþykkt neyðarlaga á Alþingi
Íslendinga. Neyðarlögin, sem settu innistæðueigendur fram
fyrir aðra kröfuhafa, kipptu fótunum endanlega undan rekstri
alþjóðlegra banka á Íslandi og eftir að þau voru samþykkt seint
um kvöldið er óumdeilt að mínu viti að ekki var lengur raunhæft að reka alþjóðlegan banka, sem sótti fjármögnun sína til
alþjóðlegra markaða, frá Íslandi.“
Nú er upplýst að jafnvirði um 85 milljarða króna var lánað
án þess að gengið hefði verið frá lánaskjölum og tryggingum.
Hvers vegna? Hvað vakti fyrir mönnum?

MÍN SKOÐUN: PAWEL BARTOSZEK

Talan sem enginn trúði

A

ðstoðarmaður!“
„Bjarni! Manstu enn þá
ekki hvað ég heiti?“
„Nei, ég man bara hvað Svanhildur heitir. En nóg um það.
Hvað heldurðu að ein máltíð
kosti?“
„Úff, ég veit það ekki. Ég elda
aldrei.“
„Einmitt, ekki ég heldur, ég er
með þjónustufólk sem eldar fyrir
mig.“
„Eigum við að skálda eitthvað
sem er líklegt?“
„Eitthvað eins og 248 kr.?“
„Já, einmitt, hljómar líklega.
Reiknum með að hver máltíð kosti
248 kr. og reiknum allar forsendur ríkisfjármálanna út frá því.“

„ Skal gert!
Djöfull erum
við með’etta.“
Þekkt þema:
Ráðamaðurinn
sem er úr öllum
tengslum við
raunveruleikann. Sé maður
pólitískur andstæðingur Bjarna Benediktssonar þá er gott að sannfæra
fólk um að hann hafi átt sitt „Af
hverju borðar fólkið ekki köku?“móment. En fjármálaráðherra
sagði ekkert um að máltíð kostaði
248 krónur. Ekki fremur en Marie
Antoinette sagði nokkuð um köku.
Skoðum aðeins forsendurnar

fyrir tillögunum að breyttum
virðisaukaskatti. Í frumvarpinu gefa menn sér að það sé til
fjögurra manna fjölskylda, með
tveimur fullorðnum sem samanlagt þéna og eyða 570 þúsund krónum á mánuði. (Það
eru til fleiri dæmi í frumvarpinu en þetta var það sem oftast
var nefnt.) Reyndar er meðaltal
eyðslu barnafjölskyldna hærra,
625 þúsund á mánuði, en ég vona
að ég afhjúpi ekki tengslaleysi
mitt við veruleikann ef ég held
því fram að það séu til barnafjölskyldur sem lifi af 570 þúsundum
eftir skatta á mánuði. Og þær eru
ekki einu sinni þær allra fátækustu í landinu.

Reiðir raunveruleikanum
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Næsta bylgja
sjónvarpa er
komin

T

ökum slí ka fjölskyldu.
Hvað eyðir hún miklu í
mat? Við vitum að meðalbarnafjölskylda eyðir 16,2% í
flokkinn „matvæli“. Fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir að
hlutfallið sé það sama fyrir
fátækari fjölskyldur. Andstæðingar breytinganna vilja meina
að það hljóti að vera að hlutfallið hækki eftir því sem menn
verða fátækari. Það hljómar rökrétt. En það er bara ekkert sem
styður þessa „augljósu“ tilgátu.

Tekjuháir eyða hlutfallslega
jafnmiklu í mat og tekjulágir
skv. Hagstofunni.
Það er því síður en svo galið að
gera ráð fyrir að þessi fjölskylda
muni eyða 16,2% af peningum
sínum í flokkinn „matvæli“. Það
eru um 92 þúsund kr. á mánuði.
Það er vissulega kannski slump
en samt ansi gott slump. Fólk er
með þessar tekjur. Fólk eyðir
þessu hlutfalli í matvæli. Þeir
sem gagnrýna þetta slump eru í
raun að gagnrýna raunveruleik-

ann fyrir að vera úr tengslum
við þeirra upplifun af honum.
Áður en menn fara að hamast
á deilingartakkanum og draga
ályktanir um verð á hverja máltíð verður þó að hafa í huga að
þessar tölur segja ekki allt um
fyrirhugaðan kostnað vegna
næringar. Ef fólk borðar heima
hjá ömmu, ef fólk borðar á veitingastöðum, ef fólk borðar í
vinnunni, þá stendur það fyrir
utan þessa tölu. Jafnvel tilbúnar
samlokur teljast ekki með.

Alþjóðleg ﬂokkun
Philips Ambilight
sjónvarp með
Android stýrirkerfinu

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK

E

n bíddu … eru mötuneyti
og veitingastaðir ekki með
í þessari tölu? Vill Bjarni
Ben þá bara að fólk smyrji nesti?
Hvaða rugl er það? spyrja sumir.
Til að byrja með verður að taka
það fram að flokkunin sem Hagstofan notar og ráðuneytið endurnýtir er ekki eitthvað sem Íslendingar búa til. Þetta er flokkun sem
Sameinuðu þjóðirnar notast við og
flestar hagstofur heimsins. Í þessari flokkun fellur matur sem fólk
kaupir í búð til að elda heima hjá
sér í einn flokk, „matvæli“, en til-

búinn, aðkeyptur matur í flokkinn
„veitingar“.
Það væri sannarlega forkastanlegt að sleppa veitingunum úr
útreikningum á áhrifum breytinganna. Þar með væri verið að
fela hluta þess sem hækkar. En
í útreikningunum er liður sem
heitir „Hækkun virðisaukaskatts
á öðru [en matvælum]“. Þær upphæðir sem þar standa virðast
passa við þau áhrif sem hærra
verð á veitingum, hita, bókum o.fl.
munu koma til með að hafa.
Lágur virðisaukaskattur á mat

er verulega óhagkvæm leið til
að gera vel við fátækt fólk. Hafi
menn áhyggjur af hag tekjuminnstu heimilanna er meira en
hægt að auka ráðstöfunartekjur
þeirra með öðrum og skilvirkari
hætti. Ég skil þó hvað vakir fyrir
vinstri flokkunum. Fyrsta markmið stjórnarandstöðu er að komast í stjórn. Það er fínt plan að
ætla sér að ávaxta fylgið með því
að treysta á óánægju með verðhækkanir á þekktum vörum. Það
er fínt plan. En það er ekki góð
stefna.
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Hreinsun!

6080%
afsláttur af öllum vörum
Barnafatnaður frá
Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá kl. 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)
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Afnema á virðisaukaskatt á bókum
Þrep virðisaukaskatts hér- SKATTUR
bleyjur. Líklega geta skoðlendis eru þrjú talsins,
anir einnig verið skiptþað er 0%, 7% og 25,5%,
ar um þessa upptalningu.
Rök a l ma n nava ldsi ns
en það síðastnefnda er hið
almenna virðisaukaskattsfyrir lægri skattlagningu
þrep. Bækur og annað ritað
eru þau að opinberir aðilar
mál eru í svokölluðu lægra
vilji styðja við viðkomandi
þrepi sem er 7%. Hins
starfsemi. Skattkerfið er
vegar er margvísleg starfmeð nokkuð af slíkum undsemi undanþegin virðis- Ágúst Einarsson anþágum og þó oft sé sagt
aukaskatti og er þannig prófessor við
að undanþágur séu ekki af
í 0% þrepi. Þetta er til að Háskólann á Bifröst því góða í skattkerfi vegna
mynda starfsemi eins og
hættu á undanskotum og
erfiðara eftirliti þá felast í slíku
heilbrigðisþjónusta, rekstur skóla
stjórnmálalegar áherslur, ekki
og safna, íþróttastarfsemi, póstþjónusta, vátryggingar, bankaþjónaðeins hérlendis heldur ekki hvað
usta, ferðaskrifstofur, útfarar- og
síst erlendis.
prestsþjónusta og sala laxveiðiLítill eða enginn skattur
leyfa. Vissulega er hægt að hafa
ólíkar skoðanir á því hvort einmitt
Reyndar er það ekki undanteknþessi starfsemi skuli undanþegin
ing heldur regla meðal þjóða heims
virðisaukaskatti en ekki önnur.
að hafa bækur í lægra skattþrepi.
Í 7% virðisaukaskattsþrepi er
Langflestar þjóðir hafa lægri virðtil dæmis leiga gistirýmis, afnotaisaukaskatt á bókum en almennt er í
gjöld útvarps, tímarit, blöð og
viðkomandi löndum. Yfir 90% landa
bækur, heitt vatn, rafmagn, matí nýrri fjölþjóðlegri könnun, sem
vara, geisladiskar, smokkar og
náði til 51 lands, skattleggja bækur

í lægra skattþrepi en almennt er.
Einungis fjögur lönd, Síle, Búlgaría,
Danmörk og Gvatemala, skattleggja
bækur í almennu þrepi en 47 lönd
skattleggja bækur í lægra þrepi.
Hérlendis er eitt hæsta almenna
skattþrep virðisaukaskatts, eða
25,5%. Prentaðar bækur eru hér í
7% þrepi sem er álíka og í mörgum
öðrum löndum. Af 34 Evrópuþjóðum er enginn virðisaukaskattur
lagður á prentaðar bækur í fjórum
löndum, það er í Bretlandi, Írlandi,
Noregi og Úkraínu; tvö lönd eru
með bækur í almennu þrepi en hin
28 löndin eru með lægra þrep fyrir
prentaðar bækur. Öðru máli gegnir um rafbækur. Þar eru flest löndin, eða átján talsins, með almennt
virðisaukaskattþrep, fjórtán lönd,
þar á meðal Ísland, eru með lægra
þrep og tvö lönd, Noregur og Úkraína, leggja engan virðisaukaskatt
á rafbækur.
Afnemum virðisaukaskattinn
Langflest ríki Evrópu beita virðis-

aukaskattskerfinu til að efla bókaútgáfu og bókalestur í löndum
sínum og stendur það Íslendingum
nærri að gera slíkt hið sama. Nú
á að lækka almenna þrepið í 24%
en hækka lægra þrepið í 12% og
þar með hækka skattlagningu á
bækur. Rökrétt væri að feta í fótspor þeirra landa sem leggja ekki
virðisaukaskatt á bækur en það
væru skýr skilaboð um forgangsröðun í þágu bókarinnar.
Það þarf að auka lestur og lesskilning, sérstaklega meðal ungmenna, og það er óumdeilanlegt.
Mikilvægt er því að láta vaskinn
ekki verða óbreyttan á bókum,
blöðum og tímaritum heldur fella
hann niður. Íslendingar gefa mikið
út af bókum og lesa mikið miðað
við aðrar þjóðir enda köllum við
okkur bókaþjóðina á tyllidögum.
Því viljum við halda og þess vegna
á að efla allt sem viðkemur skrifum, lestri og útgáfu.
Höfundur hefur rannsakað þessi
mál og væntanleg er á næstunni

➜ Reyndar er það ekki

undantekning heldur regla
meðal þjóða heims að hafa
bækur í lægra skattþrepi.

bók eftir hann um hagræn áhrif
ritlistar. Þau eru mikil og framlag
ritlistar til landsframleiðslu og lífskjara er umtalsvert. Þessi tillaga
um að fella niður virðisaukaskatt á
bókum, blöðum og tímaritum leiðir
ekki til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð þar sem aukning á umsvifum ritlistar hefur innan tiltölulega
skamms tíma í för með sér aukna
verðmætasköpun sem skilar sér í
betri lífskjörum og þar með auknum tekjum fyrir opinbera aðila í
framtíðinni.
Áhrif ritlistar koma ekki síst
fram í mikilvægi hennar fyrir
menningu þjóðarinnar og sem hluti
af menningararfi okkar eru þau
gríðarleg. Reyndar er ritlist ein af
forsendum fyrir tilvist Íslendinga
sem sjálfstæðrar þjóðar.

Enginn veit hvað átt hefur …
Eitt af því fáa sem stór MENNTUN
náms í Þýskalandi er með
hluti stjórnmálamanna hér
talsvert öðrum hætti en
á landi hefur getað samhér á landi þannig að stytteinast um á síðustu árum
ingin var í raun umtalsvert
er að skerða framhaldsminni en sú sem stefnt er
skólanám um eitt ár. Sama
að hér og síðast en ekki
síst þá tóku sum samer uppi á teningnum innan
bandsríkin þetta fyrir„atvinnulífsins“. Þeir sem
eru á þessari skoðun eru
komulag ekki upp og önnur
ekki eyland, svipaðar hug- Kristjana Björg
buðu upp á valfrelsi þótt
myndir hafa komið upp Sveinsdóttir
mikil stemning væri yfirerlendis og í Þýskalandi þýskukennari við
leitt fyrir breytingunni.
var fyrir nokkrum árum Menntaskólann í
Nú er hins vegar komið
gripið til aðgerða af svip- Reykjavík
annað hljóð í strokkinn í
Þýskalandi og er mörguðu tagi. Þar var nám til
um hætt að lítast á blikuna. Því
stúdentsprófs víða stytt um eitt
ár, niðurstaðan er hið svonefnda
er haldið fram að túrbóprófið búi
Turbo-Abi. Hér er þó rétt að slá
nemendur ekki nægilega vel undir
þann varnagla að skipulagning
háskólanám og yfirferðin sé allt of

hröð. Gagnrýni af þessu tagi hefur
komið bæði frá háskólamönnum
og almenningi og skoðanakönnun
í fjórum fylkjum í Norður-Þýskalandi sýnir að um 80% kjósenda
vilja hverfa aftur til gamla stúdentsprófsins. Og stjórnmálamenn
leggja við hlustir. Í a.m.k. tveimur fylkjum Þýskalands, Bæjaralandi og Hessen, eru þeir í fúlustu
alvöru farnir að ræða um að lengja
námið aftur um eitt ár. Annars
staðar, svo sem í Hamborg, hefur
verið reynt að knýja á um breytingar með undirskriftum en það
hefur ekki tekist enn og í Slésvík-Holstein er slík undirskriftasöfnun í gangi þegar þessi orð eru
skrifuð.

Lausnin er sveigjanleiki
Helstu rök þeirra sem ekki vilja
breyta eru þau að verra sé að
umsteypa skólakerfinu á nokkurra
ára fresti en að vera með gallað
kerfi, nokkuð sem íslenskir stjórnmálamenn mættu leiða hugann að.
Lausnin sem ýmsir þykjast sjá er að
bjóða upp á sveigjanleika, nemendur geti hvort heldur þeir vilja tekið
túrbóprófið eða hefðbundið nám.
Með því að skera niður nám
til stúdentsprófs um eitt ár telur
menntamálaráðherra sig vera að
laga íslenska menntakerfið að því
sem gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Ef það er í raun
markmiðið er þá ekki skynsamlegt
að kanna hvað sé raunverulega á

➜ Nú er hins vegar komið
annað hljóð í strokkinn í
Þýskalandi og er mörgum
hætt að lítast á blikuna.

seyði í menntamálum þeirra landa
sem við viljum bera okkur saman
við og læra af því sem þau eru að
gera, bæði því sem vel er gert og
ekki síður af mistökunum.
Þeim sem vilja kynna sér málið
nánar er bent á eftirfarandi slóðir:
http://g9jetzt.de>g9jetzt.de.
http://www.spiegel.de/
schulspiegel/wissen/g9-initiative-in-hamburg-scheitert-abitur-am-gymnasium-weiternach-acht-jahren-a-996218.html

Tromp Norðmanna í orkumálum?
ORKUMÁL
Ósló og búa yfir mikilli
Ríkir eru Norðmenn en
þekkingu á því sviði. Sérolían, sem færði þeim
staða þeirra er að geta
auðinn, mun ekki endast
fjármagnað rannsóknir
að eilífu. Núverandi spár
sem nauðsynlegar eru til
segja að eftir 53 ár horfi
að hanna þórínkjarnorkuþeir fram á olíuþurrð.
ver og hefur ríkið þegar
Hvað tekur þá við? Ekki
veitt fé til rannsókna á
er víst að allir Norðmenn
þessu sviði, sem norsk
hafi af því áhyggjur því
þeir kunna að eiga val,
Jóhann Helgason fyrirtæki eru þó í forsvari fyrir (Thor Energy
þ.e. kjarnorku eða notkun jarðfræðingur
AS).
þóríns til orkuframleiðslu.
Til að ná skjótum árangri á
Kjarnorkuver nota úran en
sviði þórínorkuvinnslu væri
unnið er að beislun þóríns í sama
æskilegt að mörg lönd legðu í
tilgangi, sem telst nær hættupúkkið en sú hefur ekki verið
laust samanborið við úran. Norðraunin. Evrópusambandið hefur
menn eru einna lengst komnir
veðjað á aðra kosti sem hafa
í orkurannsóknum á þórín (e.
verið fjármagnaðir í mörg ár,
thorium). Þeir eru engir nýgræðþ.e. rannsókn á kjarnasamruna.
ingar þegar kemur að þórín því
Lönd sem þróa aðferðir til þórfrumefnið fannst fyrst í Noregi
ínorkuvinnslu eru auk Noregs:
1828. Norðmenn hafa lengi rannFrakkland, Japan, Indland, Kansakað geislavirkni í Halden við

ada, Bandaríkin og Kína. Yfirleitt standa bæði yfirvöld og
fyriræki að þórínrannsóknum en
Kína hefur þó sérstöðu því þar
ríkir eins konar „stríðsástand“,
líkast kapphlaupinu á milli
Bandaríkjanna og Sovétríkjanna
um að verða fyrstir til að senda
mann til tunglsins.
Skipta um orkugjafa
Innan 10 ára ætla Kínverjar, með vísindalegan mannauð, nægt fjármagn og fullan
pólitískan stuðning yfirvalda
að vopni, að gangsetja fyrsta
þórínorkuverið. Óvíst er hvort
það tekst en þeir hyggjast leysa
vandamálið um útblástur gróðurhúsalofttegunda með því að
skipta um orkugjafa. Þetta er
eðlilegt því vandamálið snýst um
orku, ekki loftslag. Orkuvinnsl-

an er orsök þess að vandamálið
mengun andrúmsloftsins er til
staðar. Takist Kínverjum ætlunarverk sitt má ætla að aðrar
þjóðir njóti góðs af tæknilausnum þeirra. Þau lönd, eða réttara
sagt fyrirtæki, sem nú hafa áttað
sig á þessu, verða best í stakk
búin ef Kínverjar ná markmiði
sínu. Þeirra á meðal eru Norðmenn sem gætu því hætt að nota
olíu löngu áður en sú orkulind
tæmist.
Fjárfestar hafa að undanförnu
leitað í vinnslu og rannsóknir
annarra orkugjafa en olíu, kola
og gass, sem eykur líkurnar
á að þórínorkuframleiðsla líti
dagsins ljós. Viðskiptasjónarmið
ráða ferðinni, ekki hagsmunir
almennings. Þeir sem kynna sér
kosti þórínorkuvinnslu eru yfirleitt á þeirri skoðun að þessa leið

➜ Til að ná skjótum árangri
á sviði þórínorkuvinnslu
væri æskilegt að mörg lönd
legðu í púkkið en sú hefur
ekki verið raunin.

beri að fara. Þeirra á meðal eru
hinn áhrifamikli Bill Gates, en
einnig Hans Blix, fyrrverandi
eftirlitsmaður Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar. Norðmenn eru heppnir að eiga 4%
alls þóríns á yfirborði jarðar
og búa við kjöraðstæður, þ.e.
pólitíska framsýni, fjármagn
til rannsókna og vísindamenn
til að vinna verkið. Þótt aðrir
orkugjafar en kjarnorka munu
vafalítið verða beislaðir á næstu
áratugum, munar mest um
kjarnorkuna. Fátt virðist geta
stöðvað það ferli.

Sterkt áfengi í matvöruverslanir? Nei, takk
Umræðan um lagafrum- SAMFÉLAG
það líka til sterks áfengis,
varpið sem liggur fyrir
þannig að sala þess verður
Alþingi um afnám einkalíka færð úr vínbúðunum
í matvöruverslanir verði
sölu ríkisins á áfengi virðist vera á villigötum. Flutnþað samþykkt. Viljum við
ings- og stuðningsmönnum
það? Sömu skoðanakannþess hefur tekist að stýra
anir benda til þess að svo
umræðunni á þann veg að
sé ekki.
aðeins er talað um hvort
Öfugt við fyrsta flutningsmann frumvarpsins
við viljum geta keypt léttAdolf Ingi
vín og bjór í matvöruversl- Erlingsson
er ég langt frá því að vera
unum og sparað okkur það fréttamaður
bindindismaður og nýt þess
ógurlega ómak að þurfa að
reglulega að drekka gott
vín með góðum mat. En
fara í sérstaka vínbúð til
þess.
ég hef aldrei litið á það sem skerðÞví er síðan slegið upp að nýlegingu á persónufrelsi mínu né talið
ar skoðanakannanir sýni að meirieftir mér að þurfa að gera mér ferð
hluti fólks sé fylgjandi sölu léttvíns
í Vínbúðina til að kaupa áfengi.
og bjórs í matvöruverslunum.
Þar nýt ég frábærrar þjónustu vel
En það er ekki bara það sem
þjálfaðs afgreiðslufólks og mikils
frumvarpið felur í sér, heldur tekur
og góðs úrvals af víni. Miðað við

þjónustustigið í matvöruverslunum almennt efast ég stórlega um að
ég muni njóta hvorutveggja verði
frumvarpið að lögum.
Árangursríkasta leiðin
Þrátt fyrir að heildarneysla áfengis á Íslandi hafi hátt í tvöfaldast
frá því að sala á áfengum bjór var
leyfð árið 1988 erum við á meðal
þeirra þjóða í Evrópu sem drekka
hvað minnst. Rétt fyrir ofan okkur
í neyslu eru hinar Norðurlandaþjóðirnar þar sem sama fyrirkomulag er, það er einkasala ríkisins, Svíar, Norðmenn og Finnar.
Danir skera sig hins vegar úr með
um 70% meiri neyslu á mann en
við Íslendingar, enda ríkir þar hið
rómaða frelsi í sölu áfengis.
Mjög hefur dregið úr unglinga-

drykkju hér á landi síðustu árin
og hún er ein sú minnsta í Evrópu.
Viljum við hætta þeim árangri sem
hefur náðst á því sviði með því að
auka aðgengið að áfengi?
Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins um áfengisneyslu í Evrópu og áhrif hennar á þjóðfélagið
er ein árangursríkasta og ódýrasta
leiðin til að draga úr neyslu áfengis að takmarka framboð þess. Í
skýrslunni er bent á að ríkiseinkasalan á Norðurlöndunum gefist
mjög vel í þessu skyni.
Kannski er það þess vegna sem
mjög lítið heyrist annars staðar á
Norðurlöndunum talað um afnám
einkasölu ríkisins, hvað þá að
ábyrgir þingmenn berjist fyrir því
í nafni hins heilaga frelsis.
Fyrsti flutningsmaður frum-

➜ En ég hef aldrei litið á

það sem skerðingu á persónufrelsi mínu né talið eftir
mér að þurfa að gera mér
ferð í Vínbúðina til að kaupa
áfengi. Þar nýt ég frábærrar
þjónustu vel þjálfaðs afgreiðslufólks og mikils og
góðs úrvals af víni.

varpsins hefur staglast á frjálshyggjumöntrunni um að ríkið eigi
ekki og megi ekki. Ríkið eigi ekki
að standa í verslunarrekstri, sama
þótt um vöru eins og áfengi sé að
ræða. Hins vegar fylgja frumvarpinu engin rök um hvað því sé ætlað
að bæta annað en „frelsi“ kaupmanna.

> Fim og fær í ﬂestan sjó
Í ﬁmleikum skiptir mestu að leysa úr ﬂóknum æﬁngum áreynslulaust og fallega.
Kraft, samhæﬁngu, lipurð og að geta hugsað um margt í einu þekkjum við vel hjá Samskipum!
Samskip - stoltur styrktaraðili Fimleikasambands Íslands.

www.samskip.is
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Ég ákæri
brögðum, kyni og litarÉg er af þýskum uppruna. SAMFÉLAG
hætti, séu ekki bara orð
Langalangafi minn, Claus
á blaði, heldur inngreipt
Eggert Dietrich Proppé,
sannindi í huga okkar
kom hingað til lands árið
1868 og settist hér að.
allra. Svo inngreipt að við
Varð virtur þjóðfélagsþurfum ekki einu sinni að
þegn, stofnaði meðal annvelta þeim fyrir okkur.
ars fyrsta bakaríið í HafnÉg ákæri samfélagið
arfirði. Hann var sem sagt
í heild fyrir að hafa ekki
skorið upp herör gegn
innflytjandi, en við afkomKolbeinn
endur hans erum það ekki. Óttarsson Proppé þeim stórhættulegu hugmyndum sem hafa skotClaus var hvítur karl- afkomandi innið upp kollinum um að í
maður, lúterstrúar og kom ﬂytjanda
lagi sé að beita hóp fólks
ár sinni vel fyrir borð í
a nnarskonar meðferð
nýja samfélaginu. En var
af því að hann aðhyllist önnur
hann eitthvað minni innflytjandi en
trúarbrögð en meirihlutinn. Það
dökkleit kona, múhameðstrúar sem
kemur til Íslands rúmri öld á eftir
er ábyrgð okkar allra. Allir hafa
Claus og vinnur í láglaunastarfi?
frelsi til að útmála slíkar skoðanir,
Auðvitað ekki.
en við höfum líka öll frelsi til að
tala gegn þeim.
Á hvaða vegferð erum við?
Ég ákæri okkur öll fyrir að hafa
Nýlega bárust fregnir af könnekki innprentað börnum okkar að
un sem sýndi að um 42% Íslendöll erum við börn [setjið inn viðinga eru á móti því að moska rísi
eigandi guðlega veru, eða ekki
neitt ef þið eruð trúlaus] og öll
í Reykjavík. Þessi könnun fær mig
eigum við rétt á því að komið sé
virkilega til að velta því fyrir mér
hvort við höfum, sem samfélag,
fram við okkur af virðingu.
sofið á verðinum. Sofið svo fast að
Hvað getum við gert fyrir aðra?
sú kennd að þurfa að vera á verði
gegn því sem er öðruvísi hefur
Ég ákæri okkur fyrir sofandahátt.
breiðst út.
Við erum forréttindafólk, þó vissuÞví hverslags samfélag er það
lega hafi margir það slæmt hér á
eiginlega þar sem svo stór hluti
landi. Leyfum ekki þeirri brenglhefur yfirhöfuð skoðun á því hvort
uðu skoðun að skjóta rótum að eineinn trúflokkur eigi að fá að reisa
hver séu öðruvísi en við, af því að
sér tilbeiðsluhús umfram annan?
þau líta öðruvísi út eða trúa á eittHvað þá að vera á móti því. Mannhvað annað.
réttindi eru algild og óháð trú eiga
Hættum að dorma yfir sjónvarpallir rétt á þeim.
inu, áhyggjum af reikningum og
rifrildi um hvar einsöngslag dagsVöknum
ins eigi heima í dagskrá RíkisútÉg ákæri, ekki í þeim hálfkærvarpsins. Hættum að hlæja góðlátingi sem ég beiti oft og tíðum í
lega að stórhættulegum skoðunum.
umræðum um eitthvað sem mér
Hættum að láta eins og það sé í lagi
finnst arfavitlaust. Hlæjum að vitað troða á mannréttindum annars
leysunni í þeim sem eru tilbúin til
fólks af því að það skekur okkar
smáu heimsmynd að leyfa því að
að skerða mannréttindi annarra,
en það er kominn tími til að gera
blómstra sem er öðruvísi. Vöknum.
eitthvað meira en það. Þetta er
Vöknum til lífsins á hverjum
grafalvarlegt mál og þarf að taka
degi með þá hugsun að í dag getum
alvarlega.
við gert eitthvað svo öðru fólki líði
Ég ákæri sjálfan mig fyrir að
betur, ekki hugsandi um það hvernhafa ekki gert nóg til að tala fyrir
ig við getum varið okkur og það
því að mannréttindaákvæði um
sem okkar er. Þá er von til þess að
að allir séu jafnir, óháð trúarlífið verði öllum eilítið betra.
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Mein í meinum
F lest krabbameinanna
Mikilvægt er að hefja HEILBRIGÐISskimun á ristil- og enda- MÁL
greinast hjá einstaklingum
þarmskrabbameini sem
sem eru komnir yfir fimmfyrst. Sýnt hefur verið
tugt. Margir þeirra eru
fram á að slík skimun
engu að síður á besta aldri
lækkar dánartíðni hjá
þegar áfallið kemur. Árlega
körlum um 73 prósent
greinast um 50 einstaklingog hjá konum um 82 próar með sjúkdóminn á aldrinsent. Krabbamein í ristli
um 45-65 ára.
og endaþarmi er þriðja
Í mörg ár var deilt vel
algengasta krabbameinið Silja Dögg
og lengi um réttmæti
skimunar (kembileitar)
hjá Íslendingum og önnur Gunnarsdóttir
og markvissra forvarna
algengasta dánarorsök af þingmaður Framgegn krabbameini í ristli
völdum krabbameina. Að sóknarﬂokksins
meðaltali greinast um 130
og endaþarmi. Ítarlegar og
einstaklingar með krabbamein í
vandaðar rannsóknir hafa nú verið
ristli og endaþarmi á hverju ári og
gerðar og niðurstöður þessara
rannsókna benda eindregið til að
52 deyja úr sjúkdóminum árlega.
Ekki er vitað hvers vegna tíðni ristmeð skipulagðri skimun fyrir ristilkrabbameins hefur aukist svona
ilkrabbameini megi fækka dauðshratt sem raun ber vitni.
föllum vegna þessa sjúkdóms um
15% til 40%. Jafnframt hefur verið
Eitt algengasta krabbameinið
sýnt fram á að leit að þessu krabbaNýgengi sjúkdómsins fer vaxandi
meini er hagkvæm forvarnaríhlutsamkvæmt nýlegri spá um nýgengi
un. Þessum sömu aðferðum beita
krabbameina á Norðurlöndum til
heilbrigðisyfirvöld víða í vaxandi
2020. Hér á landi er spáð fjölgun
mæli þegar teknar eru ákvarðangreindra tilvika um 85% hjá körlir um forgangsröðun í heilbrigðisum en um 70% hjá konum. Ristilmálum.
krabbamein er eitt algengasta
Kostnaður sem borgar sig
krabbameinið í Evrópu skv. nýlegum
upplýsingum frá WHO Globocan,
Árlega kostar tæpan einn og hálfen það er hærra nýgengi en nýgengi
an milljarð að greina og meðhöndla
lungakrabbameins. Áhættuþættþá rúmlega hundrað og þrjátíu einir þessa sjúkdóms eru vel þekktir
staklinga sem greinast með ristilen þeir vega ekki allir jafn þungt.
krabbamein. Þá er ótalinn sá kostn-

➜ Hér á landi er spáð

fjölgun greindra tilvika um
85% hjá körlum en um 70%
hjá konum.
aður sem til fellur vegna vinnutaps,
minni þjóðfélagslegrar framleiðni
einstaklinga og afleiður þess fyrir
þjóðfélagið. Árlegur kostnaður við
skimun hjá skilgreindum aldurshópum hér á Íslandi hefur verið
áætlaður um 100 milljónir króna.
Áríðandi að hefjast handa
Eins og fyrr segir þá samþykkti
Alþingi þingsályktun árið 2007 um
að hefja skimun og þáverandi heilbrigðisráðherra var falið að undirbúa skimun. Áformað var að hefja
skimun í ársbyrjun 2009. Ekki varð
úr því en nú vinnur heilbrigðisráðherra að gerð krabbameinsáætlunar.
Í raun erum við í sömu sporum
hvað þetta varðar og fyrir 30 árum.
Það er gríðarlega mikilvægt að
ráðist sé í þetta verkefni án tafar.
Kallað hefur verið eftir skimun
fyrir ristilkrabbameini í áratug.
Alþingi hefur ályktað um málið og
sýnt hefur verið fram á kostnaðarhagræði auk þess sem hægt verður að bjarga mannslífum og lækka
dánartíðni af völdum þessa illvíga
sjúkdóms.

Á að hætta snjómokstri?
Fyrir þá sem halda að fyrir- SAMFÉLAG
Heyrnarlausir geta ekki
sögnin bendi til þess að hér
nýtt sér sjálfsagða þjónustu
nema með aðstoð táknmálseigi að fjalla um snjómokstur þá er það fjarri lagi. Á
túlka. En þar stendur hnífhinn bóginn er vert að
urinn í kúnni því að áætlhugsa um hvað myndi gerað fé til þeirrar þjónustu er
ast ef hætt yrði að moka
uppurið og því er ekki hægt
snjó af vegum vegna skorts
að greiða fyrir táknmálsá fjármagni og við sem eintúlkun. Eigum við að hætta
staklingar kæmust ekki
að moka snjó í október og
Ingibjörg
leiðar okkar sama hversu Valdís
bíða þangað til fjármagn
Jónsdóttir
áríðandi erindið væri, t.d.
fæst á næsta fjárlagaári?
talmeinafræðingur
að komast á áríðandi fundi
Eiga heyrnarlausir að bíða
eða til læknis. Ansi er hætt við að
það sem eftir lifir af árinu án þess
að geta leitað sér hjálpar?
það færi um marga við slíka tilhugsun.
Til skammar
Samt er það svo að í sjálfu velferðarríkinu er þjóðfélagshópur
Ef um er að ræða annaðhvort þjóðsem núna býr við þetta ástand. Enn
arhagsmuni, t.d. að halda vegakerfá ný, því að þetta er ekki í fyrsta og
inu opnu eða veita fé í svokölluð
ekki í annað skipti, standa heyrnargæluverkefni eins og að sjá heilum
lausir frammi fyrir þeirri bláköldu
árgangi í skólakerfinu fyrir spjaldstaðreynd að geta ekki nýtt sér
tölvum, þá virðist fjármagn finnast
sjálfsagða og nauðsynlega þjónustu
til þess. En það virðist ekki finnast
eins og t.d. að leita til lækna, fara á
fjármagn þegar um er að ræða að
foreldrafundi, leita til yfirvalda, fá
sjá litlum hópi einstaklinga fyrir
fyrirgreiðslu hjá opinberum aðilum
grundvallar mannréttindum. Það
eins og kirkju eða stunda nám.
er svo skrítið oft með stjórnmála-

menn að á meðan þeir eru í stjórnarandstöðu þá er svo sjálfsagt og
eðlilegt að leysa mál en um leið og
sama fólkið er komið í stjórn, verður allt annað uppi á teningnum.
Vissulega getur það flækt málin
að þarfir heyrnarlausra deilast á
mörg ráðuneyti eins og heilbrigðisráðuneyti, menntamálaráðuneyti
og velferðarráðuneyti, sem hvert
um sig þarf þá að leggja fram
áætlað fjármagn til túlkaþjónustunnar. En þetta er fyrirsjáanlegt
og hefði átt að vera búið að leysa
þann vanda fyrir löngu. Ég vil
beina þeirri fyrirspurn til velferðarráðherra, heilbrigðisráðherra
og menntamálaráðherra hvernig
þeir ætla að finna varanlega lausn
á túlkaþjónustu við heyrnarlausa
þannig að núverandi staða komi
ekki aftur upp. Það er sjálfsagt
aldrei hægt að áætla raunhæfan
kostnað við túlkaþjónustu heyrnarlausra en fari hann fram úr áætlun
þá þarf að vera viðbúið að bæta við
það sem á vantar. Þetta ástand er
stjórnvöldum til skammar.

Dæmdir fyrir friðsamleg mótmæli
Fyrir ári voru Hraunavin- NÁTTÚRUmeira viðnám en áður og
skipulagsnefndir sveitir handteknir þegar þeir VERND
arfélaga eru meðvitaðri
mótmæltu með friðsamum hlutverk sitt. Nýlega
legum hætti framkvæmdhafnaði t.d. skipulagsum við lagningu Álftanesnefnd Garðabæjar beiðni
vegar. Þeir voru tíndir
upp einn af öðrum og settum stækkun golfvallar út
ir í fangaklefa, sumir einu
í Búrfellshraun.
sinni, aðrir tvisvar. Á dögVið handtökurnar fyrir
unum féll dómur í héraðsári síðan kom í ljós hversu
dómi vegna mótmælanna. Gunnsteinn
frjálslegt starf lögreglunnEinn var dæmdur fyrir Ólafsson
ar er í krafti 19. greinar
að taka límband verktak- formaður
lögreglulaga. Lögreglunni
ans, annar fyrir að liggja Hraunavina
virðist í sjálfsvald sett
afvelta í mosa, sá þriðji
hvern hún handtekur, hveslapp við handtöku því að armur
nær og hvar og hvort mótmælendlaganna megnaði ekki að bera
ur séu handjárnaðir eða mjó plasthann á brott sökum þyngsla. Sambönd hert að úlnliðum þeirra. Satt
tals voru níu Hraunavinir sakað segja kom það á óvart hversu
harkalegum aðferðum lögreglfelldir.
an beitti við handtökur í GálgaHverju skilaði þá barátta
Hraunavina í Gálgahrauni?
hrauni. Að minnsta kosti virti lögFramkvæmdinni við Álftanesveg
reglan ekki stjórnarskrárvarinn
var gjörbreytt. Vegurinn verðrétt þjóðarinnar til friðsamlegra
ur aðeins tveggja akreina í stað
mótmæla.
fjögurra. Í stað mislægra gatnaSáttmáli gagnlaust plagg
móta koma hringtorg og undirgöng fyrir gangandi vegfarendur.
Þáttur saksóknarans er einnig kapVegur frá norðri til suðurs þvert
ítuli út af fyrir sig. Hann skipulagði
á Álftanesveg verður felldur úr
aðgerðir gegn Hraunavinum á vettskipulagi. Fyrir þjóðarbúið þýðir
vangi, tók á móti þeim á lögregluþetta sparnað upp á þrjá milljarða.
stöðinni á Hverfisgötu, lét loka þá
Stjórnsýslan virðist einnig betur
inni, valdi þá úr sem átti að lögá verði. Skipulagsstofnun sýnir
sækja og mætti sjálfur í réttarsal

til að stýra málflutningi. Margir
furða sig á þeirri heift og langrækni sem saksóknarinn sýnir
friðsömum borgurum, svo ekki
sé minnst á hvað öll þessi aðgerð
hefur kostað.
Baráttan í Gálgahrauni leiddi í
ljós að Árósasáttmálinn er, þegar á
reynir, gagnslaust plagg á Íslandi.
Alþingi Íslendinga samþykkti
breytingar á EES-samningnum og
fullgilti Árósasáttmálann á árinu
2012 svo aðild náttúruverndarsamtaka að umhverfismálum væri
tryggð. Réttaráhrifin reyndust
engin. Alls staðar var Hraunavinum vísað frá innan stjórnsýslunnar í Gálgahraunsmálinu á þeim forsendum að þeim væri málið óskylt.
Þegar dómstólaleiðin var reynd tók
ekki betra við. Hæstiréttur benti
Hraunavinum vinsamlegast á að
snúa sér til stjórnsýslunnar. Þar
væri vel tekið á móti fólki. Þögn
Alþingis bendir til þess að þingmönnum sé ekki ljóst að fullgilding
Árósasáttmálans mistókst á Íslandi.
Sáttmálinn átti að vera mesta réttarbót síðari tíma í sögu náttúruverndar hér á landi. Málsmeðferðin
gegn Hraunavinum sýnir að réttarbótin náði aldrei fram að ganga.
Náttúruvernd á Íslandi er lagalega
séð aftur komin á byrjunarreit.

AFSLÁTTUR: 460.000 KR.

AFSLÁTTUR: 200.000
00 KR.

AFSLÁTTUR: 260.000 KR.

AFSLÁTTUR: 240.000 KR.

TILBOÐ: 3.790.000 KR.

TilBOÐ: 1.150.000 KR.

TILBOÐ: 1.590.000 KR.

TILBOÐ: 2.290.000 KR.

Ford Kuga Titanium S FKY75

Ford Ka Trend UUL33

Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 81.000 km. Litur: Grár
Ásett verð: 4.250.000 kr.

Citroën C3 Seduction Airdr. BAE53

Skráður maí 2013, 1,2i bensín, beinskiptur
Ekinn 64.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 1.350.000 kr.

Skráður maí 2012, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Grár
Ásett verð: 1.850.000 kr.

Mazda3 Advance OXN64
Skráður apríl 2013, 1,6Di dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 2.530.000 kr.

BÍLALEIGUBÍLAR TIL SÖLU
Kauptu nýlegan bíl á lægra verði.
Nýlegir bílaleigubílar eru af nýjustu
gerðum (árgerðir 2012, 2013, 2014)
en fást á lægra verði.

Nýlegir bílar lækka rekstrarkostnaðinn með lægri eyðslu og
minna viðhaldi og eru jafnframt
öruggari. Skoðaðu úrval nýlegra
bíla strax í dag.

Hafðu samband við ráðgjafa
og við gerum þér frábært tilboð.

Finndu bílinn þinn á:

LÉTTARI KAUP

LÆGRA VERÐ

ÓDÝRARI REKSTUR

Landsbankinn og Brimborg létta
þér kaupin á nýlegum bíl.

Landsbankinn býður einstaklingum
sérkjör á fjármögnun við kaup á
nýlegum bílaleigubíl frá Brimborg:

Nýttu tækifærið!

notadir.brimborg.is

•

Engin lántökugjöld í
október

AFSLÁTTUR: 500.000 KR.
AFSLÁTT

•

Hagstæðari kjör

•

Allt að 7 ára lánstími

•

Allt að 80% fjármögnun

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.

Brimborg tekur allar tegundir
bíla upp í. Hagstætt uppítökuverð.

TILBOÐ: 1.090.000 KR.
Citroën C1 SX GPU11
Skráður apríl 2012, 1,0i bensín, beinskiptur
j g
Ekinn 72.000 km. Litur: Ljósgrár
000 kr.
Ásett verð: 1.290.000

TILBOÐ: 3.820.000 KR.

KOMDU NÚNA

Ford Kuga Titanium S JJF07
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 85.000 km. Litur: Brúnn
Ásett verð: 4.320.000 kr.

AFSLÁTTUR: 880.000 KR.
AFSLÁTT
í ábyrgð!

VERÐ: 1.890.000 KR.

Mazda2 Go ZBA04

í ábyrgð!

AFSLÁTTUR: 350.000 KR.

Skráður júní 2014, 1,3i bensín, beinskiptur
Ekinn 26.500 km. Litur: Grár

AFSLÁTTUR: 300.000 KR.

TILBOÐ: 7.990.000 KR.
T

TILBOÐ: 1.940.000 KR.

Volvo XC90 Momentum D5 AWD KNS06
V

Ford Fiesta Titanium NJE94

TILBOÐ: 2.590.000 KR.
Ford Focus Titanium STW SUP15

Skráður maí 2013, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 66.000 km. Litur: Brúnn
Ásett verð: 2.290.000 kr.

Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 80.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 2.890.000 kr.

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Skráður des. 2012, 2,4Di dísil, sjálfskiptur
Ekinn 76.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 8.870.000 kr.

TILBOÐ: 2.090.000 KR.
Citroën C4 Comfort LNZ23
Skráður maí 2013, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.350.000 kr.
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Notaðir bílarr
- Brimborg
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Myndir í auglýsingunni eru af sambærilegum nýjum bílum sömu gerðar. Útbúnaður og litur bílanna getur því verið frábrugðinn myndunum í auglýsingunni.
gunni.
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HELGIN
Steinunn Þórðardóttir,
sminka og jógakennari

Mjölnissýning á Borgríki 2
Ég verð að kenna jóga í Mjölni á morgun og um
kvöldið ætla ég í bíó á sérstaka Mjölnissýningu á
Borgríki 2, en hún var einmitt frumsýnd í fyrradag.
Ég er reyndar búin að sjá hana, sérstaka viðhafnarsýningu fyrir aðstandendur myndarinnar.
Þá skoðaði ég bara vinnuna mína en ég sá um
smink í myndinni. Svo ég hlakka til að sjá hana
aftur og njóta myndarinnar.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Ævar Þór Benediktsson,
leikari og rithöfundur

Ása Dýradóttir,
bassaleikari Mammúts

Hrönn Marinósdóttir,
framkvæmdastjóri RIFF

Fagnar útgáfu
með bróður

Fer á Northern Wave
kvikmyndahátíðina

Rólegheit eftir
vinnutörn

Ég er með útgáfuboð fyrir nýju
bókina mína sem heitir Þín
eigin þjóðsaga í dag. Ég held
það með bróður mínum sem
var að vinna Íslensku barnabókaverðlaunin í vikunni. Við
ákváðum því að skella saman í
partí. Svo á sunnudaginn ætla
ég að leyfa mér að sofa út.

Ég ætla að fara á Northern
Wave-kvikmyndahátíðina á
Grundarfirði. Ég mun vera
alveg fram á sunnudagsmorgun. Sunnudagurinn fer síðan
í að skipuleggja komandi viku
á Stofunni, ásamt því sem
stefnt er á að semja nýja og
þunga tóna með Mammút.

Ég ætla aðallega að vera í rólegheitum eftir mikla vinnutörn.
Kannski rölti ég með í bæinn
með dætrunum í dag og við
kíkjum inn á söfn og fáum
okkur ís. Í kvöld er fjölskyldunni
boðið í mat til vinafólks og á
morgun á miðdóttirin afmæli
og þá verður veisla hér heima.

HÖFUNDUR SKÁLDSÖGU OG HÖFUNDUR
LEIKGERÐAR Ólafur

Egill Egilsson og Kristín
Marja Baldursdóttir
komu við á æfingu
tveimur dögum fyrir
frumsýningu en hafa
annars haldið sér sem
mest til hlés.

Á SILKIDRANGA nýjustu
plötu hljómsveitarinnar
Samaris, sem greinarhöfundur tímaritsins Time sagði vera
„fullkomna til að búa til stemningu
í sunnudagsbrönsi eða bíltúr síðla
nætur“. Á vefsíðu tímaritsins voru
lesendur hvattir til að kynna sér
sveitina og tíu aðrar hljómsveitir víða
úr heiminum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Á SÝNINGUNA GRÁSKALA
sem lýkur nú um helgina í
Gallerí Þoku. Á sýningunni má
sjá einfalt vídeóverk eftir listamanninn Curver þar sem hann klæðir sig í
föt sem spanna allan gráskalann frá
hvítum til svarts og aftur til baka.

Sleppa tökunum á verkinu
Kristín Marja Baldursdóttir, höfundur bókarinnar Karitas, og Ólafur Egill Egilsson, höfundur leikgerðar eftir bókinni, segja hluta af sköpunarferlinu vera að sleppa tökunum á verkinu og færa það
í hendur annarra listamanna. Þau viðurkenna þó bæði að það sé gert í fullkominni angist.
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

ÆVINTÝRAFERÐ FAKÍRSINS SEM
FESTIST
INN Í IKEA SKÁP
fyrstu bók Romain
Puértola. Söguhetjan
er indverskur fakír
sem leggur upp í
ferð til Parísar með
falsaðan hundrað
evra seðil upp á
vasann í því skyni
að kaupa naglarúm á tilboði í IKEA
og selja það hæstbjóðanda þegar
heim er komið.

ÓSKALÖG ÞJÓÐARINNAR
á RÚV í kvöld klukkan 19.40,
nýjan íslenskan skemmtiþátt
þar sem þjóðin fær tækifæri til að
velja og heyra óskalögin sín.

L

eiksýningin Karitas var
frumsýnd í gærkvöldi í
Þjóðleikhúsinu. Sýningin er byggð á bók Kristínar Marju Baldursdóttur og Ólafur Egill
Egilsson skrifaði leikgerðina í
samvinnu við Símon Birgisson.
Tveimur dögum fyrir frumsýningu voru þau full tilhlökkunar
að sjá sýninguna en viðurkenndu
þó að þau muni líklega sitja í salnum í fullkominni angist, að fylgjast með öðrum listamönnum með
sköpun þeirra í höndunum.
Kristín Marja segir að það
reyni á hana að sjá verkið í höndum annarra, jafnvel þótt það sé í
höndum fremstu listamanna þjóðarinnar. „Það er erfiðara með
þetta verk en önnur því sagan
er aðeins tengd mér. Ég er mjög
stolt af því að Þjóðleikhúsið taki
verkið til sýningar og ég vona að
móðir mín, ömmur og langömmur séu líka stoltar en þær stíga
nú allar dansinn á hvítum himni.
Þótt bókin sé einber skáldskapur
og persónur allar fæddar í mínum
huga eru þó þarna myndir sem ég
sótti í reynslu þeirra eða sögur
sem þær sögðu mér,“ segir Kristín og bætir við að hún hafi ekkert komið að uppsetningunni en
hafi þó sett eitt skilyrði. „Ég vildi
að Ólafur Egill skrifaði handritið. Ég vissi að ef einhver gæti náð
kjarnanum í sögunni þá væri það
hann.“

Kristín Marja nær oft djúpum tengslum við persónur sínar
og því hlýtur að vera erfitt að
sleppa af þeim tökunum. „Ég hef
hugsað mikið um þetta og held
að með því að verkið fái nýtt
form komist bókmenntirnar með
sínum persónum til fleiri, til
dæmis til fólks sem almennt les
ekki, en hefur ánægju af leikhúsi. Tökum sem dæmi Buddenbrooks eftir Thomas Mann. Ég
hef lesið þessa bók þrisvar en
það var ekki fyrr en ég sá verkið á sviði í leikhúsi í Þýskalandi í
vetur sem ég áttaði mig á kjarna
verksins. Bókin er 800 blaðsíður en handritshöfundi tókst að
koma þessu til skila með tveggja
tíma flutningi. Ég hef fylgst með
handriti Ólafs á öllum stigum og
veit því að hann fann kjarnann
og kemur honum til skila.“
Ólafur skýtur inn í að kjarninn sé líka góður. „Bókin sogaði mig til sín eins og aðra lesendur.“ En hver er þessi kjarni?
„Meginkjarni verksins er, eins
og ég upplifi það, að fólk verði
að fylgja köllun sinni, hver svo
sem hún er, og það geti útheimt
fórnir af ýmsum toga. Sagan
gerist vissulega á öðrum tíma
en mér finnst hún þó, eins sorglegt og það er, skírskota til
okkar tíma. Þarna er kona sem
velur að „krota“ umfram það að
standa í barnauppeldi eða fá sér
almennilega vinnu eins og það
heitir. Það er þungur kross að
bera og enn í dag hallar ákaflega á konur í þessum efnum.
Kona sem velur starfsframa

KARITAS Brynhil-

dur Guðjónsdóttir í
hlutverki sínu.

Það er farsælast að
sviðið fái að taka yfir og að
ferðalagið sem leikhópurinn og leikstjórinn leggja
upp í sé á þeirra forsendum. Þá blómstrar allt.
Ólafur Egill Egilsson

umfram börn er dæmd á annan
hátt en karlmaður sem gerir
það.“
Kristín Marja grípur orðið og
segir þessa togstreitu vera erfiða. „Þetta eru tvö sterkustu
öflin í sálu mannsins. Ástin og
listin. Ástin og draumarnir.
Þegar slík öfl mætast þá gneistar á milli.“
Kristín Marja og Ólafur Egill
eru í sömu sporum. Þau hafa
unnið sinn hlut í verkinu og hafa
nú sleppt af því tökunum til leikhússins. Ólafur segir það algjöra
grundvallarreglu að geta gefið
verkið frá sér. „Þó það sé gert
í angist. Það er alltaf ákveðin angist í skapandi ferli. Angist, draumar og fullt af vinnu
sem vonandi gerir sig þegar allt
kemur saman. Á milli leiktextans í handritinu eru mínar hugmyndir um sviðsetningu, leiklýsingar, en ég veit að lögmálið er
að yfirleitt er þeim hugmyndum
kollvarpað – sem betur fer. Það
er farsælast að sviðið fái að taka
yfir og að ferðalagið sem leikhópurinn og leikstjórinn leggja
upp í sé á þeirra forsendum. Þá
blómstrar allt.“

Reitir eru stærsta fasteignafélag landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis.
Með vönduðu viðhaldi á eignum stuðla Reitir að fallegri ásýnd, varðveita
sögu húsanna og skapa ímynd sem er fyrirtækinu þínu til sóma.
Reitir eru með yfir 130 eignir til leigu fyrir hvers kyns rekstur, á
höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri og í fjölda annarra bæjarfélaga.
Finndu húsnæði sem hentar þínum rekstri. Hafðu samband
við Reiti í síma 579 9000 eða í reitir@reitir.is.
Kringlan 4–12

103 Reykjavík

www.reitir.is

575 9000

SÍA
•
jl.is
•
JÓNSSON & LE’MACKS

Rétta umhverfið
fyrir þitt fyrirtæki

HRÆRIVÉL

ALDREI
VERIÐ
LÉTTARA
AÐ SLÉTTA
ÚR FLÍKUM

21%

35%

GUFUSLÉTTIR

HUROM
SAFAPRESSA
HF SILVER

Settið inniheldur 5 vönduð og
viðloðunarfrí KitchenAid bökunarform.
form
fo
rm
m.

ALGJÖR SNILLD
VERÐ ÁÐUR ...9.995
TILBOÐ .........6.495

VERÐ ÁÐUR ...59.995
TILBOÐ .........49.995

SEVERIN
KAFFIVÉL

20%

22%

LITUÐ
Fjöldi lita

Pressa tærara og meira magn safa
en aðrar sambærilegar pressur

1400W

+ BÖKUNARSETT + BÓK

HVÍT

FULLT
VERÐ
107.980
FULL
FU
LLTT V
ERÐ ... 10
07 98
980
0

FFULLT
FU
ULL
LLTT VERÐ
VERÐ
VE
RÐ ... 10
104.980
04.98
980
0

Hrærivél + bökunarsett + matreiðslubók 19.990

Hrærivél + bökunarsett + matreiðslubók 19.990

TILBOÐSVERÐ .. 84.990

TILBOÐSVERÐ .. 81.990

KRINGLUKAST

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR • NÝTT KORTATÍMABIL
Sýður
vatnið

GEORGE FOREMAN

50%

HEILSUGRILLIN

EINNIG
FYRIR FYLLTA
HAMBORGARA

VERÐ ÁÐUR ...17.995
TILBOÐ .........14.395

KRUKKUOPNARI

50%
VERÐ ÁÐUR ... 995
TILBOÐ ......... 495

20%
TRISTAR
SALT OG
PIPARKVÖRN

GASTROMAX

30%

OSTASKERI
Sá besti

50%

COMPACT
38sm grillflötur

FULLT VERÐ .....13.995
TILBOÐ .............7.695

PÖNNUKÖKUPANNA

TRISTAR

VÖFFLUJÁRN

30%

FAMILY

2

VERÐ ÁÐUR ... 999
TILBOÐ ......... 500

2 saman í pakka

VERÐ ÁÐUR ...5.990
TILBOÐ .........4.792

45%

VERÐ ÁÐUR ...2.495
TILBOÐ .........1.250

50%

Ný lína með
m plötu
um
losanlegum
plötum

40%

ENTERTAINMENT

51sm grillflötur

64sm2 grillflötur

2

FULLT VERÐ .......16.995
TILBOÐ .............11.895

MANDOLIN
DELUXE

FULLT VERÐ .......18.995
TILBOÐ .............13.295

33%

45%
KÖKUKEFLI

Líka fyrir
spanhellur

MARMARI
Sneiðir, skrælar, saxar

VERÐ ÁÐUR .....3.995
TILBOÐ ...........1.995

VERÐ ÁÐUR ...8.995
TILBOÐ .........4.995

VERÐ ÁÐUR ...4.495
TILBOÐ .........2.995

HÁGÆÐA

KLASSÍSKU ROASTER POTTARNIR

STEYPUJÁRNSPOTTAR

33%

VERÐ ÁÐUR ...5.995
V
TTILBOÐ .........3.995

PURE KOMACHI 2
Hágæða hnífalína frá
KAI í Japan. KAI hefur
framleitt hnífa í yfir
100 ár. Pure Komachi
2 hnífarnir eru með
litaðri „non-stick“ húð.

EKTA
BELGÍSKAR VÖFFLUR

ROASTER POTTUR
MIÐSTÆRÐ 509

VERÐ ÁÐUR ... 9.999
TILBOÐ ......... 5.999

25%

Hitinn dreifist mjög jafnt
og rakastig viðhelst sem
gefur jafna og góða
eldun.

Mega fara í
uppþvottavél.

20%
VERÐ FRÁ 2.399 TIL 3.599

45,5cm

Pottana má nota
á allar gerðir
helluborða, þar með
talin spanhelluborð.

Þá má einnig setja
pottana í bakaraofn og
á grill, hitaþolnir upp að
MAX 200C°.
Henta bæði til eldunar
og framreiðslu
“Cook and Serve”.

Nýtt frá KitchenAid
15% kynningarafsláttur!

15%

PRINCESS

BLANDARI
800W

GRUNWERG
KERAMIK PÖNNUR
Slitsterkari Keramik húðun og engin
skaðleg efni! Virka á allar hellur.

30%

15%

33%

Öflugur, mylur klaka
FULLT VERÐ ...........24.990
KYNNINGARVERÐ ..21.245

FULLT VERÐ ...........19.990
KYNNINGARVERÐ ..16.995

VERÐ ÁÐUR ...9.995
TILBOÐ .........6.995

20%
KENWOOD

750W

MATVINNSLUVÉL
VERÐ ÁÐUR ...12.999
TILBOÐ .........10.399

20%

PHILIPS
ErgoRange
RYKSUGA
ORKU
SPARANDI

Dolce Gusto Circolo

40%
AFSLÁTTUR AF
HVÍTRI OG
RAUÐRI

YFIR
Y
FIR 30
30 GERÐIR
GERÐIR
AF TE, KAFFI
OG KAKÓ!

VERÐ ÁÐUR .... 32.995
TILBOÐ .......... 19.995

VERÐ ÁÐUR ...19.995
TILBOÐ .........15.995

HÁGÆÐA HITAKÖNNUR OG BRÚSAR

25%

25%

35%
Kökuþjónninn vann hönnunarverðlaun Red Dot
árið 2010. Nýtist sem kökuhnífur og spaði.

VERÐ ÁÐUR ... 4.795
TILBOÐ ......... 3.495

PHILIPS

VERÐ ÁÐUR ... 7.795
TILBOÐ ......... 4.995

RYKSUGUVÉLMENNI

TÖFRASPROTI
550W

HREIN

SNILLD!

20%
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með
iAdapt gervigreind. Fallskynjari.

Roomba 650
Með iAdapt gervigreind og tímastilli. Fallskynjari. Einn sýndarveggur fylgir.

VERÐ ÁÐUR ... 59.995
TILBOÐ ......... 49.995

VERÐ ÁÐUR ... 79.995
TILBOÐ ......... 69.995

Roomba 620

VERÐ ÁÐUR ...9.995
TILBOÐ .........7.995

Roomba 775
Með iAdapt gervigreind og tímastilli.
Sýndarveggur og Halo sýndarveggur.
Dirt Detect Series 2. Fallskynjari.

VERÐ ÁÐUR ... 99.995
TILBOÐ ......... 84.995

SKÚRINGAVÉL
iRobot Scooba 390
Sjálfvirk skúringavél sem hreinsar allt að
50fm á einni vatnsfyllingu og allt að 80fm
á einni hleðslu. Sýndarveggur fylgir.

VERÐ ÁÐUR ... 84.995
TILBOÐ ......... 69.995
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GUÐRÚN EVA „Trúarskoðanir eru tabú og kannski mega þær alveg vera það.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Miðaldra er heimilislegt orð
Guðrún Eva Mínervudóttir flúði sveitina í fússi sem unglingur og ætlaði aldrei til baka. Tuttugu árum síðar er hún orðin
sultandi húsfreyja í Hveragerði, gift kona og móðir. Nýja skáldsagan hennar, Englaryk, kom út í vikunni og er ögrandi saga
af samskiptum fjölskyldumeðlima. Sjálf segist Guðrún Eva taka því fagnandi að vera óðum að nálgast miðjan aldur.

Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

Skáldsagan Englaryk, nýjasta saga
Guðrúnar Evu Mínervudóttur,
fjallar á yfirborðinu um fjölskyldu
sem lendir í ógöngum þegar dóttirin
á heimilinu hittir Jesú á ferðalagi á
Spáni og verður heltekin af honum.
Trú hennar sem slík er þó ekki það
sem fer fyrir brjóstið á foreldrunum
heldur það að hún skuli hafa þörf
fyrir að deila henni með öllum sem
á vegi hennar verða. Hvers vegna er
það vandamál?
„Fólki finnst bara óþægilegt
þegar aðrir tala of mikið um trú
sína. Trúarskoðanir eru tabú og
kannski mega þær alveg vera það.
Þegar fólk fer að gapa mjög mikið
um guð og kærleikann þá er oft ekkert gott í uppsiglingu, það er svo
auðvelt að nota trúarbrögð í illum
tilgangi.“
Ert þú trúuð? „Já, ég get ekki
þrætt fyrir það, en ég hef enga þörf
fyrir að tala um það. Maður tengir
trúarbrögð ósjálfrátt við geðbilun
eða ofbeldi og yfirgang, þannig að
maður vill ekki endilega skipa sér í
lið þeirra sem básúna trú sína. Trúarbrögðin eru stundum með undanbrögð þegar kemur að mannréttindum, til dæmis réttindum kvenna
og samkynhneigðra og það er ólíðandi. Engan afslátt af mannréttindum, takk! Ég hef hins vegar alltaf
verið trúuð, það er svona kórsöngur og þakklæti í hjartanu, kjölfesta
sem ég myndi ekki vilja vera án.“
Sögusvið bókarinnar er Stykkishólmur þar sem Guðrún Eva bjó í
eitt ár í rithöfundaíbúð Vatnasafnsins. „Ég var fyrsti höfundurinn
sem fékk að dvelja þar í kjallaranum. Ástæðan fyrir að ég valdi þetta
sögusvið var bara að þessi bær er
svo fagur, svolítið eins og maður
hafi gengið inn í gamlan tíma. Svo
eru það auðvitað nunnurnar, hlutskiptið sem þær velja sér er svo
framandi og óeigingjarnt framlag þeirra vegur þungt í svona litlu
samfélagi.“
Móðir Guðrúnar Evu bjó í

Stykkishólmi sem barn og gekk í
leikskóla hjá nunnunum en Guðrún
sjálf segist eiginlega vera alls staðar að af landinu. „Ég var alin upp
hér og þar um landið, mamma er
tónlistarkennari og það er mjög forgengileg staða, alltaf verið að auka
eða minnka kennsluna og segja fólki
upp, þannig að við fluttum mikið
milli staða.“
Eitthvað eitthvað Mínervudóttir
Hvers vegna kennirðu þig við
móður þína? „Ég kynntist ekki
föður mínum almennilega fyrr en
frekar seint, pabbi og mamma voru
ekki saman og það var ekki fyrr en
ég var sextán ára og vildi flytja til
Reykjavíkur sem ég bauð mér í
mjög langa heimsókn og flutti inn
á hann. Við erum mjög lík og eftir
að við kynntumst erum við mjög
náin og eigum gott samband. Undir
niðri hef ég greinilega verið eitthvað ósátt við það hvað hann hafði
lítið samband við mig sem barn og
þegar ég var þrettán ára hætti ég
að skrifa Pálsdóttir undir skólaverkefnin og fór að skrifa Mínervudóttir. Held reyndar líka að mér
hafi bara fundist það flott, það var
– og er – í mér dramatísk taug og
þetta var óneitanlega dramatískara
nafn. Þegar síðan kom að því að ég
gæfi út mína fyrstu bók, tuttugu og
tveggja ára, þurfti ég virkilega að
velta því fyrir mér hvort nafnið ég
ætti að nota. Korter í prentun sat
ég á barnum með vinkonu minni og
ræddi þetta fram og til baka þegar
Helgi Hjörvar alþingismaður vatt
sér að okkur og sagði: „Fyrirgefðu,
ég komst ekki hjá því að heyra um
hvað þið eruð að tala og vildi bara
segja þér að í morgun hitti ég útgefandann þinn og hann sagði mér að
hann væri að fara að gefa út fyrstu
bók ungrar skáldkonu. Ég man
ekkert af því sem hann sagði um
þig nema eitthvað eitthvað Mínervudóttir.“ Mér fannst þetta vera
ábending frá örlögunum og slíkt
stenst ég aldrei þannig að þar með
var það ákveðið.“
Fyrsta skáldsagan innblásin af
góðvild gamallar konu
Fyrsta bók tuttugu og tveggja ára,

FJÖLSKYLDAN „Svo kom Marteinn heim frá útlöndum ...“

varstu alltaf ákveðin í því að skrifa?
„Nei, nei, ég var með alls konar hugmyndir, en þegar ég var átján ára
á interrail-ferðalagi með vinkonu
minni fékk ég innblástur að fyrstu
skáldsögunni minni í Feneyjum. Þar
varð ég snortin af góðvild gamallar konu sem aumkaði sig yfir okkur
eftir að við höfðum gengið milli
gististaða fram á kvöld, en hvergi
verið pláss. Það bara gerðist eitthvað í höfðinu á mér og um leið og
ég kom heim keypti ég notaða fartölvu, settist niður og skrifaði skáldsögu. Hún hefur reyndar aldrei
komið út, en ég kláraði hana og það
kom mér til að hugsa að kannski
væri það þetta sem ég ætti að gera.“
Guðrún Eva segist hafa verið með
hugann fullan af sögum frá því
að hún man eftir sér, en hún hafi
ekki tekið þær alvarlega eða fundist ástæða til að skrifa þær niður.
„Ég reyndi stundum að skrifa niður
það sem mig dreymdi og gera úr
því sögu en það strandaði á færni

minni til að láta atburði lifna við á
blaðsíðunni. Það fór ekki framhjá
mér, barninu, að þetta var ekki jafn
óaðfinnanlegt hjá mér og hjá vönum
höfundum. Það gat ég ekki sætt mig
við. Einhverra hluta vegna datt mér
sá möguleiki að verða rithöfundur
ekkert í hug. Þegar ég var unglingur kom út bókin „Ég heiti Ísbjörg,
ég er ljón“ eftir Vigdísi Grímsdóttur. Ég er ekki frá því að með þeirri
bók hafi eitthvað fjarlægt og langsótt eins og rithöfundarstarfið orðið
nálægara og mannlegra. Bókin var
auðvitað djörf og umdeild og Vigdís
svo sterkur karakter og gaf mikið
af sér.“
Eldingu lostin
Eftir að ákvörðunin um að gerast
rithöfundur var tekin og bækurnar fóru að koma hver af annarri bjó
Guðrún Eva árum saman í miðbæ
Reykjavíkur með tilheyrandi kaffihúsa- og barsetum. Hún segist hafa
trúað því að hún gæti aldrei aftur

hugsað sér að búa úti á landi en fékk
svo að búa í rithöfundaíbúðinni í
Vatnasafninu í eitt ár og þangað
heimsótti ástin hana. Kvikmyndaleikstjórinn Marteinn Þórsson kom
inn í líf hennar, henni alveg að óvörum. „Ég var búin að vera einhleyp
dálítið lengi og sá ekki fyrir mér
hvernig það ætti að gerast að ég yrði
ástfangin. Fannst ég hafa hitt alla
einhleypa menn í Reykjavík og þeir
voru allir meira og minna skemmtilegir og myndarlegir, en það bara
kviknaði ekki á neinu hjá mér. Svo
kom Marteinn heim frá útlöndum,
þar sem hann hafði búið í fjórtán ár,
og árið 2006 hittumst við á Ölstofunni þar sem hann sagði mér frá
þeim draumi sínum að gera kvikmynd eftir Yosoy. Ég óskaði honum
bara góðs gengis með það og horfði
hálfpartinn í gegnum hann. Ári
síðar hringdi hann í mig og sagðist enn vera að hugsa um Yosoy, en
gengi ekki vel að selja framleiðendum hugmyndina. Ég bauð honum í
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heimsókn til mín í Vatnasafnið til
að ræða málin sem hann þáði. Ég
átti mér einskis ills eða góðs von
þegar ég opnaði fyrir honum en
ég var bara eins og lostin eldingu,
varð ástfangin á sekúndubroti og
gjörsamlega miður mín allt kvöldið að reyna að stramma mig af svo
þessi bláókunnugi maður héldi ekki
að ég væri galin.“ Ástin reyndist
gagnkvæm og í júní árið 2011 giftu
þau Guðrún Eva og Marteinn sig
með pompi og prakt. Hún í hvítum
kjól þótt dóttirin væri komin undir.
„Ég var 35 ára, ég held að fólk hafi
nú alveg vitað að ég var ekki hrein
mey! (Hlátur) Maður er aldrei saklausari en þegar maður er óléttur.“
Ástir „miðaldra“ hjóna
Barneignir voru ekki eitthvað sem
Guðrún Eva hafði hugsað sér þegar
hún var yngri en eins og hún orðar
það þá kemur að því að lífið klappar á öxlina á manni og maður fær
þá köllun að fjölga sér. Og auðvitað
fylgir maður henni. „Ég hafði aldrei
hugsað mér að eignast börn. Ég vissi
alveg að lítið barn myndi eiga mig
með húð og hári og mig hryllti við
tilhugsuninni um að verða slitin
í tvennt milli móðurhlutverksins
og ritstarfanna. Nú er ég búin að
vera að skrifa í tuttugu ár og fyrstu
fimmtán árin varð ég bara að gefa
skáldskapnum allt, það kom ekkert annað til greina. Eftir að Mínerva fæddist hefur það komið mér
á óvart hversu gerlegt það er að
sinna bæði henni og skrifunum.
Hún valdi sér líka hárréttan tíma til
að koma í heiminn, örfáum dögum
eftir að „Allt með kossi vekur“ kom
úr prentun. Törnin nýbúin. Dóttir mín er bæði tillitssöm og þolinmóð við mömmu sína. Börn eru líka
svo góðar músur. Þau halda manni
við efnið, í núinu og á jörðinni,
það hjálpar mikið til. Mínerva var
tveggja vikna þegar hugmyndin að
„Englaryki“ kviknaði. Sjokkið sem
fylgdi nýju lífi ásamt næturvökum
og öllu tilheyrandi reyndist hugvíkkandi og innblásandi.“
Fyrir tveimur árum festu hjónin kaup á einbýlishúsi með þúsund
fermetra lóð í Hveragerði og unnu
hörðum höndum að því að gera það
upp. Guðrún Eva segist reyndar
aldrei hafa getað ímyndað sér að
hún myndi flytja aftur út á land. „Ég
kvaddi sveitina í fússi um leið og ég
var orðin nógu gömul til að einhver
knæpa í Reykjavík vildi ráða mig í
vinnu og ætlaði sko aldrei til baka.
Settist að í miðbænum og það var
ekki fyrr en ég fattaði að ég var
eiginlega aldrei þar heldur í sumarbústöðum eða lánshúsnæði úti á
landi sem ég fór að skilja að sennilega væri ég bara að verða miðaldra
og flutti aftur í sveitina. Það hentar mér alveg ótrúlega vel. Í mínum
huga er miðaldra sko ekki skammaryrði heldur fallegt og heimilislegt orð yfir hugarástand sem hefur
ekkert með aldur að gera. Ég þekki
fullt af rúmlega tvítugu fólki sem
er óskaplega miðaldra og fimmtugt
fólk sem er það alls ekki. Ég kýs það
núna að líta á mig sem svolítið miðaldra sem þýðir fyrst og fremst að
ég er komin með ró í beinin og hef
bara áhuga á að vinna vinnuna mína
og hlúa að og byggja upp sem mest í
kringum mig. Ég ætlaði reyndar að
gerast stórtækur grænmetisbóndi
um leið og ég flytti í Hveragerði
en bæði hef ég ekki tíma og svo er
miklu einfaldara að labba yfir götuna og kaupa ferskt og ódýrt grænmeti úr gróðurhúsi nágrannanna.
Svo er á planinu að koma okkur upp
hænum og byggja sánu sem þarf
auðvitað að vera á öllum skandinavískum herragörðum, en þetta tekur
allt sinn sinn tíma. Sveitin dregur
nefnilega fram í manni bóndann.
Matti er alltaf að smíða og ég er
farin að gera alls konar sultur og
baka brauð í tíma og ótíma. Langafar okkar og -ömmur væru örugglega hreykin af öllum þessum myndarbúskap, sem er kannski ekkert
takmark í sjálfu sér en samt notaleg tilhugsun.“
Skáldskapurinn er lyf við
einmanaleikanum
Eitt af einkennum rithöfundar er
áhugi á öðru fólki og forvitni um
hagi þess. „Það hafa allir svo ríka
sögu að segja. Við erum svo flókin
og lífið er svo flókið og það verða

Ég átti mér einskis ills eða góðs von þegar ég opnaði
fyrir honum en ég var bara eins og lostin eldingu, varð
ástfangin á sekúndubroti og gjörsamlega miður mín allt
kvöldið að reyna að stramma mig af svo þessi bláókunnugi maður héldi ekki að ég væri galin.
allir fyrir áföllum. Það sleppur
enginn að fullu við sorg og áföll
sem dýpka okkur og breyta okkur
og um þetta fjallar skáldskapurinn.
Um öflin sem móta mannfólkið. Ég
er þeirrar skoðunar að það sé hægara sagt en gert fyrir eina manneskju að skilja aðra. Allt okkar tal
og öll okkar skrif eru bara tilraun
til að byggja brú á milli fólks en sú
brú verður alltaf dálítið gisin, það
fer svo mikið til spillis á leiðinni.
Þess vegna er svo ótrúlega mikilvægt að vanda sig í samskiptum.

Við eigum að reyna að skilja hvert
annað og tengjast, þess vegna þurfum við sögur af öllu tagi til þess að
þjálfa okkur í því að setja okkur
í annarra spor. Ég veit að ég hef
mikið fjallað um þetta í bókunum
mínum enda hefur þetta verið mér
hugleikið lengi. Það er erfitt að setja
sig í þær stellingar að horfast í augu
við þetta, maður getur fundið fyrir
skerandi einmanakennd, en mér
finnst öll þessi viðleitni okkar til
þess að reyna að skilja hvert annað
svo fögur og mikilfengleg.“

HERRAGARÐUR Næst á dagskrá er að byggja hænsnakofa og sánu.
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Beið dóms í frelsi

Smygltilraunin

Annað tækifæri

En ég var samt fangi og mátti ekkert fara eða gera. Í
fjögur ár og átta mánuði var ég stanslaust í bið milli
vonar og ótta. Ég fékk í raun ekkert andlegt svigrúm til þess
að gera nokkurn skapaðan hlut. Ég var þakklátur fyrir að
vera ekki í fangelsi en óttaðist líka hvað myndi verða.

Á þessum tíma var ég stjórnlaus í neyslu. Þegar komið var til mín og mér
sagt að ég ætti að fara þarna út þá hugsaði ég með mér að ég hefði
ekkert val. Það var annaðhvort að axla ábyrgðina svona eða að eiga á hættu að
mér yrði gert eitthvað eða fjölskyldu minni. Þessi gegndarlausa neysla hafði
slökkt á öllum tengslum við sjálfan mig og mér var alveg sama hvað ég gerði.

Ég jarðtengdist og sá hvernig ég hafði lifað síðustu
ár. Þarna var ég við það að deyja og ég fékk annað
tækifæri og ætla mér að nýta það vel. Mig langar að
helga líf mitt því að hjálpa öðrum enda er ég virkilega
þakklátur fyrir hvern dag.

Þakklátur fyrir að vera á lífi
Ragnar Erling Hermannsson var handtekinn árið 2009 í Brasilíu með tæplega sex kíló af kókaíni í fórum sínum. Ragnar
bjó við erfiðar aðstæður í rúm fjögur ár úti meðan hann beið dóms. Lengst af bjó hann á meðferðarheimili en var þrátt
fyrir það í mikilli neyslu. Nú hefur hann snúið lífi sínu við og vonast til þess að geta helgað það því að hjálpa öðrum.
Viktoría
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Ég grét
þegar ég
komst
um borð
í vélina
og var á
leið til
Íslands.
Ég trúði
þessu
ekki.

Æ

tli ég sé ekki bara
fyrst og fremst
þakklátur. Fyrir
það að vera á lífi og
að hafa fengið annað
tækifæri til þess að
lifa lífinu til fulls,“ segir Ragnar
Erling Hermannsson sem í maí árið
2009, þá 24 ára gamall, var tekinn
með tæplega sex kíló af kókaíni í
farangri sínum á alþjóðaflugvellinum í Recife í Brasilíu.
Ragnar kom aftur til Íslands í
lok síðasta árs og hefur frá þeim
tíma tekið líf sitt í gegn; fór í langtímameðferð og er í dag á beinu
brautinni. „Ég geri mér fullkomlega grein fyrir því að það eru ekki
allir jafn lánsamir og ég var,“ segir
hann brosandi en á sama tíma örlítið alvarlegur þegar við sitjum yfir
kaffibolla á Kjarvalsstöðum sólríkan en ögn kaldan haustviðrisdag. Fyrir fimm árum var hann
staddur í Brasilíu og vissi ekki hver
örlög sín yrðu. Þó hann hefði vonað
að hann kæmist aftur til Íslands þá
vissi hann í raun ekkert hvað biði
sín.
Átti sín góðu tímabil
Mikið var fjallað um handtöku
Ragnars í íslenskum fjölmiðlum
sem og brasilískum. Hann hafði
nokkru áður stigið sín fyrstu skref
í sjónvarpi þegar hann var meðal
keppenda í sjónvarpsþáttunum
Leitin að strákunum þar sem tíu
manns kepptu um að fá sinn eigin
sjónvarpsþátt.
Frá þrettán ára aldri var hann
meira og minna í neyslu. Hann átti
sín góðu tímabil en þau stóðu yfirleitt stutt. „Ég náði samt sjaldnast að halda mér lengi á beinu
brautinni. Sem barn og unglingur
þá var ég aldrei sáttur við sjálfan mig. Mér leið alltaf eins og ég
væri einskis virði. Þegar ég kynntist áfengi og eiturlyfjum þá fann ég
frelsi. Síðan varð ég eldri og neyslan ágerðist. Henni fylgdi líka mikill óheiðarleiki en kannski fyrst
og fremst flótti frá raunveruleikanum.“
Ætlaði að smygla frá Danmörku
Á unglingsárum kom hann einnig
út úr skápnum. „Eftir það kynntist
ég líka dálítið nýjum heimi. Ég fór
inn í ákveðinn glansheim þar sem
allt snerist um að vera sem flottastur og djammið var mikið.“ Hann
segist sífellt hafa verið að reyna að
vera annar en hann var en í raun
og veru aldrei liðið vel, kannski
komist næst því þegar hann var
undir áhrifum. Um tvítugt jókst
djammið og neyslan sem svo endaði með því að hann ákvað vegna
skulda sem hann hafði safnað að
taka að sér að smygla eiturlyfjum
frá Danmörku til Íslands. Þegar á
hólminn var komið guggnaði hann
og tapaði efnunum.
Þegar hann kom aftur til Íslands
eftir misheppnaða smyglferð var
hann því kominn í skuld við þá
sem áttu efnin og var gert að borga
hana með því að fara til Brasilíu.
„Á þessum tíma var ég stjórnlaus í
neyslu. Þegar komið var til mín og
mér sagt að ég ætti að fara þarna
út þá hugsaði ég með mér að ég
hefði ekkert val. Það var annaðhvort að axla ábyrgðina svona eða

KOMINN HEIM Ragnar Erling er ánægður að vera kominn heim og vill helga líf sitt því að hjálpa öðrum.

að eiga á hættu að mér yrði gert
eitthvað eða fjölskyldu minni.
Þessi gegndarlausa neysla hafði
slökkt á öllum tengslum við sjálfan mig og mér var alveg sama hvað
ég gerði.“
Var dofinn
Fyrst fór hann til Amsterdam þar
sem hann var í um þrjár vikur áður
en hann fór til Brasilíu þar sem
hann var í aðrar þrjár vikur áður
en hann var sendur í smyglferðina.
Þegar hann lenti á flugvellinum í
Recife þótti tollvörðum hann grunsamlegur. Hann var beðinn um
að koma afsíðis þar sem tæplega
sex kíló af kókaíni fundust vandlega falin í tösku hans. „Það er svo
skrýtið að þegar ég hugsa til baka
þá finnst mér að vissu leyti eins og
ég hafi ekki verið þarna. Ég var
bara dofinn. Búinn á því andlega
og líkamlega. Mig langaði bara að
leggjast niður því ég var gjörsamlega að niðurlotum kominn.“
Því næst var hann leiddur burt
í járnum. „Ég var leiddur niðurlægður í gegnum allan flugvöllinn
fyrir framan myndatökuvélar og
aðra ferðamenn, guði sé lof að það
voru ekki fleiri á ferð,“ segir Ragnar og hryllir sig við tilhugsunina.
Óttaðist um líf sitt
Eftir skýrslutökur var hann færður í fangelsi. „Þarna gerði ég
mér engan veginn grein fyrir því
hversu alvarlega stöðu ég var kominn í.“
Í fangelsinu óttaðist hann svo
sannarlega um líf sitt. Fyrst um
sinn náði hann ekki sambandi við
fjölskyldu sína og fyrsti Íslendingurinn sem hann talaði við eftir
handtökuna var fréttamaður Stöðvar 2 sem hringdi í fangelsið og

fékk að tala við hann. Ragnar bað
fréttamanninn örvæntingarfullur
um hjálp enda vissi hann ekkert
hvað hann væri kominn úti í.
Eftir að hafa dvalið fjóra mánuði
í einu alræmdasta fangelsi Brasilíu
fékk Ragnar að bíða dóms í frelsi.
Þá hafði dómur á fyrsta dómsstigi
kveðið á um fjögurra ára skilorðsbundinn dóm en því var áfrýjað af
ákæruvaldinu. Dómsstigin í Brasilíu eru þrjú og á öðru dómsstigi
fékk hann fjögurra ára fangelsisdóm sem hann sjálfur áfrýjaði og
fékk að bíða í frelsi eftir að hæstiréttur dæmdi á því dómsstigi.
Í stanslausri neyslu
„Meðan ég beið dómskvaðningar
þá fékk ég ekki atvinnuleyfi og
mátti ekki fara úr landi. Þannig að
fjölskylda mín fann kristið meðferðarheimili þar sem mér var
sýndur skilyrðislaus kærleikur
og þolinmæði. Sem ég átti engan
veginn skilið vegna þess að ég var
í stanslausri neyslu meðan ég var
úti. Alltaf tók presturinn sem rak
heimilið mér opnum örmum kærleikans, sama hvað ég hafði gert
og í hvaða ástandi ég var. Þeir
björguðu mér,“ segir hann. „Hefði
ég verið annars staðar þá veit ég
ekkert hvernig þetta hefði farið.
Flestir hefðu hent mér út á götu og
þá veit ég ekki hvort ég væri hér
í dag.“
Þrátt fyrir að aðstaðan á meðferðarheimilinu væri langtum
betri en í fangelsinu þá var hún
samt bágborin. „Það voru þrjú
herbergi með kojum þar sem voru
10–17 saman í herbergi. Það voru
ekki dýnur í öllum kojum en þær
sem voru til staðar voru eldgamlar
og örþunnar. Hreinlætisvörur voru
líka af skornum skammti. Aðbún-

aður þar var vægast sagt slæmur þar sem ekkert fjármagn er til
staðar til að gera upp hluti og hafa
mannsæmandi aðbúð þá níu mánuði sem meðferðin tekur.“
Ólíkir heimar
Ragnar dvaldi þó þar lengur en
sem meðferðartíma nemur. Samtals var hann þar í um fjögur ár
meðan hann beið þess að úrskurðað
yrði í máli hans. Þrátt fyrir að vera
á meðferðarheimili harðnaði neyslan sífellt. „Þarna leiddist ég út í
að prófa krakk og var líka í mikilli kannabisneyslu. Ég fór af meðferðarheimilinu inn á milli og hélt
til á alls konar stöðum. Bæði hjá
góðu fólki en líka í dópgrenjum,“
segir hann og leggur áherslu á
hversu ólíkur þessi heimur er þeim
íslenska. „Ég bjó í fátækasta hluta
Norðaustur-Brasilíu. Ég kynntist
alls konar fólki; allt frá 10 barna
einstæðri móður sem var krakksali
yfir í vel setta enskukennara sem
bjuggu í strandbæ.“
Stanslaus bið
Hann segist hafa verið týndur á
þessum tíma. Ánægður að vera
utan múranna en á sama tíma var
óvissan mikil og erfitt að bíða þess
sem yrði. Hugsanlega myndi hann
fá fangelsisdóm á þriðja dómsstigi.
„Mér leið oft eins og ég væri fastur
í eins konar paradís. Það var líka
svo fallegt þarna og margt gott.
En ég var samt fangi og mátti ekkert fara eða gera. Í fjögur ár og
átta mánuði var ég stanslaust í bið
milli vonar og ótta. Ég fékk í raun
ekkert andlegt svigrúm til þess að
gera nokkurn skapaðan hlut. Ég
var þakklátur fyrir að vera ekki
í fangelsi en óttaðist líka hvað
myndi verða.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sendur heim af mannúðarástæðum
Í ágúst 2013 veiktist Ragnar alvarlega og var lagður inn á spítala nær
dauða en lífi. „Ég var þar í rúma tvo
mánuði. Mér leið hræðilega og var
nokkuð viss um að þarna myndi ég
deyja,“ segir hann. „Ég var fárveikur og var vart hugað líf. Fjölskylda
mín fór þá á fullt að finna lögfræðinga fyrir mig til þess að fá mig
heim. Ég er henni ótrúlega þakklátur fyrir það. Vegna þess hversu
veikur ég var þá fékk ég að koma
heim af mannúðarástæðum. Þeir
í raun sendu mig heim til að leyfa
mér að deyja hér.“
Ragnar fékk þó heilsuna aftur og
er stálsleginn í dag. „Ég grét þegar
ég komst um borð í vélina og var á
leið til Íslands. Ég trúði þessu ekki.“
Í byrjun desember í fyrra kom
hann aftur til landsins.
„Meðan ég var á spítalanum
úti mælti vinkona mín með því að
ég færi í meðferð á Krýsuvík. Ég
ákvað að gera það. Ég komst þar
inn í janúar og þá hófst bati minn,“
segir Ragnar.
Horfðist í augu við sjálfan sig
„Ég var þar í meðferð í sex mánuði
og þar hófst í fyrsta skipti eitthvað
sem hægt er að kalla bata. Ég horfðist í augu við sjálfan mig, hvernig
hlutirnir voru og á hvaða stað ég
var. Afneitun fíkilsins fór að rjátlast
af mér. Ég fékk loksins þann verkfærakassa lífsins sem ég hef alltaf
þurft á að halda,“ segir Ragnar.
„Ég jarðtengdist og sá hvernig ég
hafði lifað síðustu ár. Þarna var ég
við það að deyja og ég fékk annað
tækifæri og ætla mér að nýta það
vel. Mig langar að helga líf mitt því
að hjálpa öðrum enda er ég virkilega þakklátur fyrir hvern dag,“
segir hann.
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KJARAKLÚBBS
KJA
ARAKLÚBBS
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KJARAKLÚBBS
KJA
ARAKLÚBBS
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VERÐ

VERÐ

7 107
77.107
77
07
7 kr

70.542
7
70.5
70
0.5
0.
0
54
5
542
42 kr
42

92.900 kr

84.990 kr

Þvottavél EWP 1674TDW
7 kg, 1600 snúninga
1805659

OPNUNAR
TILBOÐ

Þurrkari EDC 1072
Barkalaus, 7 kg, með rakaþétti.
1805568

GUÐNÝ SÉRFRÆÐINGUR FRÁ OSRAM
VEITIR RÁÐGJÖF Í DAG KL. 12-16

Á PERUNNI
rafmagnsreikninginn

89.990 kr

Uppþvottavél ESF5521LOW

Orkunýting A+, Þurrkhæfni A, Þvottahæfni A
Hljóðstyrkur 45 dB
1808976

20%
afsláttur

KVEIKTU
og lækkaðu

79.900 kr

Blástursofn

125.900 kr
134.900 kr

EOC 3411AOX
74 ltr, orkunýting A++, sjálfhreinsandi.
Coolfront. Pyrolytic.
1830201

AF ÖLLUM
OSRAM PERUM

UM HELGINA

NÝ OSRAM PERUDEILD Í SKÚTUVOGI
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF PERUM
Sérfræðingur frá Osram verður í Húsasmiðjunni Skútuvogi
laugardag kl. 12:00 -16:00 og kynnir úrval valkosta í
stað hefðbundinna glópera. Fáðu ráðgjöf og lækkaðu
rafmagnsreikninginn með réttu perunni.

Glæsileg Electrolux
heimilistækjadeild opnar í
Skútuvogi um helgina.
Electrolux vörumerkið er flaggskip Electrolux
samstæðunnar í eldhús- og heimilistækjum en
samstæðan framleiðir einnig önnur vörumerki
s.s. AEG og Zanussi.
Húsasmiðjan býður upp á breitt úrval
vandaðra heimilistækja frá Electrolux.

OPNUNARHÁTÍÐ
Opnunartilboð alla helgina
OPNUNAR
TILBOÐ

OPNUNAR
TILBOÐ

KAUPAUKI

Spanhelluborð

89.900 kr

EHI 6740FOK
Spanhelluborð sem er jafn fljótt
að hitna og gaslogi, fasaður
kantur, stærð 590x520x55 mm
1860232

109.900 kr

Ryksuga

15.750 kr

JMallfloor 1500W
Hepa filter, 6 m snúra.
1805291

Matreiðslubók Sigga Hall
Hátíðarréttirnir
fylgir frítt með Electrolux
ux
heimilistækjum
um helgina.

19.690 kr

ný ljósadeild

13

TTUR
AFSLÁ

VÖRUGJÖLD
LÆKKA
Til stendur að afnema vörugjöld um áramót en Kjaraklúbbur Húsasmiðjunnar
færir þér kjarabætur strax og lækkar verð á parketi, flísum, ljósum,
blöndunartækjum, hreinlætistækjum, grillum og völdum heimilistækjum
í formi sérkjara til klúbbmeðlima.
Skráðu þig í Kjaraklúbbinn og fáðu afsláttinn strax!
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ÍRAK: HVERT STRÍÐIÐ Á FÆTUR ÖÐRU
Saddam
Hussein nær
völdum
í Írak.

Stríð Íraks
og Írans
hefst og
lýkur ekki
fyrr en árið
1988.

Menn á
vegum
Saddams gera
eiturefnaárás
á Kúrdabæinn
Halabdjah.
Þúsundir
manna deyja.

Hersveitir
Saddams ráðast
inn í Kúveit. Fyrra
Persaflóastríðið
hefst þegar Bandaríkjaher kemur
Kúveit til varnar.

Íraksher
hrekst
frá
Kúveit.

1979

1980

1988

1990

1991

1991 - 2003

1994 - 1997

1995

2003

Efnahagslegar
refsiaðgerðir Sameinuðu
þjóðanna ásamt misvelheppnuðum tilraunum
til vopnaeftirlits. Refsiaðgerðirnar bitna hart á
þjóðinni og eru taldar
hafa kostað hundruð
þúsunda manna lífið.

Borgarastríð
meðal Kúrda
í Írak, þar
sem PUK og
KDP takast á.

Írakar fá leyfi
til að selja olíu
í skiptum fyrir
matvæli handa
hungraðri þjóð.

Bandaríkin,
Bretar og fleiri
þjóðir hefja
Íraksstríðið og
steypa Saddam
Hussein
fljótlega af
stóli.

Refsiaðgerðum
að mestu
aflétt eftir að
árásarþjóðirnar
vinna sigur að
nokkru.

Uppreisn íraskra Kúrda gegn
veldi Saddams Hussein.
Tvær annars andstæðar
fylkingar Kúrda, PUK og
KDP, standa þar saman.
Fleiri hópar í Írak gera uppreisn þetta sama ár.

2006

2011

2014

Saddam
tekinn af lífi
að loknum
réttarhöldum.

Bandaríkjaher
fer frá Írak.
Eitthvað
hafði dregið
úr átökum í
landinu, en það
reyndist skammgóður vermir.

Sigurganga herskárra íslamista í
Írak hefst í janúar
þegar þeir ná borgunum Falludjah og
Ramadi á sitt vald.
Þeir sölsa undir
sig æ stærra svæði
þegar líður á árið.

MUSTAFA ABUBAKR Ólst upp í Kúrdahéruðum Íraks, þar sem hvert stríðið rak annað, og óskar nú eftir hæli hér á landi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dauðinn ávallt verið nálægur
Öfgasveitir Íslamska ríkisins hafa herjað á Kúrdahéruðin í Sýrlandi og Írak undanfarið. Mustafa Abubakr er landflótta Kúrdi sem svíður að
fylgjast með fréttum af grimmdarverkunum. Hann ólst upp í Írak og hefur varla kynnst öðru um ævina en stanslausum stríðsátökum.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

É

g vil ekki berjast. Ég
vil ekki drepa,“ segir
Mustafa Abubakr, þrítugur Kúrdi sem hingað er kominn til að óska
eftir hæli.
Hann er stoltur af því að vera frá
Kúrdistan, landi sem er raunverulegt en þó ekki til á landakorti sjálfstæðra ríkja. „Auðvitað,“ svarar
hann spurður hvort Kúrdar í Írak,
Sýrlandi, Tyrklandi og Íran líti á
sig sem eina heild, eina þjóð.
„Þetta eru bræður mínir og systur,“ segir hann um Kúrdana, sem
vígasveitir Íslamska ríkisins hafa
verið að drepa í Sýrlandi og Írak
undanfarið.
Mustafa segist ekki vita hvort
foreldrar hans séu á lífi, það er
ekki svo auðvelt að fá fréttir að
heiman. Hann á ekki von á því að
snúa nokkurn tímann aftur.
„Nei, það væri of erfitt. Ég gæti
það aldrei.“
Linnulaust stríð
„Þetta stríð stóð yfir í átta ár.
Tómar sprengjur og bardagar.
Eftir það fór Saddam að ráðast
á Kúrda, og það stóð yfir í þrjú
ár. Fimm þúsund manns voru til
dæmis drepnir í bænum Halabja.“
Þar er Mustafa að vísa til
alræmdrar eiturefnaárásar þann
16. mars árið 1988 þegar eiturgashylkjum var varpað úr herþotum

Saddams á bæinn Halabja, en þar
búa nú nærri 120 þúsund manns.
„Eftir þetta tímabil tekur Saddam upp á því að fara í stríð við
Kúveit,“ heldur Mustafa áfram.
Þetta var árið 1991, en þá var
Mustafa sjö ára gamall. Síðan
þegar Persaflóastríðinu lauk með
ósigri Saddams hófu Kúrdar uppreisn gegn honum.
„Eftir það skánaði ástandið svolítið hjá okkur. En svo tóku Kúrdar að berjast innbyrðis. Þar áttu
tveir hópar í stríði sín á milli. Svo
þegar þeim átökum lauk þá skánaði ástandið aftur um stund, en svo
komu loks Bandaríkin og réðust inn
í Írak. Þannig að ég spyr: Hvenær
á þessu eiginlega að ljúka? Hvenær hætta menn að berjast og kasta
sprengjum? Hvenær fær fólk frið
til að vera hamingjusamt?“
Hvað vilja þeir Kúrdum?
Nú er það Íslamska ríkið, sem á
þessu ári hefur sölsað undir sig stór
svæði í Sýrlandi og Írak og herjar
þaðan á Kúrdahéruðin í norðurhluta beggja landanna.
„Enn er farið að varpa sprengjum og drepa fólk. Sprengja,
sprengja, sprengja. Það sem ég skil
ekki er hvað þeir vilja okkur Kúrdum eiginlega. Við höfum aldrei ráðist á aðrar þjóðir. Við höfum okkar
eigin menningu og okkar eigið land.
Við eigum okkar borgir og okkar
tungumál. Við þurfum ekkert á
því að halda að aðrir komi til að
stjórna okkur. Hvers vegna kemur
þetta fólk til okkar að drepa börnin
okkar? Það er verið að leggja allt í
rúst hjá okkur.“

Hann bendir á að Kúrdar hafi
aldrei látið sér detta í hug að fara í
stríð út af trúarbrögðum. Þeir hafa
barist fyrir réttindum sínum, en
trúin hafi aldrei blandast í þau átök.
„Við erum Kúrdar. Við þurfum
ekki þessi stríð. Þetta hefur alltaf
bara snúist um peninga og olíu hvort
sem er. Við verðum að stöðva þetta.“
Hann kann svo sem engin ráð
til að stöðva ofbeldið. Kúrdar hafa
hins vegar farið fram á aðstoð frá
umheiminum. Vígasveitir Íslamska
ríkisins megi ekki fá að vaða uppi
með voðaverk sín.
Dauðinn sífellt nálægur
Sjálfur segist hann vera svo heppinn að hafa aldrei þurft að taka þátt
í hernaði. Hann hafi hins vegar
horft upp á fólk deyja í stórum stíl,
þar á meðal vini og ættingja. Dauðinn sé sífellt nálægur og þannig
hafi það verið alla ævina.
Nokkur ár eru nú liðin frá því
honum tókst að flýja land. Fyrst
fór hann til Noregs en bíður nú
afgreiðslu Útlendingastofnunar.
Hann vill ekki kvarta þótt hælisleitendur fái lítið fé til að lifa af,
rétt um átta þúsund krónur á viku.
„Já, það er allt í lagi. Það er bara
eðlilegt fyrir einn mann,“ segir
hann og brosir. Það er stutt í brosið
hjá Mustafa, þótt hann hafi átt erfiða ævi. Hann segir vini sína stundum segja að hann brosi of mikið.
„En ég get ekki annað. Ég verð
að brosa.“ Hann er í sambandi við
Kúrda sem búa hér á landi. Þeir eru
á milli tíu og tuttugu, segir hann.
„Það er gott að hittast og spjalla og
elda mat saman. Það hjálpar.“

Íslamskt ríki og kúrdabyggðirnar
Á valdi Íslamska ríkisins

TYRKLAND

Kúrdabyggðir

Mosulstíﬂan
Tall Afar
Hassakeh

Aleppo

Sjálfstjórnarsvæði
Kúrda í Írak

Mosul

Arbil
Kobani

Kirkuk

Rakka

LÍBANON

SÝRLAND

Amirli

Sindjar

Deir Ezzor

Tikrit

ÍRAN

Haditha

Damaskus

Bagdad
Ramadi
Falludjah

ÍRAK

JÓRDANÍA

Tígris
Efra

SÁDI-ARABÍA

100km
Heimild: Bandaríkjaher og Associated Press

af miklum ákafa allsérstæða heimsendatrú,
sem óspart hefur verið notuð til að laða að
liðsmenn frá Vesturlöndum. Þar er vísað í
forna spádóma úr helgiritum múslima um úrslitaorrustu milli múslima og Rómverja, sem
sögð er verða í bænum Dabik í Sýrlandi.

➜ Beri múslimar sigur úr býtum rís upp nýr og

betri heimur, þar sem múslimar þurfa ekki
lengur að sæta ofríki Vesturlanda heldur geti
lifað upp frá því í sátt og samlyndi og umfram allt í tandurhreinni trú. Í raun er þetta
því ekki réttnefnd „heimsendatrú“ heldur
frekar „heimsendurnýjunartrú“, rétt eins og
hinar ýmsu útgáfur heimsendatrúar kristinna
manna sem snúast flestar um einhvers konar
endurnýjun heimsins.

➜ Dabik í Sýrlandi er smábær norður af Aleppo,

ekki langt frá landamærum Tyrklands og ekki
mjög langt frá Kúrdabænum Kobani, sem
vígasveitirnar hafa herjað á af mikilli grimmd
undanfarið.
Í Dabik búa ekki nema þrjú þúsund manns
og ekkert bendir til þess að þar sé yfirvofandi
eitthvað sem kalla mætti úrslitaorrustu í
þessu stríði, sem Íslamska ríkið stendur í.

➜ Dabik er einnig nafn á tímariti, sem Íslamska
ríkið hefur gefið út á ensku til að vekja áhuga
vígfúsra ungra manna á Vesturlöndum.
Þetta er eins konar „glanstímarit“, þar sem
birtar eru ljótar myndir af limlestum líkum
með stóryrtum yfirlýsingum um hetjulega
baráttu. Einnig er þar að finna fjölda greina
um hugmyndafræði og stefnu samtakanna,
sem eins og aðrir öfgasöfnuðir eru ekki í
vandræðum með að réttlæta voðaverkin fyrir
sjálfum sér.

Basra

KÚVEIT
© GRAPHIC NEWS

➜ Kúrdistan
Kúrdar í Tyrklandi, Sýrlandi, Írak og Íran hafa lengi látið sig dreyma um að stofna
sjálfstætt ríki, sem héti Kúrdistan. Alls búa 50 til 60 milljónir Kúrda þar á nokkuð
samfelldu svæði sem nær yfir 100 til 150 þúsund ferkílómetra.
Stjórnvöld ríkjanna fjögurra hafa aldrei léð máls á þessu, og oftar en ekki hafa
réttindi Kúrda verið fótum troðin í öllum ríkjunum fjórum.
Í norðanverðu Írak hefur sjálfstjórnarsvæði Kúrda samt haft nokkuð sterka
stöðu á síðustu árum, ekki síst vegna veikleika stjórnarinnar í Bagdad.

Sérstæð heimsendatrú býr að baki voðaverkum Íslamska ríkisins í Sýrlandi og Írak
➜ Leiðtogar vígasveita Íslamska ríkisins boða

t

➜ Íslamska ríkið fetar þarna í fótspor nokkurra
annarra róttækra íslamistahreyfinga sem í
orði segjast vilja endurreisa forna dýrð og
snúa aftur til hreinleika trúarinnar en virðast
í raun gera lítið annað en að drepa fólk og
kúga.

➜ Hreinleikann og dýrðina hafa hreintrúarmús-

limar sumir hverjir séð í hinu forna kalífaveldi
múslima, en kalífar voru þeir leiðtogar nefndir
sem upphaflega tóku við af Múhameð spámanni. Síðar gerðu ráðamenn í Tyrkjaveldi
tilkall til þessa titils, en með stofnun lýðveldis
í Tyrklandi árið 1924 leið hið forna kalífaveldi
múslima endanlega undir lok.

➜ Fyrr á árinu lýstu leiðtogar Íslamska ríkisins

svo yfir stofnun kalífaveldis í Sýrlandi og Írak,
og þykja taka harla stórt upp í sig með svo
digurbarkalegum yfirlýsingum.
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Ég hef
aldrei skilið af
hverju ég geri
alltaf allt
brjálað þegar
ég geri skúlptúr innan
forms sem er
tungumálið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stórskrýtinn listamaður sem
er svo lánsamur að lifa á því
Lawrence Weiner er eitt af lykilnöfnum konseptlistar í heiminum. Hann fæddist árið 1942 í Bronx-hverfi New York-borgar,
en hann býr og starfar jöfnum höndum á Manhattan og í Amsterdam. Hann er í hópi þekktustu nútímamyndlistarmanna
Bandaríkjanna, en sjálfur segist hann vera stórskrýtinn. Lawrence Weiner heldur sýningu í Gallerí i8.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

M

yndlist Lawrence
er af mörgum talin
stórmerkileg og sum
verk hans seljast á
mörg hundruð þúsund dollara. Hann
gerir líka minni verk, teikningar á
pappír, smámyndir á dagbókarblöð
og ýmislegt fleira. Einstök verk hans
eru svokölluð upplagsverk, sem gerð
eru í mörgum eintökum.
En Weiner er þekktastur fyrir
stórar textainnsetningar, sem hann
sjálfur kallar skúlptúra, og finna má
á veggjum innan- og utandyra á opinberum byggingum í Hong Kong, víða
í arabaheiminum og á einkaheimilum, meðal annars í Reykjavík. Verk
Weiners eru auðkennanleg, og oft
einföld, eins og textainnsetning
þar sem stendur: „MANY COLOURED OBJECTS PLACED SIDE BY
SIDE TO FORM A ROW OF MANY
COLOURED OBJECTS.“ Verkið gefur enga hugmynd um raunverulegan lit, stærð, fjölda eða eðli
þessara hluta, en til þess er leikurinn
gerður. Meðal annarra verka eru:
TWO MINUTES OF SPRAY PAINT
DIRECTLY UPON THE FLOOR
FROM A STANDARD AEROSOL
SPRAY CAN (1968) og A CLOTH
OF COTTON WRAPPED AROUND
A HORSESHOE OF IRON TOSSED
ON THE CREST OF A WAVE (2008).
Eins og aðrir konseptlistamenn
af sömu kynslóð rannsakaði Weiner
leiðir til þess að setja list sína fram
á hátt sem ögraði ríkjandi gildum í
listum. Eina verkið á sýningu sem
hann hélt árið 1968 var bókin Statements; og þar sem verkið var bara
orð, þótti honum engin ástæða til að

hafa sýninguna áþreifanlega. Sýningin þótti stórfurðuleg. Mikið vatn
hefur runnið til sjávar síðan og þó
að Weiner þyki ekki eins ögrandi á
seinni árum verður seint hægt að
segja að hann sé hefðbundinn.
Sjálfur segist listamaðurinn ekkert skilja í því að vera kallaður frumkvöðull á sviði konseptlistar. „Af
hverju er verið að setja einhverja
stimpla á mig?“
Lawrence Weiner hefur haldið
einkasýningar í virtum galleríum og
söfnum um allan heim. Mörg virtustu
söfn í heiminum eiga verk eftir hann,
meðal annars Hirshhorn í Washington D.C., Institute of Contemporary Arts, London, Dia Center for
the Arts, New York, Musée d’Art
Contemporain, Bord eaux, San
Francisco Museum of Modern
Art, Walker Art Center, Minneapolis, Philadelphia Museum of Art,
Museum Ludwig, Köln, Deutsche
Guggenheim í Berlín, Museo Tamayo Arte Contemporáneo í Mexíkóborg og Tate Gallery í London.
Árið 2007 skipulagði Whitney
Museum of American Art fyrstu
stóru yfirlitssýninguna á verkum
Weiners í Bandaríkjunum. Auk
þess að hafa gefið út fjölda bóka,
hefur hann framleitt kvikmyndir og
annað myndefni, til að mynda Beached (1970), Do You Believe in Water?
(1976) og Plowman’s Lunch (1982).
Lawrence Weiner hefur um árabil haft mikil tengsl við Ísland. Verk
hans hafa verið sýnd í Safni, sem
hjónin Ragna Róbertsdóttir og Pétur
Arason eiga. Hann hefur líka sýnt
nokkrum sinnum í Galleríi i8, sem
er í nánum tengslum við listamanninn og hefur selt verk hans á alþjóðlegum listamessum. Nú stendur yfir
sýning á verkum hans í Galleríi i8
við Tryggvagötu. Sýningin stendur
til 29. nóvember.

„List er fyrir ríkt fólk og konur“
Ég kom ekki af þannig heimili að ég hefði
hugmynd um hvað nútímamyndlist væri. Það
var enginn með eða á móti, við bara höfðum ekkert
með hana að gera. Ég man samt að einu sinni sagði
mamma mín við mig þegar ég var sextán ára og á
leið í skóla og sagði við hana að ég væri að hugsa
um að verða listamaður, en ekki prófessor í heimspeki, eins og þau höfðu öll gert ráð fyrir. Mamma
horfði á mig og sagði: „Lawrence, það mun særa
þig hjartasári.“ Og ég spurði: „Af hverju?“ Og hún
svaraði: „List er fyrir ríkt fólk og konur.“

Ekki hrifinn af stimplum
„Ég skil ekkert í þessum konseptlistamannastimpli sem ég er með. Ég er ekki hrifinn af
honum. Ég held að fólkið sem bjó til þann stimpil
hafi viljað að verk þess væru á einhvern hátt aðgreind frá verkum annarra.

Ég vinn og vinn og vinn

LÉT ÚTBÚA FIMMTÍU FISKIKÖR

Lawrence sýnir tíu þeirra á sýningunni í i8, en
hinum verður dreift út til útgerða til notkunar.

Ég fer aldrei út í hádegismat. Ég er ekki
hrifinn af hádegismat. Ég skil hann ekki.
Hann virðist brjóta upp daginn, og hlutirnir sem ég
er að gera virðast alltaf taka einhverjar vikur og ef
þú ert byrjaður að vinna að einhverju þá viltu halda
því áfram. Þannig að ég vinn og vinn og svo fer
eitthvert fólk alltaf út í hádegismat og að gera einhverja hluti. Og ég er bara að vinna. Þetta er ekki
mjög spennandi.
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Hver var Hans Jónata

GÍSLI PÁLSSON SKRÁÐI

KRISTÍN LOFTSDÓTTIR,
PRÓFESSOR Í MANNFRÆÐI VIÐ H.Í
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Vnr. 15327794
GROHE NewTempesta III
sturtusett.

Vnr. 15400000
ARMATURA OMEGA
eldhústæki.

KLÚBB verð

KLÚBB verð

5.995

KLÚBB verð

9.995

kr.

kr.

Almennt verð 7.995 kr.

Almennt verð 12.995 kr.
Almenn

Vnr. 42302215
Herðatré úr plasti,
7 stk. í setti.

495

kr.

Almennt verð 695 kr.

Á VERÐI
BURÐARGETA 750 KG

Vnr. 79290121
Bílkerra 1520x1200 mm. Heitgalvaniseruð
með dekkkrossvið í botni. Nefhjól og LED ljós.

KLÚBB verð

109.995

KLÚBB verð

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.

Vnr. 18080025
IROKO Grey gólfﬂísar,
30x60 cm, frostþolnar.

Vnr. 13615035
Handlaugaskápur, hvít
háglans, 40 cm, fyrir lítil
baðherbergi. Spegill og
ljós fylgja með.

KLÚBB verð

26.995

kr.

Almennt verð 39.995 kr.

Vnr. 0148532
Límtré, beyki, 32 mm,
625 mm breidd.

KLÚBB verð

5.995

kr./lm.

Almennt verð 7.995 kr./lm.

Vnr. 0146135
Límtré, fura, 27 mm,
625 mm breidd.

KLÚBB verð

5.395

kr./lm.

Almennt verð 7.180 kr./lm.

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

facebook.com/BYKO.is

Vnr. 17800122
E-STONE Paris Sand Stone
ﬂísar, 30x60 cm,
frostþolnar og skornar.

2.995

kr.

kr./m2

Almennt verð 149.995 kr.

Almennt verð 4.395 kr./m2

KLÚBB verð

KLÚBB verð

3.995

kr./m2

Almennt verð 4.995 kr./m2

Vnr. 52237476
VESTA loftljós,
25 cm, 3xG9, 28W.

3.995

kr.

Almennt verð 4.995 kr.

Vnr. 0118526
Borðplata, granít,
28 mm, 615x3660 mm.

KLÚBB verð

4.395

kr./lm.

Almennt verð 6.301 kr./lm.

Vnr. 0118516
Borðplata, basalt slate,
28 mm, 615x3660 mm.

KLÚBB verð

4.695

kr./lm.

Almennt verð 6.795 kr./lm.

nr. 52237928
Borðlampi,
krómskermur,
36 cm.

KLÚBB verð

4.795

kr.

Almennt verð 5.995 kr.

110 LÍTRA

Vnr. 59700922
Heimilistrappa,
2 þrep.

Vnr. 58099909
Ruslatunna með
loki, 110 l.

KLÚBB verð

KLÚBB verð frá:

KLÚBB verð

3.295

kr.

Almennt verð 4.549 kr.

Vnr. 58099906-11
Geymslubox,
12, 25, 50, 60 eða 140 l.

5.995

645

kr.

kr.

Almennt verð 7.995 kr.

Almennt verð frá 895 kr.

FYRIR ÞIG
Vnr. 68546550
LUX verkfærasett,
54 stk.

KLÚBB verð

2.295

kr.

Almennt verð 2.995 kr.

POTTAPLÖNTUMARKAÐUR

7.995

kr.

Almennt verð 9.995 kr.

KLÚBB verð

Vnr. 74801055
EINHELL multisög
BT-MG 200E.

9.995

kr.

Almennt verð 14.995 kr.

NÚ FER HVER AÐ VERA SÍÐASTUR
AÐ SETJA NIÐUR HAUSTLAUKANA

Allir
haustla
ukar

295

kr.

KLÚBB verð

Vnr. 74830033
EINHELL GH-EC 1835
keðjusög, 1800W.

14.995

kr.

Almennt verð 19.995 kr.

APOTT UR
T
PLÖN GRA
Á LÆ ÐI
VER

BYKO BREIDD

Hönnun og umbrot: VERT markaðsstofa

Vnr. 49983196
ACE startkaplar, 3,6 m.

KLÚBB verð

Verð gilda til og með 19.10.2014 eða á meðan birgðir endast.
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LJÓÐ Í NORÐAUSTURRÍKI
Litla ljóðahátíðin í Norðausturríki stendur yfir
fram á sunnudag.
Á annan tug
skálda kemur
fram á hátíðinni
og haldnir verða
átta viðburðir á
Fljótsdalshéraði
og í Eyjafirði.

18. október 2014 LAUGARDAGUR

Svíar halda vart vatni yﬁr Illsku

!

FÆRT TIL
BÓKAR

Shishkin í heimsókn

Woolf á íslensku

Mikhail Shishkin, höfundur Skáldsögunnar
Bréfabókar sem nýverið kom út í Neon,
verður gestur Bjarts í Reykjavík í næstu
viku. Bjartur, rússneskudeild Háskóla Íslands og Reykjavík Bókmenntaborg Unesco
bjóða til fundar við skáldið á þriðjudaginn
kemur, 21. október, klukkan fimm. Dagskrá
og staðsetning nánar auglýst síðar.

Út er komin skáldsagan Út í vitann
eftir Virginiu Woolf í þýðingu Herdísar
Hreiðarsdóttur.
Herdís þýddi To the Lighthouse í
námi sínu í þýðingarfræði við HÍ undir
leiðsögn Gauta Kristmannssonar og er
Út í vitann fyrsta skáldsaga Virginiu
Woolf sem kemur út á íslensku.

Skáldsaga Eiríks Arnar Norðdahl, Illska, sem hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin 2012, er
komin út á sænsku, enda tilnefnd
af Íslands hálfu til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs.
Dómar um bókina eru farnir
að birtast í sænskum blöðum
og eru gagnrýnendur nánast
yfirkomnir af hrifningu. „Illska
er stórfengleg skáldsaga … Hvað
getum við gert með skáldskapinn
í samtímanum eftir lestur Illsku?
… Illska er skáldsaga sem er
algjörlega sér á parti,“ segir
Elisabeth Hjorth í dómi í Svenska
Dagbladet og aðrir gagnrýnendur
eru á sömu nótum.

EIRÍKUR ÖRN NORÐDAHL „Illska er skáldsaga
sem er algjörlega sér á parti,“ segir Elisabeth
Hjorth í dómi í Svenska Dagbladet.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Eiginlega enn þá að vinna
úr vandræðaunglingnum
Maðurinn sem hataði börn eftir Þórarin Leifsson er markaðssett sem glæpasaga fyrir börn. Hann segist þó aldrei hugsa um
hvort hann sé að skrifa fyrir börn eða fullorðna og vill helst að sú flokkun verði lögð niður.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

Þ

etta er glæpasaga fyrir
alla aldurshópa upp úr
tíu ára aldri. Ég er alltaf
að reyna að skrifa bækur
sem er ekki hægt að skilgreina og rugla þar með
markaðsfræðingana,“ segir Þórarinn Leifsson um bók sína Maðurinn sem hataði börn, sem markaðssett er sem barnabók. „Mér er að
takast að rugla þá, ég sá í Máli og
menningu áðan að þeir vissu ekkert
hvar þeir ættu að setja bókina, föttuðu ekki að þetta væri barnabók og
stilltu henni upp á góðum stað. Ég
var mjög ánægður með það.“
Meinarðu að barnabækur fái
ekki sama sess og „alvöru“ bækur
fyrir fullorðna? „Það getur verið,
en ég hef ekki velt því mikið fyrir
mér. Þær fá alltaf sess einhvers
staðar á endanum. Ég kem úr
myndlistinni og allar mínar bækur
eru myndskreyttar, sem flestir líta
á sem einkenni barnabóka, en ég
vil breyta þeirri flokkun. Á endanum snýst þetta bara um það hvort
bókin er góð eða ekki.“
Horft inn í fiskabúrið
Aðalpersóna sögunnar er spænski
drengurinn Sylvek sem flytur til
Reykjavíkur með ömmu sinni.
Hvers vegna valdirðu að hafa innflytjanda í aðalhlutverki? „Það var
til þess að fá sýn útlendingsins á
Ísland og skoða það utan frá. Ég
byggi þá reynslu pínulítið á sjálf-

um mér þar sem ég ólst upp í Danmörku og kom heim rúmlega tíu ára.
Þurfti að læra íslensku upp á nýtt,
hálfbrenglaðist í hausnum og varð
vandræðaunglingur upp úr því. Ég
er eiginlega enn þá að vinna úr því.“
Þórarinn hefur síðan dvalið langdvölum erlendis og býr nú í Berlín,
það skerpir væntanlega þá tilfinningu að horfa inn í fiskabúrið Ísland
utan frá. „Já, Ísland er mikið í tísku
hjá útlendingum og ég var heilmikið
að velta því fyrir mér hvernig þeir
sjá það. Þeir hafa mjög rómantískar
hugmyndir um okkur.“
Amma Sylveks virðist vera feikiskemmtileg persóna. „Já, hún kynnist íslenskum sjóara úti í Barcelona
og erfir hús eftir hann þannig að
hún, Sylvek og systir hans flytja
í Vesturbæ Reykjavíkur. Systirin týnist fljótlega, síðan fara þessi
hræðilegu morð á drengjum í gang
og dularfullur leigjandi flytur inn í
herbergi systurinnar. Hann lýsir því
strax yfir að hann hati börn og þau
gruna hann um að vera morðinginn
sem er að afhausa tólf ára drengi út
um alla Reykjavík.“
Ekki predikun
Bókin hefur fengið þá umsögn að
vera hárbeitt ádeila á íslenskt samfélag, var það meðvitað? „Nei, ekki
beint. Auðvitað tekur maður inn alls
konar umræðu sem er í gangi, les
öll rifrildin á fésbók og svo framvegis, og það síast smám saman
inn í bókina. Það er ekki þannig
að maður setjist niður og hugsi að
maður ætli að skrifa bók um stöðu
kvenna og barna á Íslandi. Það
myndi eyðileggja söguna. Maður
þarf helst að vera alveg utan við

sig á meðan maður skrifar, þannig
að sagan flæði eðlilega. Ekki setja
fram skýrar skoðanir heldur spyrja
margra spurninga. Þetta er alls
engin predikun.“
Þótt Þórarinn neiti því að Maðurinn sem hataði börn sé barnabók
er hún engu að síður lesin þannig
eins og síðustu bækur hans, hvers
vegna valdi hann þá leið í skrifunum? „Ég sveiflast á milli. Næsta bók
verður sennilega fullorðinsbók, en
hún verður samt líka myndskreytt.
Mikil bók sem ég er rétt að byrja
á. Ég hugsa það aldrei fyrirfram
hvort ég sé að skrifa fyrir börn eða
fullorðna. Ég kem úr þessum grafíska heimi og tengi mest við grafískar nóvellur og myndasögur og
allt í þeim heimi og ég verð alltaf að
myndskreyta bækurnar til að finna
mig í þeim.“
Þórarinn byrjaði ferilinn með
myndasögum í blöðum í kringum
1990, hví hvarf hann af þeirri braut?
„Þetta voru mjög súrrealískar sögur
og eiginlega alveg abstrakt, enginn
beinn söguþráður. Þannig byrjaði ég
að skrifa texta sem tók svo smám
saman yfir. Nú skrifa ég textann
fyrst og myndskreyti síðan.“
Skilur ekki orðið klúr
Aftur að flokkuninni barna- eða
fullorðinsbækur. Þarf eitthvað að
búa til slíka flokka? „Það er spurning. Ég ólst upp við það að lesa
bækur sem ég vissi ekkert að væru
ætlaðar fullorðnum. Pabbi las Góða
dátann Svejk fyrir mig þegar ég
var átta, níu ára og ég hélt að það
væri barnabók. Svo fór ég að sýna
ömmu bókina og hún sagði að þessi
bók væri alltof klúr fyrir börn. Ég

A^hibjcVjeeWdÂ

vissi ekki hvað klúr þýddi, þurfti að
fletta því upp en hef aldrei náð því
almennilega hvað það orð þýðir. Ég
hef haldið því síðan að hugsa ekkert
um flokkun bóka, graðga bara öllu
í mig og spýti því svo aftur út. Ég
held að þessi flokkun sé hættuleg og
er mjög hræddur við það sem þeir
eru að gera með virðisaukaskattinn núna. Ekki bara það að þeir séu
að hækka hann heldur að það eigi
að nota hann til að flokka í sundur
barnabækur og fullorðinsbækur,
þannig að það er eiginlega verið að
útrýma minni vinnustofu, eða reyna
að útrýma mér sem rithöfundi. Mér
finnst skrítið að það sé komin hér
hægri stjórn sem hegðar sér eins og

Það er ekki þannig
að maður setjist niður og
hugsi að maður ætli að
skrifa bók um stöðu
kvenna og barna á Íslandi.
Það myndi eyðileggja
söguna.
Stalínisti. En auðvitað vonar maður
að þetta gangi ekki í gegn hjá þeim.
Sennilega draga þeir þetta til baka
og þá verðum við allir listamennirnir á fésbók mjálmandi af gleði yfir
því hvað Illugi sé nú þrátt fyrir allt
góður píanisti.“

Brot úr Manninum sem hataði börn
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ÞÓRARINN LEIFSSON „Ég kem úr þessum grafíska heimi og tengi mest við
grafískar nóvellur og myndasögur og allt í þeim heimi og ég verð alltaf að myndskreyta bækurnar til að finna mig í þeim.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Ég leit aftur upp og sá svolítið sem frysti blóðið í æðum mínum: Örfáum
metrum ofar í götunni stóð furðulegur náungi og hallaði bakinu upp að
skítugum hvítum sendiferðabíl. Úr andlitinu sköguðu há kinnbein og
kónganef fyrir ofan örmjóan munn.
Augun hurfu inn í botnlaust myrkur undir barðinu á stórum hatti svo
það var engin leið að sjá hvert hann var að horfa. Maðurinn var klæddur
í svart frá toppi til táar. Undan síðum frakka komu langir svartklæddir
fótleggir sem stóðu á einhverju sem mér sýndist fyrst vera upphækkun
en voru támjóir, svartir leðurskór á háum hælum. Upp við annan
skóhælinn kúrði illilegt gráhvítt dýr sem minnti einna helst á hrúgu af
skítugum vasaklútum.
Ég veit að það hljómar eins og ömurleg klisja sem fólk hefur heyrt
milljón sinnum áður, en það fyrsta sem mér datt í hug var að þarna væri
kominn dauðinn sjálfur. Þið verðið að skilja að maðurinn með hattinn og
hundinn hræddi mig meira en nokkuð annað hafði nokkurn tímann gert.
Rigningin færðist í aukana og breyttist í úrhelli. Ég var orðinn blautur
og kaldur. Samt þorði ég ekki að hreyfa mig úr stað af ótta við að maðurinn með hundinn tæki eftir mér. Ég gjóaði augunum inn götuna í von
um að sjá löggu eða bara einhverja hreyfingu. Þegar ég leit aftur í áttina
að manninum var hann horfinn og hvíti sendiferðabíllinn með honum.
Ég tók viðbragð og hljóp eins og fætur toguðu í átt að veggnum, stökk
svo hratt yfir hann að í minningunni er eins og ég hafi hreinlega þotið í
gegnum hann.

REACHING OUT FOR TALENT!
Want to work in a close-knit community of motivated,
smart, creative people?
Plain Vanilla Games makes QuizUp – the biggest trivia
game in the world. We’re an international company with
headquarters in Reykjavík, Iceland. We’re looking for
talent from all over the world to come and work with us.

IOS DEVELOPER
We are looking for an experienced iOS developer
who can bring high quality features quickly
and efficiently into our products. Tasks include
implementing new features as well as maintaining
and improving legacy code.
WE NEED SOMEONE WHO:
3 Is a great Objective-C developer and has released an
app to the App Store
3 Is experienced with UIKit, auto layout and
ReactiveCocoa

ANDROID DEVELOPER
We are looking for an experienced Android
developer to bring high quality features quickly
and efficiently into our products. The job includes
implementing new features, improving legacy code
and making sure QuizUp performs beautifully on the
Android platform.
WE NEED SOMEONE WHO:
3 Has worked on a published app in the Google Play
Store.
3 Has a passion for writing robust testable code.

3 Has a passion for writing robust testable code

3 Knows how to harness the layout engine.

3 Is a great team player and can communicate their
ideas fluidly

3 Is a great team player and can communicate their
ideas.
3 Has a good understanding about RESTful client-server
design.

PRODUCT DESIGNER
We are looking for an experienced product
designer to oversee projects through from concept
to implementation. We want to create beautiful
products that people love and enjoy using. We
need someone who is used to working in iterative
processes and can use research to back up their
design concepts.
WE NEED SOMEONE WHO:
3 Has a deep understanding of usability and user
behavior
3 Has a passion for making complex matters simple
3 Has an aesthetic approach to problem solving
3 Is a clear communicator with initiative, whilst also
being a good team player
3 Has experience with iterative design processes
3 Can present a strong portfolio of web or mobile design
3 Has the ability to hand-code HTML/CSS
BONUS POINTS!
3 JavaScript abilities
3 Experience conducting usability studies
3 Software engineering experience

3 Is passionate about openness and software freedom

EXPERIENCED DEVELOPER
We’re operating at a scale with millions of active
users. Instead of throwing out buzzwords for
cool technology we’d like to invite anyone with
experience to come and meet us for coffee. You’ll be
warmly received by our best engineers to talk about
our challenges, culture and tools. If you still want a
peek at the technology that runs QuizUp: Python,
Go, Scala, native Android and iOS, React, AWS,
ElasticSearch, Redis, PostgreSQL, Zookeeper.
THE IDEAL CANDIDATE:
3 Has developed and shipped something with lots of
monthly active users
3 Knows when to be pragmatic and when to optimize for
longevity

Visit q.is/jobs to apply
DEADLINE: FRIDAY, OCTOBER 24TH
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UPPÁHALDS
ÖPPIN

Óttar
M. Norðfjörð,
rithöfundur.

18. október 2014 LAUGARDAGUR

NOTES

SHAZAM

Gott fyrir fólk sem vinnur með texta, og
tímasparnaður að allt sem maður skrifar
í snjallsímann fer sjálfkrafa í tölvuna
manns.

Sniðugt forrit sem hjálpar manni að
finna nýja tónlist.

ONEFOOTBALL
Ég hangi á fótboltaappinu mínu hverja
helga eins og versta bulla.

WIKIPEDIA
Eins nálægt því og ég kemst að vera ástfanginn af smáforriti.

3G

9:41 AM

WHATSAPP
Langbesta samskiptaforritið. Eins og
ókeypis SMS.

IMDB
Biblía kvikmyndalúða eins og mín.
Notes

Wikipedia

IMDB

Instagram

THE 7 MINUTE WORKOUT
INSTAGRAM
Aðallega til að njósna um
fullkomið líf annarra og
gráta mig í svefn.

Leikfimi fyrir letingja. Sniðið að mínum
þörfum.
Shazam

Onefootball

WhatsApp

7 Minute Workout

Raunverulegur en vantar ﬂeiri bíla
DRIVECLUB ★★★★★
PS4 KAPPAKSTURSLEIKUR

Driveclub er raunverulegur
bílaleikur, um það verður varla
deilt. Hvort sem það er útlit
bílanna sem ekið er, aksturslag
þeirra eða hljóðið í þeim virkar
þetta allt mjög líkt raunveruleikanum. Meira að segja breytist hljóðið í dekkjunum eftir því
hvaða undirlagi er ekið á; möl,
hellum eða malbiki. En leikurinn hefur einnig galla. Kannski
er helsti gallinn að hann stenst
ekki samanburð við
ð
Gran Tur-ismo-leikina.
na.
Úrval bíla
a
mætti vissusulega vera
meira. Unddirrituðum
gekk ákaf-lega illa að
ð
prófa netspilunarmöguleika
a
leiksins,
en leikurinn
gengur
að miklu
leyti út á
að spila
með
öðrum
yfir
netið.
Hægt er að
spila án nettengingar
ettengingar og þá
þurfa spilarar að byggja upp
feril sinn með því að keppa
í kappakstri. Eftir því sem
maður nær lengra í leiknum
verður samkeppnin við aðra
bíla meiri.
Í upphafi þurfa spilarar að
keppa á frekar slökum bílum
en bílarnir verða betri eftir
því sem á líður. Í fyrstu getur
maður valið um Audi A3 eða
sambærilega bíla, en leikurinn
verður meira spennandi þegar
maður kemst á bíla á borð við
Koenigsegg Agera R. Styrkur
leiksins felst samt í því að hann
fangar mismunandi aksturseigin leika bílanna ákaflega vel.

Ekki er hægt að kaupa nýja
bíla í leiknum, heldur fær
maður nýja bíla eftir því sem
maður kemst lengra í honum og
hlýtur aukna frægð innan kappaksturssenunnar í leiknum. Í
hverri keppni þarf að ljúka við
ákveðnar áskoranir, til dæmis
að halda tilteknum meðalhraða í
gegnum kafla brautarinnar eða
ná að vera í þriðja sæti eða ofar.
Spilarar eru verðlaunaðir fyrir
að standast þessar áskoranir
með stjörnum og þegar nægum
fjölda stjarna hefur verið náð
komast spilarar lengra í leiknum.
u
Maður
ssaknar
þess svoþ
llítið að
geta ekkg
ert breytt
er
bílunum
bí
sem maður
se
keppir á,
ke
eins og
ein
venjan var
ve
til dæmis
Gran
íG
Turismo.
Tu
Þetta rýrir
Þet
gildi leiksgild
ins svolítið.
Keppnirnar
Kep
sem maður
tekur þátt í
teku
eru ffrekar
keimlíkar og
keim
manni finnst
mann
leikurinn
leiku
fljótt
vera farinn að
bjóða manni upp á endurtekið
efni.
Helstu kostir leiksins eru sem
fyrr segir hversu raunverulegur hann er. Til að mynda getur
maður lent í því að sólin blindi
mann. Framan af fann maður
fyrir góðri stemningu þegar
maður keppti og byggði upp
feril sinn í leiknum. En maður
varð þreyttur á endurtekningunum eftir því sem á leið.
Undirritaður átti í vandræðum
með að tengjast og spila leikinn í gegnum netið. Netspilunin væntanlega hefði aukið dýpt
leiksins til muna.
Kjartan Atli Kjartansson

RAUNVERULEGUR Grafíkin er ákaflega raunveruleg í leiknum Driveclub.

NÝ KYNSLÓÐ Tim Cook, framkvæmdastjóri Apple, kynnti nýja kynslóð Apple-tækja á fimmtudaginn.

Nasasjón af því sem
koma skal hjá Apple
Ný kynslóð iPad-spjaldtölva með TouchID-fingraskanna og mun hraðari
vinnslu eru væntanleg. Einnig nýtt stýrikerfi fyrir borð- og fartölvur.
IPAD AIR
2 MEÐ
TOUCHIDFINGRASKANNA

Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@365.is

Apple hefur
selt 225 milljón iPad-tæki.

Tim Cook, stjórnarformaður Apple,
steig á svið í Cupertino í Kaliforníu
á fimmtudaginn og kynnti til leiks
nýja kynslóð iPad-spjaldtölva og
Yosemite, nýtt stýrikerfi Apple
fyrir borð- og fartölvur. Þetta var
tilkomumikil sýning en ögn fyrirsjáanleg. Apple hefur selt yfir 225
milljón iPad-spjaldtölvur og iPad
Air 2 er nýjasta flaggskip fyrirtækisins. „iPad er allstaðar,“ sagði
Cook. „Hann er að breyta því hvernig við höfum samskipti.“
Nýr iPad mini fékk ekki mikla
athygli. Framtíð litla bróður er óljós
en margir munu vafalaust frekar
stökkva á iPhone 6 Plus í staðinn
fyrir iPad mini 3.
Nýju spjaldtölvurnar fá báðar
TouchID-fingraskanna og keyra á
A8X-örgjörva. Þetta þýðir 40 prósent hraðari vinnslu á iPad Air 2 og
2,5 sinnum hraðari grafíkvinnslu
(eða svo segir Apple).

borðtölva, eða skjárinn á tölvunni
nánar tiltekið. Retina-skjárinn er
27 tommur og eiginupplausn upp á
5120x2880 sem gefur okkur … 14,7
megapixla skjá eða 5K upplausn.
Þetta er 67% fleiri pixlar en á venjulegum 4K skjá. Og já, nýi iMac-inn
er þynnri, öflugri og fallegri en forverinn og auðvitað dýrari (300 þúsund krónur í Bandaríkjunum).

Engin ást
Eftir stendur iPad mini 3. Uppfærslan hefur litla þýðingu fyrir
tækið enda keyrir hann enn á A7kubbasamstæðu og M7-samgjörva.
iPad mini 3 er nánast sama tækið
og Apple kynnti til leiks í nóvember
á síðasta ári. Það er reyndar hægt
að fá spjaldtölvurnar í gullhúðaðri
umgjörð (það er, ef þú getur réttlætt
það siðferðislega).
Stjarna kvöldsins var ný iMac-

Framtíð í hugbúnaði
Hvað sem líður vélbúnaði þá er það
stýrikerfið Yosemite sem gefur líklega bestu vísbendinguna um framtíð Apple. Þetta er stærsta og líklega mikilvægasta uppfærsla Apple
á viðmóti sínu í áraraðir. Fyrirtækið freistar þess að samþætta viðmót
OS X-stýrikerfisins og iOS. Þannig
að það verður auðveldara að færa
ljósmyndir, kvikmyndir og gögn
milli iPhone og iMac/MacBook Air.

Einnig er hægt að svara símtölum í
gegnum tölvuna og senda smáskilaboð. Hægt er að nálgast Yosemite í
Mac App Store.
Tim Cook og félagar kynntu
einnig til leiks beta-útgáfu af nýrri
Photo Stream-þjónustu í gegnum
iCloud og svokallað Fusion-drif
í tölvum sínum. Fusion sameinar 128GB og 1TB eða 3TB harðan
disk.
Apple Pay er síðan væntanlegt
á mánudaginn en tæknin gerir
iPhone-eigendum kleift að greiða
fyrir vörur og þjónustu með símanum einum. Apple Pay var kynnt
til leiks í síðasta mánuði, síðan hafa
rúmlega 500 bankar tilkynnt að þeir
muni taka höndum saman við Apple.
„Við erum sannfærð um að Apple
Pay eigi eftir að verða gríðarlega
vinsælt,“ sagði Tim Cook í Cupertino á fimmtudaginn.
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Syngja raddað yfir borðhaldinu
Vinir sem kynntust í Háskólakórnum fyrir 14 árum hafa tekið upp þá hefð að halda jólahlaðborð í heimahúsi á aðventunni. Meðlimir
hópsins skiptast á að halda boðið. Órjúfanlegur hluti borðhaldins er að taka jólalög í röddum.

L

ögmaðurinn Erla Þuríður Pétursdóttir
tilheyrir hópi fólks sem tók upp þá hefð
fyrir fimm árum að halda jólahlaðborð í
heimahúsi á aðventunni. „Við kynntumst öll í
Háskólakórnum fyrir fjórtán árum og höfum
haldið hópinn síðan. Við köllum okkur ÁDÍ
hópinn sem í seinni tíð útleggst sem Ábyrgir
og dugmiklir Íslendingar, þó merkingin hafi
reyndar verið önnur í upphafi. Hópurinn hefur
stækkað jafnt og þétt, eftir því sem makar hafa
bæst í hópinn, og erum við nú 21 talsins,“ segir
Erla.

Söngurinn sameinar
Fyrir fimm árum lagði Erla til að hópurinn
tæki upp á því að halda jólahlaðborð. „Þegar
fólk eldist, hópurinn stækkar og börn koma til
breytist félagslífið. Ég hafði fyrirmynd af jólahlaðborði vina í heimahúsi og fannst kjörið að
við tækjum frá kvöld þar sem við gæfum okkur
góðan tíma hvert fyrir annað.“ Erla segir aldrei
hafa komið annað til greina en að hafa jólahlaðborðið í heimahúsi. „Söngurinn er meðal
þess sem tengir okkur og við tökum alltaf nokkur jólalög í röddum. Það væri líklega ekki vel
séð á veitingastað.“
Meðlimir hópsins skiptast á að halda boðið.
„Við höfum ýmist komið með eitthvað á hlaðborð eða pantað mat. Það hefur svolítið farið
eftir önnum hverju sinni. Við erum mörg í
kórum og stundum taka æfingar og tónleikahald mikinn tíma á aðventunni. Þá er gott að
sleppa við eldamennskuna,“ segir Erla. Þegar
hópurinn hefur eldað sjálfur hefur húsráðandi

hins vegar séð um kjötið og hinir komið með
forrétti, meðlæti og eftirrétti.

Ýmist eldað eða pantað
Í fyrra var að sögn Erlu ákveðið að panta. „Ég bý
svo vel að eiga ofsalega góða vinkonu í frænku
minni og matreiðslumanninum Dóru Svavarsdóttur á Culinu. Hún hefur komið til okkar
í tvígang og verið með standandi forrétt, kjöttvennu, meðlæti, súkkulaðimús og fleira góðgæti. Hún hefur þá komið í kokkabúningnum,
verið í forréttinum, græjað upp í aðalrétt og
haldið svo á braut. Það hefur gefist mjög vel. Þá
hefur hópurinn einu sinni pantað pakistanskan mat, enda förum við bara eftir því hvernig
vindar blása. Stundum sér fólk fram á að vera
í mörgum hlaðborðum þar sem boðið er upp á
hefðbundinn jólamat og þá getur verið gaman
að prófa eitthvað allt annað.“

Leynivinaleikur í lokin
Erla segir gaman að vera í heimahúsi og að
færa sig á milli heimila á milli ára. „Það er svo
gaman að sjá hvernig vinirnir undirbúa sín jól
og vitanlega taka allir fram sitt allra fínasta. Við
reynum yfirleitt að útbúa langborð og höfum
látið aukaborð ganga á milli. Í lok borðhaldsins erum við svo með leynivinaleik sem setur
skemmtilegan svip á kvöldið. Það er einn í
hópnum sem dregur leynivin handa hverjum
og einum og tilkynnir í leynilegum tölvupósti
hverjum á að gefa þetta árið. Allir gefa svo eina
gjöf. Undir lok kvöldsins opnar hver og einn
sinn pakka og giskar á hver gaf.

Erla segir gott og gefandi að taka frá kvöld fyrir vinina á aðventunni.

MYND/GVA

Borðsiðir rifjaðir upp

kvöldverður
í Iðnó 2014
FORRÉTTUR
Laufabrauð,
rúgbrauð, heimabakað kryddbrauð.
Hangikjöts Tartar
Síld, fennel, appelsína
Heimalagaður grafin lax í rauðbeðum
Kjúklingarlifarmús, kryddjurtakrem

AÐALRÉTTUR
Andabringa, hindiberja sinnepssósa
Gljáður hamborgarhryggur, rauðvínssósa
Sykurbrúnaðar kartöflur, rauðkál, eplasalat

Þegar farið er með vinahópnum eða vinnufélögunum á jólahlaðborð
þarf að draga upp sparisjálfið og setja sig í stellingar. Því er ráð að rifja
upp almenna borðsiði og kurteisisvenjur. Í bókinni Matur og drykkur
eftir Helgu Sigurðardóttur sem kom út árið 1947 er kafli um borðsiði.
Þrátt fyrir háan aldur bókarinnar eru borðsiðirnir enn í fullu gildi og
eiga erindi við gesti jólahlaðborða. Þar segir meðal annars:
■ Sitjið rétt, hæfilega langt frá borðinu og hafið fæturna við stólinn.
■ Leggið handleggina ekki á borðið.
■ Takið hóflega af eftirmat og öðrum réttum, sem ekki eru ætlaðir til

þess að borða sig metta af. (Þetta er sérstaklega gott að hafa í huga í
jólaborðstíð.)
■ Matist eins hljóðlega og hægt er og tyggið með lokuðum munni. Sötrið ekki.
■ Súpan er borðuð úr hlið skeiðarinnar, en grauturinn úr henni beinni.
■ Ekki má blása á matinn til þess að kæla hann og ekki taka diskinn
upp með hendinni.
■ Haldið ekki of neðarlega á skeið, hníf eða gaffli.
■ Látið hnífinn aldrei upp í yður, borðið með gafflinum.
■ Bein og annað skuluð þér taka út úr yður með gafflinum og láta á
diskbarminn.
■ Talið ekki með mat upp í yður.
■ Teygið yður ekki yfir borðið eða sessunaut yðar, biðjið heldur um að
rétta yður það, sem þér óskið eftir.
■ Það er ekki kurteisi að stanga úr tönnum, þegar aðrir sjá til.

EFTIRRÉTTUR
Ris al a Mand
Piparkökuís
Kr. 8400

Að tala með fullan munn telst ekki til góðra borðsiða.

B or ð ap a n ta n i r : 5 6 2 9 7 0 0 • w w w. i d no.i s •

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512-5434
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

HELGI BJÖRNSSON
EÐA BJARNI ARASON
OG DJ FOX

GÓÐAR STUNDIR OG DÝRINDIS
HÁTÍÐARVEITINGAR Á JÓLAHLAÐBORÐI
GRAND HÓTEL REYKJAVÍK.
GESTIR GETA VALIÐ Á MILLI ÞESS
AÐ HLÝÐA Á LJÚFA TÓNA BJARNA ARA EÐA
HELGA BJÖRNS Í SYNGJANDI SVEIFLU.
DJ FOX SKEMMTIR GESTUM FRAM Á NÓTT.
VERÐ 9.900 KR.
Jólahlaðborðin byrja 14. nóvember og verða á föstudagsog laugardagskvöldum fram að jólum.
Sérstakt tilboð á gistingu fyrir þá sem koma á jólahlaðborðið.
S
15.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi í eina nótt,
morgunverðarhlaðborð innifalið.

Pantanir í síma 514 8000 og á jolahladbord@grand.is

TAKTU FJÖLSKYLDUNA MEÐ Í NOTALEGAN
JÓLABRUNCH Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK.
ALLA SUNNUDAGA FRÁ 16. NÓV. FRAM AÐ JÓLUM.
VERÐ 4.600 KR. FYRIR FULLORÐNA.
VERÐ 2.300 KR. Á MANN FYRIR 6-12 ÁRA / FRÍTT FYRIR BÖRN 5 ÁRA OG YNGRI.
JÓLASVEINAR KOMA Í HEIMSÓKN OG GLEÐJA BÖRNIN.
Í SALNUM ER EINNIG SÉRSTAKT BARNAHORN
MEÐ LEIKFÖNGUM OG JÓLAFÖNDRI.

Pantanir í síma 514 8000 og á veitingar@grand.is
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Frumherji í jólahlaðborðum
Wilhelm Wessman gekk illa að fá borð á veitingahúsum í Kaupmannahöfn í desember á áttunda áratugnum. Danir fjölmenntu þá á
jólahlaðborð á veitingahúsum borgarinnar og honum fannst upplagt að færa þá hefð heim til Íslands enda flestir veitingastaðir tómir
á sama tíma. Með mikilli markaðsherferð fyrstu árin tókst að festa jólahlaðborðin í sessi sem fastan lið í jólahaldi landsmanna.

F

yrstu hefðbundnu jólahlaðborðin voru haldin hér á landi árið 1980 en Wilhelm Wessman
átti frumkvæði að þeim þegar hann starfaði
sem aðstoðarhótelstjóri á Hótel Sögu. Fyrsta árið var
það haldið á veitingastaðnum Grillinu og stóð yfir
í tvo daga. Viðtökurnar urðu góðar og ári síðar var
byrjað viku fyrir jólin og gekk það einnig vel að sögn
Wilhelms. „Þessi fyrstu ár buðum við upp á hlaðborð að dönskum sið. Við buðum meðal annars upp
á síld, graflax og reyktan lax, svínasteik, reykt svínslæri, lifrakæfu með beikoni og sveppum, ýmis salöt
og ljúffenga eftirrétti. Við buðum líka upp á þjóðlega rétti á borð við hangikjöt, steikt lambalæri auk
sviða- og grísasultu.“
Sjálfur kynntist Wilhelm jólaglögg og jólahlaðborði á æskuheimili sínu en faðir hans, Elof Wessman, var ættaður frá Broby á Skáni í föðurætt og Kaupmannahöfn í móðurætt. „Hann lagaði alltaf jólaglögg í aðdraganda jólanna en þeim sið kynntist
hann á uppvaxtarárum sínum í Svíþjóð. Þar var til
siðs að nota jólaglögg sem hitagjafa áður en lagt var
að stað til kirkju snemma á jóladagsmorgun en til
þeirra ferða voru notaðir opnir hestasleðar. Hver
fjölskylda átti sína uppskrift og var hennar vel gætt.“

Allt tómt hér
Jólahlaðborð á veitingastöðum er danskur siður sem
rekja má til stríðsáranna 1940-1945. „Á þeim árum
var allur matur skammtaður og erfitt að fá hráefni til
að laga hátíðarrétti. Þá byrjaðu fjölskyldur, vinir eða
heilu hverfin í Kaupmannahöfn að taka sig saman
og slá í púkk. Þannig átti einn síld, annar grísalæri
og sá þriðji reykta grísasíðu o.s.frv. Síðan var fengið lánað félagsheimili eða veitingahús undir fagnaðinn en þá keyptu gestir öl og snafsa af veitingamanninum.“ Eftir stríð héldu veitingamenn í Danmörku þessum sið áfram og buðu upp á jólahlaðborð
í desember.
Sjálfur segist Wilhelm hafa kynnst þessum sið
í lok áttunda áratugarins en þá var nánast útilokað að fá borð á veitingahúsum Kaupmannahafnar
allan desembermánuð. Á sama tímaa stóðu
hins vegar öll veitingahús í Reykjavíkk tóm,
frá lok nóvember og fram á þorra.
a. „Ég
horfði því öfundaraugum til þeirra þegar
ég sá hvernig þeir mokuðu inn peningum
ngum
á meðan varla sást hræða hjá okkur.““
aÁrið 1982 tók Wilhelm við veitingaog ráðstefnurekstri Hótels Sögu og
fékk um leið Gunnar Stein Pálsson
markaðsmann í lið með sér. „Hann
hjálpaði mér að markaðssetja jóla-

Jólahlaðborð á Hótel Sögu slógu í gegn.

MYND/BRYNJAR GAUTI

hlaðborð Hótel Sögu og við lögðum mikla fjármuni
í þá herferð fyrir jólin 1982 og næstu árin þar á eftir.
Við sendum til dæmis öllum húsmæðrum á höfuðborgarsvæðinu jólakort og fengum í kjölfarið mikið
af fjölskyldufólki til okkar. Seinna bættust fyrirtækin í hópinn þegar þau hófu að venja komur sínar til
okkar. Ég fullyrði að þessa mikla markaðssetning
okkar hafi átt hvað stærstan þátt í útbreiðslu jólahlaðborða fyrstu árin og gert þau að föstum lið í jólahaldi landsmanna.“

Wilhelm Wessman til hægri ásamt Jakobi M. Harðarsyni veitingastjóra.

Ljúffengar veitingar á Hótel Sögu um miðjan níunda áratuginn.

MYND/VILHELM

MYND/ÚR EINKASAFNI

HÚS OG SKÚLPTÚR
Listasmiðja verður haldin í Ásmundarsafni á
sunnudag og mánudag frá 10 til 13. Smiðjan er
ætluð börnum 7 ára og eldri. Allir eru velkomnir en
nauðsynlegt er að skrá sig fyrirfram á listasafn@
reykjavik.is.

VAKNAR ÚTHVÍLD
OG LÍÐUR BETUR
ICECARE KYNNIR Melissa Dream-töflurnar fá þig til að slaka á, sofa betur og
vakna endurnærð/ur. Þetta er ekki lyf heldur náttúruleg vítamín og jurtir.

S

vefntruflanir geta stuðlað að vanlíðan. Við búum í hröðu og erilsömu
samfélagi sem veldur því að svefntruflanir eru gríðarlega algengar. Ef þú
færð ekki nægan svefn geturðu fengið
bauga undir augun, húðin orðið föl og
einnig getur það valdið þyngdaraukningu
þar sem þú eykur framleiðslu á hormónum sem kalla fram hungurtilfinningu.

SLAKAR BETUR Á
Unnur Hjartardóttir hefur lengi átt erfitt
með svefn og fundist erfitt að slaka á
vegna þreytu og verkja. „Eftir að ég
byrjaði að taka Melissa Dream fyrir
fjórum mánuðum hef ég fundið miklar
breytingar til hins betra. Ég tek tvær
töflur um það bil klukkutíma fyrir svefn
á kvöldin og ég finn að ég slaka betur
á og þreytuverkir og fótapirringur hafa
minnkað mikið. Ég vakna
úthvíld og mér líður almennt betur í líkamanum
eftir að ég byrjaði að taka
Melissa™.“
SKAÐLEGT FYRIR
LÍKAMANN
Svefnleysi veldur því að
líkaminn endurnýjar sig
hægar, sem getur veikt
ónæmiskerfið. Í raun getur svefnleysi verið mjög
skaðlegt fyrir líkamann.
Það er ekki óalgengt að

MYND/VALLI

ENGAR BYLTUR LENGUR
Dagbjört Jóna Guðnadóttir hefur tekið
Melissa Dream í þrjá mánuði og vaknar
nú úthvíld á morgnana. „Í um eitt ár
hafði ég átt erfitt með að sofna á kvöldin.
Ég hef verið með mikla verki í líkamanum sem stafa af slitgigt en eftir að ég
byrjaði að taka Melissa Dream finn ég
mjög mikinn mun. Ég slaka mikið betur á
þegar ég leggst upp í og er fljót að sofna
á kvöldin. Byltur til að finna rétta stellingu til að sofna heyra sögunni til eftir að
ég fór að taka Melissa Dream.

vinir og samstarfsmenn hafi áhyggjur af
þér. Svefnleysi er svo skaðlegt fyrir fólk
að það er viðurkennt sem áhrifarík pyntingaraðferð. Til þess að hjálpa þér við að
losna við hvíldar- og svefnlausar nætur
ættir þú að prófa Melissa Dream-töflurnar. Sítrónumelis-töflurnar viðhalda
góðum og endurnærandi svefni.

SOFÐU BETUR MEÐ MELISSA DREAM
Í gegnum aldirnar hefur sítrónumelis
(lemon balm), melissa officinalis, verið
vinsæl meðal grasalækna. Þaðan dregur
varan nafn sitt, Melissa Dream. Þessar
vísindalegu samsettu náttúruvörur
eru hannaðar til að aðstoða þig við að
sofa betur og vakna endurnærð/ur og
innihalda ekki efni sem
hafa sljóvgandi áhrif. Sítrónumelis-taflan inniheldur
náttúrulegu amínósýruna
L-theanine, sem hjálpar
til við slökun auk alhliða
B-vítamína, sem stuðla að
eðlilegri taugastarfsemi.
Auk þess inniheldur taflan
mikið af magnesíum, sem
stuðlar að eðlilegri vöðvastarfsemi og dregur þar
með úr óþægindum í fótum
og handleggjum og bætir
svefn.

FLJÓTARI AÐ SOFNA
Dagbjört finnur miklu
minna fyrir verkjum
vegna slitgigtar eftir að
hún fór að taka Melissa
Dream. Hún slakar
betur á og er fljótari að
sofna.

SÖLUSTAÐIR
Fæst í öllum apótekum, heilsuvöruverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
Einnig á vefverslun
www.icecare.is.
Nánari upplýsingar
á www.icecare.is og
Facebook.
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Í MÉR BLUNDAR SMÁ TÖFFARI
HÆFILEIKARÍK Salka Sól Eyfeld, leikkona og tónlistarmaður, hefur haft ótal margt á sinni könnu frá því hún kom heim frá námi í
London fyrir rúmu ári. Þau eru ófá hlutverkin sem hún hefur tekið sér fyrir hendur á mismunandi listsviðum.

Þ

að er óvenju mikið að
gera hjá Sölku Sól þessa
dagana. „Jú, þetta hafa
verið annasamir dagar og verða
áfram,“ segir hún. „Á morgun
langar mig að komast í að gera
upp eldhúsið mitt en ég er
nýflutt í eigin íbúð í miðbænum
ásamt kærastanum, Albert Halldórssyni leiklistarnema. Ég fer í
upptöku á sjónvarpsþættinum
Óskalög þjóðarinnar í dag og
verð síðan með útvarpsþáttinn
minn, Hanastél,“ segir Salka. Hún
er í mörgum hljómsveitum með
ólíkum áherslum.
„Við vorum að klára plötuna
okkar í Amabadama en hún
kemur út 6. nóvember. Það hefur
verið mikil vinna í kringum hana
og ég hlakka mikið til þegar hún
kemur loks út. Um síðustu helgi
dvöldum við í Hernámssetrinu
í Hvalfirði og æfðum fyrir Airwaves. Yndislegur staður sem
gefur manni mikinn kraft. Maður
finnur orkuna læðast yfir sig.
Hlustunarpartí verður þegar
platan kemur út en síðan spilum
við á sex stöðum á Airwaves. Ég
kem reyndar fram á níu tónleikum á hátíðinni ef ég tel Reykjavíkurdætur með og Rvk Soundsystem sem er plötusnúðahópur
sem leikur reggítónlist.

BÆJARLISTAMAÐUR Í KÓPAVOGI
Auk þessa er Salka bæjarlistamaður í Kópavogi ásamt Tinnu
Sverrisdóttur og Þuríði Blævi
Jóhannsdóttur en þær skipa
hljómsveitina Tazmaníu. Þær
eru að fara í gang með námskeið
í unglingabekkjum bæjarins.
„Við ætlum að kenna ljóðagerð,
ljóðlist, framkomu og rapp. Auk
þess segjum við okkar sögu og
hvernig hægt er að öðlast trú á
sjálfan sig,“ útskýrir Salka.

Salka Sól bjó í London í þrjú
ár og lærði Actor Musicianship.
„Það er leikaranám fyrir hljóðfæraleikara sem var bæði þroskandi og gefandi. Ég lærði margt
í London, það er lærdómsríkt
að búa í öðru landi. Ég saknaði
samt Íslands og fann að ég var
ekki tilbúin að hasla mér völl
eða harka sem listamaður í Bretlandi,“ segir hún.
„Lífið tók nýja en óvænta
stefnu þegar ég kom heim. Ég
hafði ekki mótað mér farveg en
leyfði hlutunum að gerast. Það
hefur alltaf blundað smávegis
töffari í mér. Ég hafði til dæmis
ekki hugsað mikið út í rapp en
þegar vinkonur mínar tróðu
upp á Bar 11 var ég staðráðin í
að vera með næst. Við settumst
niður og sömdum lag fyrir rappkvöld á Gauknum í desember en
þá varð lagið Reykjavíkurdætur
til,“ segir Salka Sól en lagið varð
strax mjög vinsælt. Sömu sögu er
að segja um lagið Hossa Hossa
með Amabadama sem allir krakkar kunna að syngja.

LEIKKONAN VAKNAÐI
„Stelpurnar í Reykjavíkurdætrum eru allar bæði skapandi
og gefandi. Ég lít upp til þeirra
allra. Við erum ólíkar en náum
ótrúlega vel saman, enda fá allir
að vera eins og þeir eru innan
hópsins,“ segir Salka en þegar
hún er spurð hvernig Amabadama hafi komið til, svarar hún:
„Reykjavíkurdætur komu fram
á árshátíð MH þar sem Amabadama var aðalnúmerið. Söngkona hljómsveitarinnar var að
hætta um það leyti. Ég var ekki
alveg komin út úr skápnum sem
söngkona á þessum tíma, engu
að síður var ég allt í einu orðin
söngkona í bandinu.“
Salka hefur auk alls þessa

MARGT SPENNANDI Það er ýmislegt að gerast hjá Sölku Sól,
bæði á sviði leiklistar og tónlistar.
MYND/ERNIR

Alþjóða heilsu Heldur
kynningarnámskeið
Qigong félagið 24.-27. október

WORKSHOP

5 helstu ástæður þess að iðka qigong
Qigong (borið fram “tsí-gong”) er yfir 5.000 ára gamalt
æfingakerfi í heilsurækt þarsem saman fer qi, sem merkir
“lífskraftur”, og gong, sem merkir “nákvæmar æfingar”.

1. Aukin vellíðan og lífsþróttur
Minnkar blóðþrýsting, bætir hjarts- og æðastarfsemi,
jafnar hjartsláttartíðni og minnkar kólesteról.

2. Dregur úr þrálátum sársauka
Með hjálp sjónar og stjórn hugar og líkama getur
þú dregið úr þrálátum sársauka frá liðagigt.

3. Betra blóðstreymi

DREKINN

WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR

Skráning
í síma
553 8282

unnið við talsetningu barnaefnis.
„Ég byrjaði á því fljótt eftir að ég
kom heim. Meðal mynda sem ég
hef talað inn á er Lego Movie og
Planes,“ segir Salka sem er þessa
dagana að leika í þáttum Steinda
sem verða sýndir á Stöð 2. „Svo
verð ég í þáttunum Ófærð undir
leikstjórn Baltasar Kormáks en
aðalhlutverkið er í höndum Ólafs
Darra. Tökur á þeim þáttum
hefjast í nóvember og ég hlakka
mikið til. Það verður ótrúlega
spennandi. Ég var eiginlega búin
að taka ákvörðum um að leggja
leikkonuna á hilluna og vera bara
tónlistarmaður. Núna er leiklistaráhuginn að vakna hjá mér
aftur,“ segir Salka Sól sem utan
alls þessa vinnur í Popplandinu á
RÚV alla virka daga. „Ég hef alltaf
haft gríðarlegan áhuga á allri
tónlist og finnst gaman að grúska
í henni.“

RAPPAÐI FYRIR SIGMUND
Salka Sól rappaði fyrir forsætisráðherra landsins í þætti Loga
Bergmann í síðustu viku. Hún
segist aldrei hafa verið feimin og
þetta hafi verið skemmtileg uppákoma. „Ég fékk alveg frábær viðbrögð eftir þáttinn.“
Hún á mörg áhugamál. „Ég
elska kaffi og finnst ótrúlega
gaman að gera myndir í það. Ég
hef áhuga á alls kyns kaffitegundum og kaffikönnum. Ég safna
líka hljóðfærum og á mikið safn
hljóðfæra frá hinum ýmsu heimsálfum,“ segir þessa atorkusama
listakona. Hún byrjaði ung að
spila á píanó, síðan trompet og
nú er hún að prófa sig áfram með
klarinett.
„Ég er dugleg að prófa þau
hljóðfæri sem ég hef safnað að
mér.“

■ elin@365.is

Með sérstökum öndunaræfingum getur þú aukið
súrefnisflæði í líkamanum.

4. Dregur úr spennu
Með því að minnka viðbrögð við spennuvekjandi álagi.
Hjálpar gegn þráhyggu- og áráttuhegðun, þunglyndi
og kvíða og persónuleikaeinkennum af A-gerð.

5. Byggir upp sjálfsvirðingu
Með því að leyfa þér að líða vel og þægilega.

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

ÁHUGAMÁLIÐ Salka hefur gaman af því að gera fígúrur í kaffið sitt, til dæmis Super
Mario-bræður.
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DREKAR, UPPVAKNINGAR OG
STÓRHÆTTULEGIR HEIMAR
FORLAGIÐ KYNNIR Bræðurnir Guðni Líndal og Ævar Þór halda sameiginlegt útgáfuhóf í Eymundsson í Kringlunni í dag.

B

ræðurnir Guðni Líndal og
Ævar Þór Benediktssynir gáfu
báðir nýlega út barnabækur
og ætla að bjóða landsmönnum í
einstakt útgáfuhóf í bókabúðinni
Eymundsson í Kringlunni í dag milli
kl. 14 og 15. Guðni Lín-na
dal sendir frá sér bókina
Ótrúleg ævintýri afa –
Leitin að Blóðey, sem
nýlega hlaut Íslensku
barnabókaverðlaunin
og Ævar Þór sendir
frá sér bókina Þín
eigin þjóðsaga sem nú
trónir á toppi barnabókalista Forlagsins.
Báðir voru þeir
miklir bókaormar sem
börn að eigin sögn og
byrjuðu snemma að
semja ýmsar sögur heima í sveitinni. Guðni segir áhugann líklega
hafa sprottið af því að þurfa að hafa
ofan af fyrir sjálfum sér. „Sjónvarp
og bækur voru virkilega heillandi
fyrir okkur og ég ákvað mjög
snemma að ég myndi vilja vinna við
eitthvað tengt skapandi miðlum.“
Ævar bætir við að foreldrar þeirra
hafi alltaf verið duglegir að gauka
að þeim bókum og segja þeim sögur. „Þegar ég var 17 ára kynntist ég
Þorvaldi Þorsteinssyni rithöfundi
og listamanni og eftir langt og gott
spjall spurði hann mig hvort mér
hefði einhvern tímann dottið í hug
að skrifa. Það kveikti á höfundinum

í mér fyrir alvöru og síðan þá hef ég
eiginlega ekki stoppað.“
Í bók Ævars ræður lesandinn
sjálfur hvað gerist með því að fletta
fram og til baka og ákveða hvað
söguhetjan gerir. „Ég flétta heim
íslensku þjóðsagn-a
kanna
í bóki vegna
ina
þ
ar
þess
að þar
eertu með
kv
kvikindi ogg
ka
karakter
era sem
all
allir þekkja.
Þe
Þetta er
he
heimur
sem er
stó
stórhættulegu
legur sem
er b
bæði
spennandi fyrir lesandann
og höfundinn.“
Hann segir að mörgum krökkum
finnist bækur ekki lengur spennandi og þetta form sé einstakt
tækifæri til að kveikja áhuga þeirra
aftur. „Hvern hefur ekki langað til
að glíma við Lagarfljótsorminn eða
fylgjast með uppvakningum rísa úr
gröf sinni? Þarna ertu með íslensku
jólasveinana eins og þeir gerast
verstir og stórhættulegar íslenskar
hafmeyjur. Þú ræður hvort þú ætlar
að hjálpa þeim eða jafnvel skemma
fyrir þeim.“
Bók Guðna segir hins vegar frá
afa sem sest við rúmstokkinn hjá

barnabarninu sem neitar að fara
að sofa. „Hann ákveður að deila
með barninu þessari „sönnu“ sögu
frá yngri árum sínum þegar hann
barðist við dreka og óvættir til að
finna ömmu. Sagan er mjög lifandi
því barn
barnið er sífellt að grípa
iinn í og spyrja spurniinga og þá þarf afi að
h
haga frásögninni eftir
þ
því. Pabbi okkar var
aalltaf duglegur að segja
ok
okkur systkinunum
sö
sögur þegar við vorum
lít
lítil. Flestar voru þær
bú
búnar til á staðnum og
fyl
fylgdu ekki hefðbundnum reglum í sagnagerð.
Þet
Þetta blundaði í mér í
rúm
rúma tvo áratugi þar til
ég áákvað loksins að prufa
mig áfram með þennan
sagnastíl.“
Bræðurnir munu lesa upp úr
bókum sínum í dag auk þess sem
boðið verður upp á þjóðlegar
veitingar; harðfisk, piparkökur, flatbrauð með hangikjöti og malt og
appelsín. Fyrstu þrír afarnir sem
koma og heilsa upp á Guðna fá fría
bók og fyrstu þrír sem koma í lopapeysu fá fría bók frá Ævari. „Svo
verður boðið upp á happdrætti þar
sem bækurnar verða í verðlaun
þannig að þetta verður mikið stuð
og bara gaman. Við hvetjum alla
til að mæta, það er ekkert víst að
þetta gerist aftur.“

Hvítt hveiti
Skaðvaldur og næringarlaus orkugjafi?
Geir Gunnar Markússon, næringarfræðingur HNLFÍ setur málþingið.
Ávarp: Gunnlaugur K. Jónsson, forseti NLFÍ.
Fundarstjóri: Haraldur Erlendsson, forstjóri og yfirlæknir á Heilsustofnun NLFÍ.
Er hveiti bara hveiti? Hvað segir meltingin?
Sigurjón Vilbergsson, lyflæknir og meltingasérfræðingur.

SKAPANDI BRÆÐUR Ævar Þór og Guðni Líndal halda sameiginlegt útgáfuhóf í dag.

Náttúrulækningafélag Íslands efnir
til málþings á Icelandair hótel Reykjavík
Natura, Þingsal 1, þriðjudaginn
21. október 2014 kl. 19:30.

•
•
•
•
•

Er hvítt hveiti ofnæmisvaldur?
Er glúten slæmt fyrir meltinguna?
Hvernig er hvítt hveiti unnið?
Hver er munur á spelti og hveiti?
Lífrænt korn eða hefðbundið?

Að vera eða vera ekki óþolandi hveiti,
það er spurningin
Sigurjón Vilbergsson

Björn Rúnar Lúðvíksson

Dr. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor og yfirlæknir,
ónæmisfræðideild LSH.

Glútenóþol, hveitiofnæmi, Seliak og glútenóþolssamtök Íslands
Ösp Viðarsdóttir, næringarþerapisti og Birna Óskarsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Lífrænn bakstur
Birna Óskarsdóttir

Ösp Viðarsdóttir

Sigfús Guðfinnsson, bakarameistari, Brauðhúsinu Grímsbæ.

Reynslusaga
Þorleifur Einar Pétursson, flugmaður.

Hveitilaus matargerð
Sólveig Eiríksdóttir, GLÓ.
Sigfús Guðfinnsson

Þorleifur E. Pétursson

Pallborðsumræður

Allir velkomnir.
Aðgangseyrir 2.000 kr.
Frítt fyrir félagsmenn.
Haraldur Erlendsson

Sólveig Eiríksdóttir

MYND/ÚR EINKASAFNI

Berum ábyrgð á eigin heilsu

LOF OG LAST
UM ÍSLAND
● MÁLÞING
Félag um átjándu aldar fræði
heldur málþing undir yfirskriftinni „Lof og last um Ísland og
Íslendinga á átjándu og nítjándu öld,“ í fyrirlestrarsal á 2.
hæð í Þjóðarbókhlöðunni.
Flutt verða fjögur erindi.
Sumarliði R. Ísleifsson, doktor
í sagnfræði, flytur erindið Siðlausir villimenn eða menntaðir
fræðaþulir? Ímyndir Íslands á
18. öld.
Kristín Bragadóttir, doktorsnemi í sagnfræði, heldur töluna
Ljós og litir í norðrinu: Willard
Fiske á Íslandi 1879.
Már Jónsson, prófessor í sagnfræði, flytur erindið Sannleikskorn í Íslandslýsingu Johanns
Andersons frá 1746.
Að lokum flytur Baldur Hafstað, doktor í íslenskum bókmenntum, erindið Konrad
Maurer: jákvæður gagnrýnandi.
Allir eru velkomnir og boðið
verður upp á veitingar í hléi.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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Stjórnunarstörf hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir laus til umsóknar störf framkvæmdastjóra lækninga,
framkvæmdastjóra hjúkrunar, framkvæmdastjóra fjármála- og stoðþjónustu og mannauðsstjóra.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók
til starfa þann 1. október 2014 við
sameiningu Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga, Heilsugæslunnar á Akureyri,
Heilsugæslustöðvarinnar á Dalvík,
Heilbrigðisstofnunarinnar í Fjallabyggðar,
Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðaárkróki og
Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi.

Hlutverk Heilbrigðisstofnunar Norðurlands er
að veita góða almenna heilbrigðisþjónustu á
svæðinu. Á stofnuninni starfa rúmlega 500
manns sem þjónusta um 35.000 íbúa.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á
www.starfatorg.is og www.intellecta.is.

Sótt er um störfin rafrænt á póstfangið
forstjori@hsn.is

Framkvæmdastjóri lækninga

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Helstu viðvangsefni og ábyrgð

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

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

Framkvæmdastjóri fjármála- og stoðþjónustu

Mannauðsstjóri

Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Helstu viðvangsefni og ábyrgð

t Ábyrgð á fjármálum, rekstraráætlanagerð, bókhaldi,
uppgjöri og innheimtu
t Yfirsýn og mótun skipulags fyrir samhæfingu
upplýsingatæknikerfa og ábyrgð á rekstri fasteignar,
tækjabúnaðar, tölvu- og símkerfa
t Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
t Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
t Ábyrgð á áætlanagerð og rekstri
t Efling endurmenntunar og innleiðing nýjunga

t
t
t
t

Ábyrgð á þróun og viðhaldi mannauðsstefnu
Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda
Umsjón og þróun starfshandbókar
Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjarasamninga, réttindamál og aðbúnaður starfsfólks
t Yfirumsjón með launavinnslu
t Umsjón með sí og endurmenntun
t Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri
fjármála- og stoðþjónustu

Nánari upplýsingar um störfin veitir Jón Helgi Björnsson forstjóri, netfang forstjori@hsn.is, sími 464-0525. Umsóknarfrestur er til og með
3. nóvember nk. Umsókn óskast send á póstfangið forstjori@hsn.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um
starf þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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Director Portfolio
The Director Portfolio reports to VP Commercial Affairs of Medis
and is responsible for leading the Medis portfolio selection on behalf of Medis. The
Director Portfolio plays a vital role in modelling the forecasted Medis sales of future products
and in feeding the research and development pipeline with ideas from the Medis sales team and
industry contacts.
The Director Portfolio is located in Iceland and works closely with several departments within both

Medis is looking for a Director Portfolio to join the
Medis team of more than 100 employees in Iceland
and abroad.
Medis is a subsidiary of Actavis Group and handles
sales of proprietary information and pharmaceutical
products to other pharmaceutical companies. Medis‘
turnover is over 300 million USD annually and among
their customers are many of the world’s largest generic
pharmaceutical companies.

Medis and Actavis globally.
Key assignments:
•
•
•
•

Leading the Medis portfolio selection and handling business modelling
Preparing, maintaining and publishing the Medis Dossier Portfolio list and supporting the sales strategies
Representing Medis in Actavis pipeline selection meetings, including decisions on exclusivity, litigation- and
regulatory strategies
Seeking new profitable product opportunities for all market segments

Required education & experience:
•
•
•
•

University degree in Pharmacy or similar education
High proficiency in Excel and computer literacy
Excellent analytical and interpersonal skills
Fluency in English is essential

We have
more available
positions at
www.actavis.is

Application deadline is October 26th
and applications are to be filled out at www.actavis.is.
Applications are only accepted through the Actavis website.
CVs shall be in English.
For further information, please contact Ragnheiður Dögg
Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is
www.actavis.is

LAUGARDAGUR 18. október 2014

| ATVINNA |
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Ferðaskrifstofa óskar eftir frönskumælandi

VERKEFNASTJÓRI

- skrifstofumanni í fjölbreytt og spennandi starf (50-100%)
- leiðsögumanni, meirapróf kostur (50-100%, eða verkefni).
Soleil de Minuit (Miðnætursól) soleil@soleil.is

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar hvort sem um er að
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði,
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðgangagerð og
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis og
erlendis.

Vegna aukinna umsvifa hér heima og í
Noregi óskar ÍAV eftir að ráða verkefnastjóra
í verklegum framkvæmdum.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða
til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga, með góða hæfni í
mannlegum samskiptum.

s
s
s
s
s
s
s
s
s

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu
og erum stolt af starfsandanum og þeim
metnaði sem hjá okkur ríkir.
ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og
OSHAS 18001 öryggisvottun.

-ENNTUN É SVI¡I VERK E¡A TKNIFR¡I
2EYNSLA AF VERKEFNASTJØRNUN ER SKILYR¡I
2EYNSLA AF JAR¡GANGAGER¡ ER KOSTUR
3TJØRNUNAR OG REKSTRARREYNSLA ER KOSTUR
2EYNSLA AF TILBO¡SGER¡ ER KOSTUR
&RUMKV¡I OG SJÉLFST¡I Ó STARl
(FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
'Ø¡ ENSKUKUNNÉTTA
'Ø¡ KUNNÉTTA Ó NOR¡URLANDAMÉLI

Ert þú metnaðarfullur pizzabakari!

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 530-4200.
Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is.

Veitingastaðurinn Primo Grensásvegi leitar
að vönum manni til að hafa yﬁrumsjón með
pizzugerð, viðkomandi þarf að bera ábyrgð
á hráefni og metnaðarfullum matseðli.
Umsóknir sendist með ferilskrá á:
haukur@primo.is

Umsóknarfrestur er til og með 31.október 2014.

Við breytum vilja í verk
ISO
9001

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Grensásvegi 10 | 108 Reykjavík | Sími: 519 5999
info@primo.is | www.primo.is

Vilt þú taka þátt
í sókn Nýherja?
Nýherji er eitt öflugasta tæknifyrirtæki landsins. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem hafa
brennandi áhuga á upplýsingatækni og búa yfir metnaði til að fara fram úr væntingum viðskiptavina.
Árangursmiðaður viðskiptastjóri

Sérfræðingur í kerﬁslausnum

Starﬁð felst í að greina og uppfylla þarﬁr lykilviðskiptavina Nýherja,
með ráðgjöf, hugmyndaauðgi og fyrsta ﬂokks þjónustu.

Við leitum að reynslumiklum sérfræðingi í ráðgjöf á sviði
miðlægra lausna.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu í tæknilegu umhverﬁ æskileg

• Minnst 5 ára reynsla af rekstri tölvukerfa í hýsingarumhverﬁ

• Reynsla og þekking á íslensku atvinnulíﬁ

• Umfangsmikil þekking á hönnun og samþættingu kerfa

• Reynsla á sviði viðskiptaþróunar og stefnumótunar æskileg

• Reynsla af forritun æskileg

• Þekking á nýtingu upplýsingatækni til að ná árangri í rekstri

• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

• Árangursmiðuð hugsun, greiningarfærni og frumkvæði

• Góðir samskiptahæﬁleikar

• Góðir skipulagshæﬁleikar, sjálfstraust og rík þjónustulund

• Tæknilegar vottanir eru kostur

Sótt er um störﬁn á nyherji.is/atvinna. Þar má einnig nálgast ýtarlegri upplýsingar um ofangreind störf og laus störf í þjónustumiðstöð Nýherja.

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2014. Umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Dröfn Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, drofn.gudmundsdottir@nyherji.is.

Hjá Nýherja starfar samheldinn hópur að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar og framsýna þjónustu
til að mæta þörfum viðskiptavina. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 450 starfsmenn á Íslandi og í Svíþjóð.

E N N E M M / S Í A / N M 6 5 078
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Óskum eftir rafvirkjum Næg verkefni framundan
Almennar raﬂagnir, þjónustusamningar við fyrirtæki og stofnanir,
tölvu og ljósleiðaralagnir, töﬂusmíði á verkstæði.
Spennandi störf sem henta bæði konum og körlum.
Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu
við fyrirtæki og stofnanir.Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öﬂugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

Umsóknir ásamt ferilskrá
sendist til helgi@rafholt.is

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

Yﬁrlæknir geðrofsteymis
Laugaráss
Starf yfirlæknis við endurhæfingardeild LR er laust til umsóknar.
Um fullt starf er að ræða og veitist það frá 1. desember
2014 til 5 ára í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu
yfirmanna. Umsækjendur skulu hafa sérfræðiviðurkenningu í
geðlækningum og víðtæka reynslu af meðhöndlun einstaklinga
með geðrofssjúkdóma.
Endurhæfing LR býður upp á sérhæfða meðferð og endurhæfingu fyrir einstaklinga á aldrinum 18-25 ára með byrjandi
geðrofssjúkdóm með snemmíhlutun í þróun geðsjúkdóms að
markmiði.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Yfirlæknirinn stýrir geðrofsteymi geðsviðs.
» Áhersla er lögð á uppbyggingu og þróun snemmíhlutunar
geðrofssjúkdóma.
» Yfirlæknir ber ábyrgð á greiningu, meðferð og eftirfylgd
þessa sjúklingahóps.
» Hann vinnur í fjölfaglegu teymi og handleiðir meðal
annars málastjóra.
» Hann sér um fræðslu og kennslu til fagaðila,
þjónustuþega og aðstandenda um geðrofssjúkdóma og
mikilvægi snemmíhlutunar.
» Yfirlæknirinn ber ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra
geðsviðs.

Hæfnikröfur

» Stjórnunarreynsla, leiðtogahæfileikar og framúrskarandi
samskiptahæfni skilyrði.
» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Yfirgripsmikil þekking á hugmyndafræði um
snemmíhlutun geðrofssjúkdóma skilyrði.
» Reynsla af málastjórnun og geta til að handleiða
málastjóra.
» Reynsla af kennslu og vísindavinnu í faginu.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Sérfræðingur í reikningshaldi - tímabundið starf
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í tímabundið starf á fjárhagssvið bankans.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Fjárhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum bankans og félögum í eigu hans. Starfsemi sviðsins skiptist í tvær einingar,
reikningshald og bakvinnslu.
Helstu verkefni og ábyrgð
 8SSJM|U RJ JUHLQLQJ IMiUKDJVXSSOêVLQJD
 6DPVW èXXSSJM|U
 *HUè VWMyUQHQGDXSSOêVLQJD
 6DPVNLSWL YLè HQGXUVNRèHQGXU RJ IMiUPiODVWRIQDQLU
 ëiWWWDND t PyWXQ QêUUD YHUNHIQD i VYLèLQX

Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun
bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
Nánari upplýsingar veitir Erla Guðmundsdóttir forstöðumaður reikningshalds. Sími 569-9600.

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

» Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast til Maríu Einisdóttur, framkvæmdastjóra geðsviðs
34A við Hringbraut.
» Allar umsóknir eru sendar til mats hjá stöðunefnd
lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.
» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og
setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis.
» Upplýsingar veita Sigríður Edda Hafberg, mannauðsráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími 543 4453 og
Hallbera Stella Leifsdóttir, læknaritari, hallalei@landspitali.is,
sími 543 4077.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Hagstofa Íslands

óskar eftir að ráða metnaðarfullan
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í verðvísitölum
Vísitöludeild Hagstofu Íslands sér um útreikning verðvísitalna, úrvinnslu
útgjaldarannsóknar og alþjóðlegan verðsamanburð. Starﬁð felur í sér vinnu við
mælingu og útreikning verðvísitalna og annarrar verðtölfræði. Þar má nefna vísitölu
byggingarkostnaðar, vísitölu framleiðsluverðs og vísitölu neysluverðs. Starﬁð felur
að auki í sér samskipti við gagnaveitendur, meðhöndlun stórra gagnasafna, þátttöku
í þróun aðferða og framleiðsluferla og þjónustu við notendur. Viðfangsefnin eru
fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti við innlenda og erlenda aðila.

Nánari upplýsingar

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

Hæfnikröfur
 +iVNyODSUyI HU QêWLVW t VWDUIL
 5H\QVOD DI UHLNQLQJVKDOGL RJ XSSJM|UVYLQQX VNLO\UèL
 6WDUIVUH\QVOD DI IMiUPiODPDUNDèL VNLO\UèL
 0M|J JRWW YDOG i tVOHQVNX RJ HQVNX
 + IQL WLO Dè VWDUID VMiOIVW WW RJ t KySL
 ) UQL t PDQQOHJXP VDPVNLSWXP
 0M|J JRWW YDOG i ([FHO RJ êPLVNRQDU JUHLQLQJDUYLQQX
 ëHNNLQJ i $JUHVVR RJHèD 1DYLVLRQ HU NRVWXU

Hæfniskröfur
3 Háskólapróf í verkfræði, stærðfræði, hagfræði eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starﬁ
3 Þekking á vinnslu gagnagrunna (t.d. SQL/Access) er æskileg
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu
3 Forritunarkunnátta er kostur
3 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
3 Góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2014.
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

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

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yﬁr 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum.
Stjarnan ehf., einkaleyﬁshaﬁ Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi
sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið
1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan
skyndibita með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að matseðillinn bjóði upp á
bragðgóða valkosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli
uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

VIÐHALDSMAÐUR

Subway leitar að öﬂugum viðhaldsmanni í okkar frábæra hóp. Um er að ræða framtíðarstarf
þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, frumkvæði, jákvæðni, gott verkvit og lipurð
í mannlegum samskiptum.
Viðhaldsmaður sér um allt almennt viðhald á veitingastöðum Subway. Starf hans er mjög fjölbreytt, hann
kemur að viðgerðum á vélum og tækjum, viðhaldi á húsnæði og húsbúnaði staðanna auk þess að vera
með önnur föst reglubundin verkefni.
Óskað er eftir kraftmiklum og sjálfstæðum starfsmanni með reynslu og þekkingu af almennu viðhaldi,
rafmagni, pípulögnum og léttum smíðaverkefnum. Gott er ef að viðkomandi haﬁ einhverja þekkingu af
kæli- og frystikerfum. Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sveigjanlegur og víðsýnn í starﬁ og tilbúinn
til þess að bregðast hratt og örugglega við.
Umsóknarfrestur er til 26. október 2014 . Umsóknir óskast sendar til mannauðsstjóra
á netfangið: ingibjorg@subway.is Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Starf í spilliefna- og raftækjadeild

VIÐ LEITUM AÐ
NÝJUM STARFSMANNI !
Hjá Rými ehf starfar 10 manna teymi einbeittra fagmanna
sem bjóða lausnir á sviði lagertækni, verslunarbúnaðar,
skjalageymslu, iðnaðar og raftækni. Fyrirtækið er leiðandi á
nokkrum þessara sviða á Íslandi og hefur um 80 ára sögu á
íslenskum markaði. Vegna aukinna verkefna leitum við nú að
starfsmanni með þekkingu á rafmagnssviði.
Starﬁð felst meðal annars í uppsetningu, þjónustu og viðhaldi
á rafbúnaði, lyftum og tengdum tækjum.
Umsækjendur um starﬁð þurfa að uppfylla eftirfarandi kröfur:
1. Menntun, starfsreynsla eða þekking á rafmagnssviði.
2. Reglusemi, snyrtimennska og góð mannleg samskipti.
3. Frumkvæði, ábyrgð, stundvísi og skipulagshæﬁleikar.
Þeir sem sýna þessu starﬁ áhuga og telja sig uppfylla kröfur
okkar eru beðnir að senda umsókn til Kristmanns Hjálmarssonar
(kristmann@rymi.is) ásamt starfsferilskrá.

Umsóknarfrestur er til 26. október næstkomandi.

Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann í raftækjavinnslu
og spilliefnamóttöku að Klettagörðum 9 í Reykjavík.
St f lý i :
Starfslýsing
• Móttaka viðskiptavina
• Flokka raftæki og spilliefni
• Vinnsla á raftækjum og spilliefnum
• Önnur tilfallandi verkefni hjá Hringrás

Hæfniskröfur:
H
f i k öf
• Góð mannleg samskipti og þjónustulipurð
• Stundvísi og samviskusemi
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lyftarapróf er kostur
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknarfrestur er til 25. október n.k. Umsóknir óskast sendar á starf@hringras.is. Öllum umsóknum verður svarað.
Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með
starfsemi á 5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstakk
lingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til
endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun
verðmæta. Hringrás vinnur eftir ISO 14001

Hjúkrunardeildarstjóri hjá
Samfélagsgeðteymi LSH
Starf hjúkrunardeildarstjóra í samfélagsgeðteymi er laust til
umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. desember
2014 til 5 ára í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu
yfirmanna. Deildarstjóri skipuleggur hjúkrunarmeðferð og ber
ábyrgð á meðferð, skv. starfslýsingu.
Samfélagsgeðteymið er fjölfaglegt. Meginverkefni þess er að
sinna einstaklingum með alvarlega geðsjúkdóma sem þarfnast
fjölfaglegs stuðnings í samfélaginu.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Yfirmaður hjúkrunar á deildinni og stjórnar daglegum
rekstri hennar
» Ber ábyrgð á starfsmannahaldi, rekstri og áætlanagerð
» Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun hjúkrunar
» Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun og nýtir niðurstöður
rannsókna í hjúkrun
» Hvetur til rannsókna

Hæfnikröfur

Orkuveitan er fjölbreyttur
og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu.
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8PVyNQìDUIDèI\OJMDtWDUOHJ
VWDUIVIHULOVNUiRJN\QQLQJDUEUpIìDUVHPJHUèHUJUHLQ
fyrir ástæðu umsóknar ásamt
U|NVWXèQLQJLXPK IQLYLèNRPDQGLtVWDU¿è

Verkefnastjóri framkvæmdaverka
259HLWXUOHLWDDè|ÀXJXPYHUNHIQDVWMyUDWLOìHVVDèOHLèD
IUDPNY PGDYHUNtYHLWXNHUIXPI\ULUW NLVLQVÈQ VWXiUXPHUJHUW
UièI\ULUXPWDOVYHUèXPIMiUIHVWLQJXPtYLèKDOGVRJQêIUDPNY PGXP
6yVWHUHIWLUHLQVWDNOLQJLVHPKHIXUWLODèEHUDJyèDVDPVWDUIVK ¿OHLND
ìMyQXVWXOXQGRJHUVMiOIVW èXURJDJDèXUtYLQQXEU|JèXP
Starfs- og ábyrgðarsvið
•

9HUNHIQDVWMyUQIUDPNY PGDYHUNDiVNLSXODJV
K|QQXQDURJIUDPNY PGDVWLJL

•

8PVMyQPHèJHUè~WERèVJDJQDRJYHUNVDPQLQJD

Sótt er um á:KWWSVVWDUIRULV

•

8PVMyQRJHIWLUOLWPHèIUDPYLQGXYHUNHIQDJHUè
IUDPYLQGXVNêUVOQDRJVNLODPDWV

8PVMyQPHè~UYLQQVOXXPVyNQDKHIXU%LUQD%UDJDGyWWLU
VWDUIVìUyXQDUVWMyUL2UNXYHLWX
5H\NMDYtNXUVHPYHLWLUQiQDUL
XSSOêVLQJDUi starf@or.is

•

6DPVNLSWLYLèUièJMDIDIUDPNY PGDDèLOD
VYHLWDVWMyUQLUVWMyUQVêVOXRJDèUDKDJVPXQDDèLOD

•

*HUèIUDPNY PGDNRVWQDèDURJJUHLèVOXi WODQD
RJHIWLUOLWPHèIUDPNY PGVOtNUDi WODQD

Menntunar- og hæfniskröfur
•

Við hvetjum jafnt konur
sem karla til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með
28. október 2014. Farið verður
með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði

•

Reynsla af verkefnistjórnun framkvæmdaverka

•

9RWWXQtYHUNHIQDVWMyUQXQHèD030QiPNRVWXU
HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Stjórnunarreynsla, leiðtogahæfileikar og framúrskarandi
samskiptahæfni skilyrði
» Reynsla af geðhjúkrun utan spítala skilyrði
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi
» Deildarstjórinn vinnur í fjölfaglegu teymi og hefur
yfirgripsmikla þekkingu á hlutverki málastjóra

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá.
Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
hjúkrunarleyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum og
vísindastörfum sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í
að vinna eða birt.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast til skrifstofu framkvæmdastjóra geðsviðs,
geðdeildarbyggingu við Hringbraut.
» Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum,
umsögn stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala og
viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Sigríður Edda Hafberg, mannauðsráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími 543 4453 og
Hallbera Stella Leifsdóttir, læknaritari, hallalei@landspitali.is,
sími 543 4077.

rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Öryggisverðir
Öryggisverðiróskast í
Hörpu
óskasttónlistarhús
115
í Hörpu
tónlistarhús
115 Security
Securityauglýsir
auglýsireftir
eftir næturverði
öryggisvörðum
í verslunarþjónustu
á Akureyri.
–
Hreint
sakavottorð
– Hreint
sakavottorð
– Íslenskukunnátta
– Íslenskukunnátta
– 22 ára lágmarksaldur
– 20
ára þjónustulund
lágmarksaldur
–
Góð
– Góð þjónustulund

Umsóknum með mynd og ferilskrá
má skila á staðnum eða með
Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á
tölvupósti 115@115.is.

115@115.is. Nánari upplýsingar um starﬁð

veitir
Friðrik í síma 5 115 115
115
Security
Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security
(Harpa
tónlistarhús)

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yﬁr áralangri reynslu í
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.

115.is

Upplýsingar veitir:
BRYNJA Hússjóður Öryrkjabandalagsins er sjálfseingarstofnun, stofnaður 1. nóvember 1965.
Hlutverk sjóðsins er að eiga og reka leiguíbúðir fyrir öryrkja. Í dag rekur sjóðurinn 750 leiguíbúðir
víðsvegar um landið.
www.brynjahus.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 29. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Yfirmaður þjónustu
BRYNJA Hússjóður Öryrkjabandalagsins óskar eftir að ráða í starf yfirmanns þjónustu.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Umsjón og úrvinnsla umsókna um leiguhúsnæði
• Úthlutun íbúða
• Annast gerð húsaleigusamninga og sinnir
leigusalahlutverki sjóðsins við einstaklinga
• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

• Háskólamenntun eða tilsvarandi menntun til starfsins
• Einstök lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Samviskusemi og traust
• Þekking/áhugi á málefnum öryrkja

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Lyfja hf. rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið undir merkjum Lyfju, Apóteksins og
Heilsuhússins ásamt því að starfrækja Lyfjalausnir; lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana.
Lyfja hf. er jafnframt eigandi heildverslananna Heilsu ehf. og Innlands ehf. Hlutverk Lyfju hf. er
að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns.
Einkunnarorð Lyfju eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 20. október nk.

Forstöðumaður

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

Lyfja hf. óskar eftir að ráða forstöðumann verslana- og markaðssviðs til starfa.
Forstöðumaðurinn situr í framkvæmdastjórn Lyfju hf.

Í samræmi við jafnréttisáætlun
Lyfju hf. eru konur jafnt sem karlar
hvattir til þess að sækja um stöðu
hjá fyrirtækinu.

Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

Sölu- og rekstrarmál
• Rekstur verslana sem innifelur m.a. sölumál, vöruval, þjónustu, eftirlit
með framlegð og kostnaði
• Þátttaka og meðábyrgð í gerð rekstrar- og söluáætlana

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla og góður árangur í sambærilegum
störfum er mikill kostur
• Lögð er áhersla á frumkvæði og skipulögð
vinnubrögð
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í þverfaglegu
umhverfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Markaðsmál
• Yfirumsjón með mótun markaðsstefnu fyrirtækisins, gerð markaðsáætlana.
• Ábyrgð á öllum ytri markaðs- og söluaðgerðum fyrirtækisins og útliti
verslunarrýmis
Innkaup og vörustjórnun
• Ábyrgð á innkaupum og vali á öðrum vörum en lyfseðilsskyldum
lyfjum, mótun verðlagsstefnu
• Stöðug endurskoðun samninga við birgja og viðskiptamenn

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Skilyrði:
Skilyrði:
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Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa

Tulippop leitar
að verkeffnastjjórra
Svæðisstjóri Hlíðarfjalli
Helstu verkefni:
• Verkstjórn á skíðasvæðinu.
• Staðgengill forstöðumanns.
• Viðhaldsvinna á sumrin og haustin.
• Umsjón með öryggis- og gæðamálum.
• Þjálfun starfsfólks.
• Skipulag og vinna við snjóframleiðslu.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Hönnunarfyrirtækið Tulipop leitar
að öflugum verkefnastjóra í fullt
starf til að sinna fjö
ölbreyttum
verkefnum á sviði vöruframle
eiðslu.
Allar nánari upplýsingar má finna á
www.tulipop.is/verkefnastjori.

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að
ráða hjúkrunarfræðinga til starfa.

Umsóknir skal senda á
job@
jo
b@tu
tuli
lipo
p p..com
fyri
fy
rirr 26
26.. ok
októ
tóbe
berr n.
n.k.
k.

Aðstoðardeildarstjóri í 60-100% stöðu
Hjúkrunarfræðing í hlutastarf á kvöld- og
næturvaktir, unnið er 4.hverja helgi

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is
þar sem sótt er um rafrænt.

Nánari upplýsingar gefa:
Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri,
sigridur.sigurdardottir@morkin.is
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri,
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is
Sími 560-1700

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2014

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem
EDEN hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi

0g5.
+ - Ó. 5 81$5 + (,0 ,/,

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Sérgreinaritarar
læknaritarar sérgreina
Laus eru til umsóknar tvö 50% störf sérgreinaritara í hjartaog lungnaskurðlækningum annars vegar og augnskurðlækningum hins vegar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinanna
» Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
» Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og
starfsmenn
» Ýmiss verkefni fyrir yfirlækna og sérfræðilækna
sérgreinanna
» Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á
vegum sérgreinanna
» Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun í rafræna
sjúkraskrá sviðsins
» Ýmiss verkefni tengd klínískri skráningu og skjalastjórnun

Hæfnikröfur

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lektor í geðlæknisfræði
Rannsóknamaður
Mannauðsstjóri
Framkv.stjóri fjármála- og stoðþj.
Framkvæmdastjóri lækninga
Framkvæmdastjóri hjúkrunar
Lögfræðingar
Forseti viðskipta- og raunvís.sviðs
Sérfræðingur í verðvísitölum
Sérfræðingur í reikningshaldi
Vélaeftirlitsmaður
Sálfræðingur
Yfirlæknir geðrofsteymis
Hjúkrunardeildarstjóri
Sérgreinaritari
Sjúkraliði
Starfsmaður í eldhúsi
Sérfræðingar í hjúkrun
Hjúkrunarfræðingur
Landfræðingur

HÍ, heilbrigðisvísindasvið
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Yfirskattanefnd
Háskólinn á Akureyri
Hagstofa Íslands
Seðlabanki Íslands, fjárhagssvið
Vinnueftirlitið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, endurhæfingardeild LR
Landspítali, samfélagsgeðteymi
Landspítali, skurðlækningasvið
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Landspítali, endurhæfing LR
Landspítali, lyflækningasvið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Forsætisráðuneytið

Reykjavík
Reykjavík
Norðurland
Norðurland
Norðurland
Norðurland
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík

201410/796
201410/795
201410/794
201410/793
201410/792
201410/791
201410/790
201410/789
201410/788
201410/787
201410/786
201410/785
201410/784
201410/783
201410/782
201410/781
201410/780
201410/779
201410/778
201410/777

» Löggilding í læknaritun æskileg og góð starfsreynsla
» Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
Norðurlandamáli
» Góð tölvukunnátta, skipulögð, sjálfstæð og nákvæm
vinnubrögð
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 50%.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast til skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veita Bjarni Torfason, yfirlæknir, netfang
bjarnito@landspitali.is, sími 543 1000 og Einar
Stefánsson, yfirlæknir, netfang einarste@landspitali.is,
sími 543 1000.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

sími: 511 1144
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Mekka

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

STARFSMAÐUR Í AFGREIÐSLU
Bifreiðaverkstæði í Garðabæ óskar eftir starfsmanni í
verkstæðismóttöku.Viðkomandi þarf að hafa haldgóða
þekkingu á tölvum og bifreiðum.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til mbvg@mbvg.is

MÓTTAKA OG LAGER

Starfsmaður óskast á bifreiða- og vélaverkstæði í Hafnarﬁrði
við afgreiðslu og lagerhald.
Starfslýsing:
1. Móttaka og skráning á verkefnum
2. Afgreiðsla á varahlutum.
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ haldgóða þekkingu á tölvum, stærri bifreiðum, rútum og vélum
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til bokhald@velras.is

sími: 511 1144
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STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Leikskólinn Hæðarból
• deildarstjóri

STAÐA SÉRFRÆÐILÆKNIS OG
G DE
DEIL
ILDA
DARL
RLÆK
ÆKNI
NIS
S

Sjálandsskóli
• þroskaþjálfi

Hlutastarf óskast
Karlmaður óskar eftir 50% - 60% hlutastarfi.
Er með reynslu í afgreiðslu, lagerstörfum,
útkeyrslu, myndbandagerð/tökum. o.fl
Margt kemur til greina
Uppl. Jens s.896 3785

SÁÁ auglýsir lausar til umsóknar stö
töð
ður sé
sérf
rfræ
ræði
ðilæ
lækn
knis
is
og deild
ildarlæ
lækn
knis
is á S
Sjú
júkr
krah
ahús
úsin
inu
u Vo
Vogi
gi.

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Upplýs
Uppl
ýsin
inga
garr ve
veit
itir
ir
Þórarinn Tyrﬁngsson
T
thorarinn@saa.is
Símii 8824
24-760
76000

www.gardabaer.is

MÖTUNEYTI

Óska eftir starfsmanni í skartgripaverslun í Kringlunni
Um er að ræða ca. 50% starf. Nauðsynlegt að viðkomandi sé
opinn fyrir helgarvinnu og auknu starfshlutfalli í desember.
Umsókn ásamt ferilskrá með mynd berist til jens@jens.is.
Umsónarfrestur er til 21. október.

Hlutastarf óskast
Karlmaður óskar eftir 50% - 60% hlutastarfi.
Er með reynslu í afgreiðslu, lagerstörfum,
útkeyrslu, myndbandagerð/tökum. o.fl
Margt kemur til greina
Uppl. Jens s.896 3785

Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum
og barngóðum einstaklingum til starfa
í leikskólamötuneyti í Hafnarfirði.

PROTOCOL
ASSISTANT
CONSULAR
CLERK/CASHIER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
lausa til umsóknar.
Consular Clerk/Cashier lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur
er til og
meðFrekari
27. october
2014.er að
Umsóknarfrestur
er til 31 janúar
2012.
upplýsingar
Frekari
upplýsingar
er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
finna
á heimasíðu
sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The
in in
Reykjavik
is seeking
an individual
for thefor
TheU.S.
U.S.Embassy
Embassy
Reykjavik
is seeking
an individual
position
of
Protocol
Assistant.
The
closing
date
for
this
postion
is
the position of Consular Clerk/Cashier. The closing date for
January
31, 2012.
Application
formsApplication
and further information
can
this postion
is October
27, 2014.
forms and furbe found
on the Embassy’s
homeonpage:
ther
information
can be found
the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send
yoursend
application
and resuméand
to: resumé to:
Please
your application
reykjavikvacancy@state.gov
reykjavikvacancy@state.gov

Um er að ræða 75%-100% stöðugildi
Umsóknir og fyrirspurnir berist
á fanny@skolamatur.is

Ert þú metnaðarfullur pizzabakari!
skolamatur@skolamatur.is
skolamatur.is I Sími 420 2500
Hollt, gott og heimilislegt

Veitingastaðurinn Primo Grensásvegi leitar
að vönum manni til að hafa yﬁrumsjón með
pizzugerð, viðkomandi þarf að bera ábyrgð
á hráefni og metnaðarfullum matseðli.
Umsóknir sendist með ferilskrá á:
haukur@primo.is

GEYSIR
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 16

Grensásvegi 10 | 108 Reykjavík | Sími: 519 5999
info@primo.is | www.primo.is

— KÆRU VINIR —
Við erum að leita að jákvæðum og söludrifnum
starfsmanni sem þekkir búðina okkar á Skólavörðustíg.
Í boði er 50-100% starf, fer eftir samkomulagi.
Sendið okkur ferilskrá og hvaða vinnutími hentar á info@geysir.com
Vinsamlegast ekki senda umsókn í gegnum facebook.

Umsóknarfrestur er til 27. október

Snyrtiakademían í Kópavogi óskar
eftir kennara við Fótaaðgerðaskóla
Íslands frá 1.janúar 2015.
Skólinn er einkarekinn framhaldsskóli og kennir sérgreinar fótaaðgerðafræði. Skólinn er fámennur og
andrúmsloftið persónulegt og notalegt.
Í Snyrtiakademíunni eru þrír skólar,
Fótaaðgerðaskóli Íslands, Snyrtiskólinn og Förðunarskólinn.
Um er að ræða 50 - 100% stöðu
við kennslu í bóklegum og verklegum faggreinum.
Menntunarkröfur:
1. Löggilding í fótaaðgerðafræði
2. Æskilegt er að hafa kennsluréttindi.
Hæfniskröfur:
11. Lipurð í samskiptum er afar áríðandi
áríðandi.
2. Skipulagshæfni og sveigjanleiki.
3. Sjálfstæð vinnubrögð og víðsýni.
4. Frumkvæði og metnaður í starﬁ.

H AU K A DA LU R – R E Y K JAV Í K – A K U R E Y R I
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Ferðaskrifstofa óskar eftir frönskumælandi
- skrifstofumanni í fjölbreytt og spennandi starf (50-100%)

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

- leiðsögumanni, meirapróf kostur (50-100%, eða verkefni).
Soleil de Minuit (Miðnætursól) soleil@soleil.is

Umhverfissvið

· Verkamaður Þjónustumiðstöð
· Vélamaður/Vörubílstjóri Þjónustumiðstöð
· Yfirverkstjóri Þjónustumiðstöð
Leikskólar

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi Baug
· Leikskólakennari Baug
· Deildarstjóri Austurkór
Grunnskólar

· Umsjónarkennari á miðstig Hörðuvallaskóla
· Táknmálskennari Snælandsskóla
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Starfsmaður óskast
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP)
óska eftir að ráða starfsmann.
Um er að ræða blandað starf, þ.e. 40% starf
við bálstofuna í Fossvogi og 60% við ýmiss
störf í garðyrkjudeild KGRP.
Leitað er að einstaklingi sem unnið getur
sjálfstætt og hefur frumkvæði og fagmennsku
að leiðarljósi.
Umsækjandi þarf að hafa góða grunnmenntun,
víðtæka starfsreynslu og reynslu sem
tölvunotandi.
Starfsumsókn og ferilskrá sendist á
thrag@kirkjugardar.is fyrir 1. nóvember 2014,
merkt bálstofa.
Nánari upplýsingar fúslega veittar í
síma 585-2700. Heimasíða: www.kirkjugardar.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Fræðslusjóður
brunamála
Námskeið fyrir þjónustuaðila
brunavarna: handslökkvitæki,
loftgæðamælingar, reykköfunartæki
12. - 13. nóvember
Mannvirkjastofnun stendur fyrir námskeiði fyrir
þjónustuaðila brunavarna skv. 9. gr. reglugerðar
nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.
Námskeiðið er ætlað þeim sem uppfylla kröfur
í sérákvæðum í 10.-12. gr. reglugerðarinnar.
Þátttakendur þurfa, eftir því sem við á, samkvæmt
10.-12. gr. reglugerðarinnar, að skila staðfestingu
viðurkennds þjónustuaðila um 60 tíma starfsþjálfun
við upphaf námskeiðsins.

Tímaritið Glamour óskar eftir öﬂugum liðsmanni í fullt starf. Um er
að ræða útgáfu 365 miðla í samvinnu við útgáfufélagið Condé Nast á
íslenskri útgáfu líftstíls-og tískutímaritsins Glamour.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af auglýsingasölu, markaðsmálum
og áhuga á tímaritaútgáfu og vefmálum. Auk þess er góð þekking á
samfélagsmiðlum vel metin. Þarf að geta haﬁð störf 1.desember nk.

Námskeiðinu lýkur með skriﬂegu próﬁ.
Umsóknir um þátttöku sendist fyrir 2. nóv. 2014
á bernhard@mvs.is á þar til gerðu eyðublaði sem
hægt er að nálgast á heimasíðu Mannvirkjastofnunar,
www.mvs.is
Námskeiðið verður haldið 12. og 13. nóv. 2014
að Smiðjuvegi 13a, Kópavogi (Kiwanishúsið).
Námskeiðsgjald er 24.000 kr. Það skal greitt inn
á reikning 301-26-190 a.m.k. þremur dögum áður
en námskeið hefst.
Mannvirkjastofnun
Skúlagata 21
101 Reykjavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.mvs.is
Skrifstofan er opin
kl. 8.30-16 virka daga.

Áhugasamir sæki um eigi síðar en 31.október nk.
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla - 365midlar.is
Frekari upplýsingar veitir Álfrún Pálsdóttir - alfrun@365.is
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Er með til sölu
Snyrtiakademían í Kópavogi óskar
eftir kennara við Fótaaðgerðaskóla
Íslands frá 1.janúar 2015.
Skólinn er einkarekinn framhaldsskóli og kennir sérgreinar fótaaðgerðafræði. Skólinn er fámennur og
andrúmsloftið persónulegt og notalegt.
Í Snyrtiakademíunni eru þrír skólar,
Fótaaðgerðaskóli Íslands, Snyrtiskólinn og Förðunarskólinn.
Um er að ræða 50 - 100% stöðu
við kennslu í bóklegum og verklegum faggreinum.

Renault Master
´96 model.

Við bjóðum til málþings ﬁmmtudaginn
23. október kl. 13:30 í höfuðstöðvum Orku
náttúrunnar að Bæjarhálsi 1.
Ítarlega dagskrá má ﬁnna á www.ljosfelag.is

Skoðaður 14 Flottur Húsbíll,
hentar á tjaldsvæðið og
á fjöll.
Hann er á góðum dekkjum
splittaður að aftan og drífur
helstu fjallavegi Íslands

ÚTBOÐ

VERÐ 750.000.
Upplýsingar í síma 848-5280
eða sverrir @this.is.

GATNAGERÐ
Lindir V – Glaðheimar 1. ááfang
fangi
a

Menntunarkröfur:
1. Löggilding í fótaaðgerðafræði
2. Æskilegt er að hafa kennsluréttindi.
Hæfniskröfur:
11. Lipurð í samskiptum er afar áríðandi.
áríðandi
2. Skipulagshæfni og sveigjanleiki.
3. Sjálfstæð vinnubrögð og víðsýni.
4. Frumkvæði og metnaður í starﬁ.
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Umsóknir um dvöl í íbúð
fræðimanns í Kaupmannahöfn
2014-2015
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn,
skv.reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið
7. janúar til 15. desember 2015.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en
mánudaginn 10. nóvember nk.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Djúpgámar fyrir grenndarstöð, nr. 13316.

Húnavallaskóli

Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf.
e og
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og
holræsagerð og lagningu veitulagna í Lindir V – Glaðheima,
1.áfanga. í Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði, leggja fráveitulagnir, vatnsveitulagnir, hitaveitulagnir, rafmagnslagnir og
fjarskiptalagnir.

Helstu magntölur eru:
Lengdir gatna
Fráveitulagnir
Ø150-Ø250-Ø500
Gröftur
Fyllingar
Skurðlengd veitulagna

620 m
1.800 m
46.000 m³
22.000 m³
1.350 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2015.
Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 – í þjónustuveri
Kópavogsbæjar Fannborg 2 frá og með þriðjudeginum
21. október 2014.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 4. nóvember
2014 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

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

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

SORPA bs., Gylfaﬂöt 5, 112 Reykjavík,
auglýsir eftir þátttakendum í opið útboð:

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Flutningur á úrgangi úr móttökustöð Nr. 0914

Spennandi tækifæri
fyrir athafnafólk
Auglýst er eftir áhugasömum aðilum til að taka að sér
sumarrekstur í húsnæði Húnavallaskóla.

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd.
Verð er um 290 þúsund. Húsnæðið er laust strax.
Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.
Áhugasamir haﬁ samband við Viktor í síma 696-9420 eða
sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is merkt
„Malarhöfði“

Húnavallaskóli er staðsettur í Austur Húnavatnsskýrslu um
sjö km frá þjóðveginum. Undanfarin ár hefur verið rekið
sumarhótel í skólanum, en margt annað kemur til greina.
Í húsnæðinu eru 28 herbergi af ýmsum stærðum, stór matsalur
með eldhúsi og gott aðgengi fyrir fatlaða. Við skólann er
útisundlaug og heitir pottar. Húsnæðið er til leigu frá 1. júní til
20. ágúst ár hvert.
Umsóknir sendist til Húnavatnshrepps, Húnavöllum,
541 Blöndós eða á netfangið einar@hunavatnshreppur.is
fyrir 27. október 2014.
Nánari upplýsingar gefur Einar K. Jónsson sveitarstjóri
í síma 452 4661 og hjá einar@hunavatnshreppur.is

Húnavatnshreppur
www.hunavatnshreppur.is

Verkinu er skipt í tvo hluta með eftirfarandi megin
verkþætti:
Hluti I – Baggaﬂutningur og hleðsla
a) Flutningur á bögguðum úrgangi frá móttökustöð í
Gufunesi til urðunar í Álfsnesi
b) Færsla bagga frá böggunarvélum og hleðsla í
ﬂutningabíla
Hluti II – Flutningur á ﬂokkuðum úrgangi og gámaleiga
a) Flutningur á ﬂokkuðum úrgangi í gámum frá
móttökustöð til ýmissa aðila
b) Færslur og skipti á gámum í og við stöð
c) Gámaleiga
Helstu magntölur eru miðaðar við árið 2013 og eru
eftirfarandi:
a) Baggaður úrgangur ﬂuttur til urðunar í Álfsnesi
59.700 tonn á ári
b)
Flutningur á ﬂokkuðum úrgangi í gámum
2.900 tonn á ári
Heimilt er að bjóða í báða hlutana eða annan og geta
samningar því orðið einn eða tveir.
Samningstíminn er 2 ár með möguleika á allt að árs
framlengingu, frá og með 30. mars 2015.
SORPA vill stuðla að notkun umhverﬁsvænna orkugjafa.
Því er gerð krafa um að krókbíll til ﬂutninga á gámum nýti
metan eða metan/olíu blöndu.
Útboðið var áður auglýst þann 13. september síðastliðinn.
Jafnframt var auglýst á evrópska efnahagssvæðinu
sama dag.
Útboðsgögn fást afhent á bílavog SORPU, Gufunesi gegn
10.000 króna óafturkræfu gjaldi. Skilafrestur tilboða og
opnun verður 4. nóvember 2014, kl. 11:00 á skrifstofu
SORPU bs. Gylfaﬂöt 5, 112 Reykjavík.

Kárastígur

101 Reykjavík

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Langholtsvegur 2 - 3ja herb. – Bílskúr – Laus

SKRIF
STOFU
RÝMI

Opið hús í dag sunnudag 18 okt. á milli kl. 15.00 og 16.00
Glæsilegt 143 m2 skrifstofurými
með sameign. Sameiginlegt
fundarherbergi og móttaka,
sér salerni og eldhúsaðstaða.
Frábært útsýni og 150m2 svalir
sem umkringja hæðina.
Möguleiki á viðbótar rými eða
frekari stækkun.
Uppl.: elisabet@brufast.is
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Eignin er á tveimur hæðum auk kjallara,
6 herbergi með 14 rúmstæði.

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Suðurlandsbraut 4a I Sími 519 0900
bru@brufast.is

Um er að ræða fallega 3ja herbergja 72 fm íbúð á 1. hæð
ásamt 26 fm sérstæðum bílskúr með góðri aðkeyrslu.
Fallegar innréttingar. Náttúrusteinn og parket. Íbúðin er laus
strax. Áhv. íbúðalánasjóður ca 21 millj. Verð 26,9 millj.
Gerið svo vel að líta við. Það verður tekið vel á móti ykkur.

www.brufast.is

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík

Húsið er töluvert mikið endurnýjað og hefur
verið rekin heimagisting í húsinu síðastliðin
fjögur ár.

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Frágengin lóð með sólpalli fyrir framan hús og
stórum þaksvölum bakatil. Hellulagt bílastæði
fyrir framan hús með hitalögn.
Húsið er til sölu með öllu innbúi, heimasíðu og
rekstri eða sem einbýlishús.

Jason Guðmundsson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

79,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

- með þér alla leið -

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Hestavað 7, Rvk. - íbúð á 4. hæð
Opið hús í dag frá kl. 16:00-17:00

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

OPIÐ
HÚS

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Fjárfestingartækifæri
20 stúdíóíbúðir miðsvæðis í Reykjavík
Í dag býðst þér og þínum að skoða þessa glæsilegu 89 fm þriggja
herbergja íbúð sem er á 4. hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi.
• Sér inngangur er af svölum.
• 23 fm svalir með ægifögru útsýni.
• Glæsilegar innréttingar og vönduð gólfefni.
• Íbúðin getur losnað fljótlega.
Verð kr. 31 millj.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum S- 895 3000

Höfum fengið í einkasölu 750 fermetra efri hæð í frábærlega staðsettu húsi miðsvæðis í Reykjavík þar sem heimilt
verður að innrétta 20 stúdíóíbúðir sem kjörnar eru til útleigu t.d. fyrir stúdenta.Staðsetning eignarinnar er afar góð
miðsvæðis í Reykjavík og í góðu göngufæri við fjölda framhaldsskóla. Seljandi mun skila eigninni nýviðgerðri og
málaðri að utan en að innan skilast hæðin tilbúin undir innréttingar.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson Lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

)HUìDðMyQXVWDQDì+HVWKHLPXP

Eigendur Hestheima, Marteinn og Lea hafa fengið Stað fasteignasölu,
Austurvegi 10, til sölumeðferðar Ferðaþjónustuna að Hestheimum.
Ferðaþjónustan telur :
Aðalbyggingu, 202,5 fm.
Gistiálmu, 168 fm. sem er sambyggð aðalbyggingu,
6 smáhýsi, 35,7 fm. hvert,
Gestahús, 80 fm
Byggingarnar standa á 6.9 hektara lóð og er búið að deiliskipuleggja fleiri hús á svæðinu.
• Hitaveita er í öllum byggingum.
• Þráðlaus nettenging er í öllum byggingum.
Hótelið stendur í Ásahreppi.
Ásahreppur veitir styrki til uppbyggingar, markaðssetningar og umhirðu árlega.

Með ferðaþjónustunni er einnig mögulegt að kaupa hesthús og hestaleigu sem telur:
Aðstöðuhús
286 fm.
Hesthús
316,4 fm.
Hesthús
132 fm.
Reiðskemma
850 fm.
Land
27 hektarar
20 hross og reiðtygi til hestaleigu.
Allar nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Staðar fasteignasölu
eða hjá Sverri í S: 662-4422 og Grím í S: 776-1100

Sigurður Jónsson
Hæstaréttarlögmaður / Löggilltur fasteignasali
Austurvegi 10, 2 hæð - 800 Selfoss
Sími 546-4422 • stadur@stadur • www.stadur.is
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Atvinnuhúsnæði – íbúð

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. SEPT. KL. 15:00 – 15:30.
S

PIÐ

HÚ

O

Til leigu er 226 fermetra atvinnuhúsnæði
á besta stað (108 Reykjavík) sem hægt er
að nýta að hluta sem íbúð.
Upplýsingar í síma: 898-4125

 Einstaklega glæsileg efri-sérrhæð í tvíbýli.

Eignin er 242 fm
m. þ.a. 46,4 fm. bílskúr og geymssla. Einnig er óskráð ca.
50 fm. rými sem mögulegt er að innrétta sem aukaíbúð. Eiggnin skilast fullbúin án gólfefna, gólfefni komin á forstofu,
baðherbergi, gestabaðherbeergi og þvottahús. Stór suðurvverönd. Afhending við kaupsamning.
g
Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá AEG. Eikarhurðir frá Parka.
a.
Baðtæki og blöndunartæki frá Ísleiﬁ Jónssyni.
Verð 61,9 millj.

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Magnús
Einarsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

SUMARHÚS
Á STÓRRI 26,500 m2 EIGNALÓÐ Í
LANDI BÍLDFELLS/TUNGU

Borgartún 6 105 Reykjavík
TI

LL

EI

GU

TIL LEIGU: Glæsilegt og frábærlega staðsett 258,8 fm
skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Borgartún í Reykjavík
(gamla rúgbrauðsgerðin). Eignin var innréttuð á smekklegan hátt
árið 2008 og síðar með vönduðum innréttingum. Skrifstofur eru
lokaðar af með gleri að hluta. Nánari upplýsingar gefur
Reynir Björnsson lgf. í síma 895 8321 4615

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717 - Fax 527 1718

Verð 21.400.000

Fiskislóð 45

AFLAGRANDI 3

107 Reykjavík

Stefán Páll
Sölufulltrúi
694-7186
stefanp@domusnova.is

Stærð : 101.6fm
Herbergi : 1
Byggingarár: 2001
Fasteignamat: 9.925. 000

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. OKTÓBER KL. 14 :00 –15:00
Sumarhús í landi Bíldfells/Tungu við Ytriá. Tæplega klst. akstur frá Reykjavík.
Um er að ræða samliggjandi lóðir samtals 26.500 fm. 46,8 fm hús stendur á annari
lóðinni. Um er að ræða eignaland á þessum fallega stað. Húsið er á steyptum
sökklum. Malbikaður vegur að hliði. Mikið búið að gróðursetja. Vatnsuppspretta
á landinu. Sól frá morgni til sólseturs. Mjög mikið og fallegt útsýni. Fyrir nedan
húsið liggur Ytriá. Húsið stendur á hornlóð og verður ekki byggt fyrir framan.
Nánari upplýsingar:
Gunnlaugur, sölumaður í síma: 844 6447
Úlfar. lgf í síma: 897 9030

Verð: 19.800.000

Lækkað verð
Iðnaðarbil á besta stað við fiskislóð á 3.hæðum.
Góð kaup fyrir listamenn eða lítinn rekstur/smáiðnað.
Einar Hannesson
Fallegt útsýni er til sjávar af svölum.
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og
Vel með farin eign á vinsælum og góðum stað.
leigumiðlari

www.domusnova.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. OKTÓBER KL 15:30 - 16:00
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð í notalegu fjölbýlishúsi byggðu 1989 við Aﬂagranda í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er skráð
100,4 fm. Eignin hefur fengið gott viðhald og verið endurnýjuð að hluta innan sem
utan undanfarin ár.
Tvö rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni. Stofur í alrými. Rúmgott eldhús. Gengið
út á skjólgóðan afgirtan sólpall sem snýr í suður. Pallurinn er u.þ.b. 50 fm. að
stærð. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Parket og ﬂísar á öllum gólfum.
Upphitað bílaplan.

Verð: 40.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

LAUFBREKKA 19 – 200 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. okt. Kl. 17:00 - 17:30
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Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

Falleg og vel skipulögð 152,5 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð
ásamt 2ja herb íbúð á jarðhæð með góðum leigutekjum.
- Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi.
- Parket og ﬂísar á gólfum,
- Stórar suður svalir
- Lítil íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
- V. 39,9 millj.
Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali
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Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen!

Um 28 fyrirtæki og
verslanir eru í Vild
og fer fjölgandi

Afslátturinn
kemur sjálfkrafa
á kortaviðskiptin
Í Vild færðu
afsláttinn án þess
að biðja um hann

Fríðindakerfi fyrir áskrifendur 365

SVONA FÆRÐU AFSLÁTT ÁN
ÞESS AÐ BIÐJA UM HANN!
Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu
365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda fyrirtækja
og verslana án þess að þurfa að biðja um hann.
Það eina sem þarf að gera er að skrá greiðslukort
fjölskyldunnar í VILD á 365.is.

skrá
ðu þi
g

á

Tvennutilboð!

Kaupir Pizzu og Brauðstangir
Færð aðra Pizzu að auki
*Greitt er fyrir dýrari pizzuna og gildir ekki í heimsendingu

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
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.

Harley Davidson CVO Fat Boy 2005
ek 9 þús Rnr 124784 Töffari alla leið.
Ásett verð 2900. Gsm 7836365

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

SNILLDAR BÍLL

FRÁBÆRT VERÐ !

HYUNDAI I 20 classic. Árgerð 2010,
ekinn 111 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.280.000. Rnr.137766.

NISSAN Note visia. Árgerð 2012, ekinn
96 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.990.000. Rnr.990977.

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

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

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

SSANG-YONG Kyron DIESEL 07/2009
ek 153 Góður bill, gott viðhald Gott
verð 1690 Þús !!! (Er á staðnum)

VW Passat Comfort, árg. 6/2004, ek
122þús.km, sjálfskiptur, lúga, álfelgur,
sumar og nagladekk á felgum, Flottur
bíll, Ásett verð 890þ.kr Er á staðnum,

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Bílar til sölu
Toyota Yaris árg ‚06, Ek. 166.000 skr.
19.05.2006. Seljandi skoðar skipti á
dýrari. á.settv. 850.000 kr. S. 820 5520.

EINN SÁ FLOTTASTI
TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð
2003, ekinn 97 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.490.000.
Rnr.240127.

LAND ROVER Discovery 4. Árgerð
2014, ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 11.990.000. Rnr.137226.

SUZUKI SX4 GLX 10/2007, ekinn
39 Þ.km, fjórhjóladrif, 5 gíra. Verð
1.690.000. HELGARTILBOÐ 1.490.000
kr. Raðnr.252543 á www.BILO.is - Er
á staðnum!

ALGJÖR SPARIBAUKUR

HYUNDAI Ix35 gls 4wd. Árgerð 2012,
ekinn 43 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.100559. Er á
staðnum.

MERCEDES-BENZ E 200 NGT
komp. Árgerð 2010, ekinn 56 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.990.000.
Rnr.210566.

SKODA Octavia ambiente combi.
Árgerð 2012, ekinn 104 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.100568. Er á staðnum

Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2012,
ekinn 71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.490.000. Rnr.990709. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2008,
ekinn 119 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.680.000. Rnr.137783.

Harley Davidson Road King Classic
2004 ek 37 þús. Rnr 125113 Hlaðinn
aukahlutum. Sjón er sögu ríkari. Ásett
verð 2890 þús. Gsm 7836365

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

ENGIN ÚTBORGUN.!!
Toyota Corolla ár 2004 ek 164.þ
km 5 dyra, ssk. álfelgur, heilársdekk,
skoðaður 2015 ásett verð 890.þ tilboð
óskast. 100% vísalán í boði uppl í
896-5290

bílar til sölu

-"ENS % +OPRESSOR
¹RGERÈ 
SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  KR

67 0ASSAT   $IESEL
0ANORAMA NÕJA LAGIÈ BEINSK
¹RGERÈ 
6ERÈ  KR

-"ENS # 3TATION
$)%3%, SJ¹LFSSKIPTUR
¹RGERÈ 
6ERÈ  KR

-"ENS # $)%3%,
METALLIC SVARTUR BEINSKIPTUR
¹RGERÈ 
6ERÈ  KR

VW Polo comfortline. Árgerð 2012,
ekinn 49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.290.000. Rnr.100546.Er á
staðnum

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed,
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur
vagn, ATH aðeins 2 stk í boði, Verð
2.690.000kr , Er á staðnum hjá okkur,

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð
2010, ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 7.490.000. Rnr.100577. Er á
staðnum

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

abill.is
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík
Sími: 5876600
Opið virka daga 10-18 og
laugardaga 12-1

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

6IÈ "REIÈHÎFÈA o  2EYKJAVÅK
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0-250 þús.
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PAJERO SPORT ‚03, EK. 159Þ. BS., SK.,
LEÐUR, TOPPL. TILBOÐ 680Þ. STGR.
S. 895 6307.

2 milljónir +
Suzuki Cool Car 1400, 4x4 árg. 2013
ekin 1300km. (nýr bíll) skráður 6
manna en með belti fyrir 8 (hægt
að fá breytingu á skráningu) Ný
vetradekk fylgja. Verð 2.850þús. Uppl.
í s. 6995595

Citroen Berlingo árg 05, ek 117 þ,
MJÖG mikið endurnýjaður verð 750 þ.
Uppl 6634246

TILBOÐ 2490 ÞÚS M/VSK
Daewoo Lanos árg. ‚00 ek. 96 þús., sk.
‚15. Sjálfsk. Auka felgur. 190 þús. Einn
eigandi. Góður bíll. Uppl. í s. 699 1829.

250-499 þús.
KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Toyota LC, 33” breyttur. 8m. Sóllúga.
árg.‘08. Bakksk. og beisli. Ek. 160þ. V.
4.990þ. S. 8942460.

Til sölu Renault Master Nýskráður
05.02.2008. Ekinn aðeins 113 þús,
nýskoðaður og ný tímareim og ný
málaður. Verð 2890 þús en TILBOÐ
2.490 m/ vsk. Flottur bíll. Upplýsingar
í síma 693-0053.

Bílar óskast
Svartur Mercedes Bens CLS 500, árg.
06, í toppstandi, hlaðinn aukabúnaði
til sölu. Ekinn aðeins 71 þús. km Verð
tilboð. Guðlaugur gsm.:896-0747.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

OFURTILBOÐ 490.Þ
Til sölu góður Trooper Disel
sjálfskiptur skoðaður 2015 ek 237.þ
tilboð 490.þ 100% Visa í boði uppl.
896-5290

BENZ ML 270 DIZEL árg. ‚01 ek. 230
þús. sjálfsk. ný skoðaður, ásett verð
1,4 TILBOÐ 800 Þ. vegna íbúðarkaupa
8440570.

Til sölu VW Transporter 4x4 með milli
háum topp. Árg. ‚11. Ek. með reynslu.
Mjög góður bíll. V. 1850þ. + vsk. S.
899 1041.

Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

Sendibílar

Til sölu Ford Mondeo Chia STW ‚03
ek. 140þ.km, sjsk., crusie control,
rúmgóður og góður bíl. Tilboð 550þ.kr.
S. 896 4965.

500-999 þús.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

MITSUBISHI PAJERO
ÁRGERÐ 2006

Toyota Yaris ‚05. Ek. 105þ. Beinsk.
Grár. Verð kr. 880.000 stgr. Uppl. í s.
863 0921.

Volswagen Polo, árg. 98. Sk. 15. ek. 120
þús. Smurbók frá upphafi. Verð 230
þús. staðgreitt. Mitsubishi Lancer árg.
99, sk. 15. verð 230 þús. staðgreitt.
Honda CR-V árg. 2001. sjálfskiptur, ek.
110 þús. skoðaður 15. S. 864-4842.

9O7 2OO3

TILBOÐ 690.Þ 100% LÁN
Mjög góður land cruiser 90 árg ‚00
bsk Disel 7 manna, ný skoðaður og
ný tímareim og mikið yfir farinn fæst
á 690.þ 100% vísa lán uppl. í síma
896-5290

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
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Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Húsbílar

Bílaþjónusta

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

Rafvirkjun

Húsaviðhald

Aukahlutir í bíla

Harmonikur og
harmonikkugeisladiskar í
úrvali. Tökum harmonikkur í
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús.
Harmonikukennsla. Borsini Super
star. www.egtonar.is Sími 824 7610 &
660 1648.

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Sjónvarp
Trésmíði

HÚSFÉLÖG OG
FASTEIGNAEIGENDUR

Kerrur

LED VINNULJÓS OG
ÖFLUGIR KASTARAR

Til sölu tveggja sleða kerra með
sturtum galvineseruð. V. 380þ. S. 899
1041.

Vinnuvélar

Tek að mér byggingaráðgjöf og
framkvæmdaeftirlit.
Magnús Jónasson
Byggingafræðingur Sími: 868
7710 magnusjonasson.7@gmail.
com

Mikið úrval af LED vinnuljósum sem
henta á farartæki af öllum stærðum
og gerðum. Einnig mjög öflugir
HID kastarar sem hafa margsannað
gildi sitt á Íslandi við margvíslegar
aðstæður. Söluaðilar: AMG Aukaraf
s. 585-0000 www.aukaraf.is
Toyota Kauptúni s.570-5070 www.
toyotakauptúni.is

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

KEYPT
& SELT

Varahlutir

Til sölu

TIL LEIGU 80- 400 FM
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT
AÐ 4M LOFTHÆÐ
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
BÆTIR KYNLÍFIÐ OG
KONUR FÁ MIKLU MEIRA
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ
WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar
fáanlegar Millifærsla - greiðslukort netgíró www.hush.is

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

Pípulagnir
NÝJAR VÖRUR
Bolur á mynd 4990.- margir litir mörg
munstur Fiðrildapeysa síð 5990.Þykkar leggings 3990.- stærð s-xl Erum
á facebook Súpersól Hólmaseli 2
Seljahverfi 567-2077 587-0077 Opið
10-22 alla virka daga Laugardaga
12-18

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

1 stk 20 feta gámur, sanngjarnt verð.
Uppl. 892-0116

Hreingerningar

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

VY-ÞRIF EHF.

Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587
5976.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

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

Bátar
GRÁSLEPPUVEIÐIMENN
Grásleppunet felld og ófelld, felligarn,
margar tegundir, blýtó 10mm, flottó
12mm. Gott verð. Heimavík ehf, S. 892
8655 www.heimavik.is

til sölu

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

Málarar

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

SMÍÐAR OG RAFMAGN.
ÁRATUGAREYNSLA
Getum bætt við ökkur verkefnum í
raflögnum og smíðavinnu. Tilboð eða
tímavinna. Uppl. í s. 848 6904
Hreinsa þakrennur fyrir veturinn og
tek að mér ýmis smærri verk. Uppl.
8478704 eða manninn@hotmail.com

JOISMIDUR.IS
Viðhald eða nýsmíði. Tilboð eða
tímavinna. Jóhann 897 3006.
Húsasmiður getur bætt við sig
verkum, stórum og smáum. Tilboð eða
tímavinna. Uppl. í s. 698-2261.

Upplýsingar í síma 661 7000

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

Um 80 fm íb. á 1. hæð, 2ja herb. m/
garði, Kringlusv. 103 Rvk, kr. 150 þ/
mán. Leigist þeim er útvega meðmæli
og tryggingar. Áhugasamir sendi email
á vel@simnet.is

Húsnæði óskast
Hjón m/ 2börn óska eftir 3-4 herb.
íbúð til leigu í norðurbæ Hafnarfjarðar
uppl. í s: 666 8686.

Sumarbústaðir

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

HEIMILIÐ

Eiríksbraut rúmlega fokhelt 73,1 fm á
4.952 fm eignarlóð landi Torfastaða í
Bláskógabyggð. Ca 1 klst frá bænum.
TILBOÐ Sími: 899 0047

Dýrahald

s. 552-4910.

Hljóðfæri

Spádómar

SUMARHÚS/SÖLUSKÁLI

SPÁSÍMINN 908 5666

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Spái í spil, kúlu og bolla, kem líka
í heimahús, spái líka fyrir hópa. S:
6908160.
Spái í Tarot og bolla tek heim og í
gegnum síma. Ein af þeim bestu.
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

16 fm. fullbúið herbergi tilvalið f.
námsfólk til leigju í hverfi 104 R. v.
60 þús á mán. Einn mán. í tryggingu.
Uppl. í S. 846 5237

Íbúðin má þarfnast viðhalds /
breytinga því ég er vanur allskonar
smíðavinnu. Ég er reglusamur
karlmaður á festugs aldri. Meðmæli ef
óskað er. Uppl. í síma 772 7664

STAÐGREIÐUM
OG LÁNUM ÚT Á:
GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR
OG MÁLVERK!

Tökum að okkur færslu bókhalds og
launaútreikning. Gerum tilboð svo
ekki komi til auka kostnaðar. Áralöng
reynsla. Bókun og viðskipti ehf. Sími
663-1001

Herbergi til leigu í Kópav. í íbúð. Laust
V. 50.000 2mán fyrirfram. S 8687283.

LÍTIL ÍBÚÐ ÓSKAST
TIL LEIGU Á
STÓR-REYKJAVÍKURSV.

Óskast keypt

Bókhald

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

Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu
Toyota húsunum) hentar undir
léttan iðnað, heildsölur o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.

3 herb. íbúð 70-90 fm. óskast
á Höfuðborgarsvæðinu eða
Reykjanesbæ. Algjör reglusemi,
öruggar greiðslur og þokkaleg
greiðslugeta. Er með tvo hunda. Sími
588 9856/852 0610

GÁMUR TIL SÖLU

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

HÚSNÆÐI

Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

ÞJÓNUSTA

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR

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

Húsnæði í boði

Önnur þjónusta

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

Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

Verslun

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

VINNUVÉLADEKK

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

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

Til sölu Sópran Saxafónn. Upplýsingar
í Síma: 8247610 og 6601648

Tilboð á svörtum grindarbúrum
Stærð 61 cm verð 6.490,Stærð 76 cm verð 8.490,Stærð 91 cm verð 10.490,Stærð 107 cm verð 11.990,Stærð 122 cm verð 13.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

55 ferm sumarbústaður til flutnings,
gott hús,stórt rými, tveir inngangar,
WC og geymsla. Verð aðeins 2.550
þ.Selfossi Get sent fleiri myndir. Uppl.
820-5181

Atvinnuhúsnæði
70fm húsnæði til leigu á Ártúnshöfða.
ásamt 12fm millilofti. Stórar
innkeyrsludyr, útiaðstaða. Laust strax.
S. 568 1075 899 1075. eftir kl.18:00.
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Snafsinn er ómissandi á julefrokost
Jónatan Logi Birgisson, íþrótta- og uppeldisfræðingur, býr ásamt sambýliskonu sinni, Valdísi Valgeirsdóttur iðjuþjálfa, og syni þeirra
í Kaupmannahöfn. Jólahlaðborðin þar eru að nokkru leyti frábrugðin þeim íslensku.

J

ónatan Logi segir að það
sem hafi vakið athygli hans
f y rst þegar hann kom á
danskt jólahlaðborð var drykkjan. „Ég hef búið hér í tæp tíu ár
og farið á allnokkur jólahlaðborð. Mér hefur alltaf þótt skrítið hversu mikil áfengisdrykkja
fylgir dönskum julefrokost. Það
er drukkið ótæpilega af Álaborgarsnafs og bjór. Þetta er regla á
jólahlaðborðum og þau eru alltaf makalaus. Það þykir sjálfsagt
í Danmörku að halda makalausar veislur á vinnustöðum en þær
enda alltaf í miklu partíi. Þetta
svall er einmitt talsvert í umræðunni hér. Íslendingar eru
mun penni í drykkjunni,“ segir
hann.
„Hér í Danmörku halda allir
julefrokost, vinnan, félagarnir,
skólasystkini og fjölskyldan. Það
er sterkt í danskri þjóðarsál að
fara á mörg jólahlaðborð.“

Meira fyllerí
Logi, eins og hann er alltaf
kallaður, segir að hlaðborðið sé
svipað uppbyggt og hér á landi.
„Það eru alltaf nokkrir síldarréttir
og rúgbrauð, grafinn lax, heit lifrarkæfa, fiskur, önd og purusteik
svo eitthvað sé nefnt. Svo er ekkert jólahlaðborð án Risalamande
með hindberjasósu. Danir eru
lengi að borða, fara fyrst í forréttinn, síðan aðalréttinn og loks eft-

irréttinn. Að því leyti eru þeir frábrugðnir mörgum Íslendingum
sem hlaða öllu á diskinn í einni
ferð. Mér finnst þó munurinn á
íslensku og dönsku jólahlaðborði
vera að hér er þetta miklu meira
fyllerí.“
Það er stemning í kringum
dönsku jólahlaðborðin og um
miðjan nóvember fer allt á fullt.
„Það verður meira að segja
boðið upp á jólahlaðborð í
Refshaleöen, þar sem Eurovision
var haldið, en salurinn tekur um
fimm þúsund manns,“ segir Logi.
„Flestir veitingastaðir bjóða upp
á julefrokost í nóvember og desember.“

Ekki mikið skreytt
Í Danmörku er beðið eftir jólabjórnum með tilhlökkun. Tuborgjóladagurinn er 7. nóvember og
að sögn Loga hefst jólagleðin hjá
Dönum þann dag.
„Það er hins vegar ekki mikið
skreytt hér, að minnsta kosti ekki
á heimilum. Rafmagnið er dýrt og
Danir sparsamir. Svo eru þeir svo
hagsýnir að margir eru örugglega búnir að kaupa jólagjafir nú
þegar. Það er þó alltaf jólastemning á Strikinu og við Ráðhústorgið
í desember en á Þorláksmessu er
enginn á ferli. Ég sakna alltaf íslensku jólanna en við höfum ekki
enn ákveðið hvort við förum heim
í ár,“ segir hann.

Logi, Valdís og sonur þeirra, Birgir Atli, sem er fjögurra ára.

EYJÓLFUR
KRISTJÁNSSON
N
kemur
k
emur þé
þ
þér
ér í jó
jól
jólaskapið
laskap
k ið
ð

Nóvember

Desember

föstudagur 14.

föstudagur 21.

föstudagur 28.

föstudagur 5.

föstudagur 12.

laugardagur 15.

laugardagur 22.

laugardagur 29..

laugardagur 6.

laugardagur 13.

Velko
omin á

STÓRGLÆSILEGT JÓLAHLAÐBORÐ
í hjarta Reykjavíkur
Það líður að aðventunni og við erum þegar farin að undirbúa
eitt glæsilegasta jólahlaðborð sem sést hefur í Reykjavík.
Veisluborðin munu svigna undan girnilegum og gómsætum
kræsingum. Við höldum í góðar hefðir ásamt því að bæta
spennandi nýjungum.

Missið ekki af einstakri upplifun og pantið borð í tíma.

Borðapantanir í síma 551 7759

www.restaurantreykjavik.is
Vesturgata 2 - 101 Reykjavík

2014

til 19. nóvember
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.
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Villibráðarhlaðbo

10.500 kr.

Tilboð mánud.-miðvikud.

8.500 kr.

Gjafabréf
Perlunnar

. desember.
Perlunnar er frá 20. nóvember til 30
laugardagana
&
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00
5.9
.
kr
ð
bo
til
gis
Háde
ber
5. & 6. - 12.& 13. og 19.& 20. desem

9.500 kr.

Góð g jöf v
öll tækifæ ið
ri!

tilboð mánud.-miðvikud
8.500 kr.
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S
Í hádeginu á Þorláksmessu

Veitingahúsið Perlan - Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207 - Netfang: perlan@perlan.is - www.perlan.is
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BRYDDAÐ UPP Á SAMRÆÐUM Í HÓP
Á jólahlaðborði getur vel hent að við sitjum til
borðs með einhverjum sem við þekkjum ekki.
Margir eiga erfitt með að brydda upp á samræðum við ókunnuga en það þarf þó ekki að vera
flókið. Eftirfarandi ráð eru fengin af www.ehow.
com
Byrjaðu á að kynna þig fyrir sessunaut þínum.
Flestir hafa gaman af að tala um sjálfa sig. Því
ætti ekki að spyrja já og nei-spurninga heldur einhvers sem þarfnast smá útskýringa.
Til dæmis mætti frekar spyrja: Hvers konar bækur
lestu? frekar en: Hefurðu gaman af því að lesa?
Einnig er sniðugt að bæta spurningu aftan við

athugasemd, svo sem: Þetta er falleg handtaska.
Hvar fékkstu hana? Eða: Þetta er girnilegt hlaðborð, hver er þinn uppáhaldsréttur?
Þá er auðvitað sniðugt að tala um það sem er
efst á baugi. Fylgstu því með fréttum áður en
þú ferð á hlaðborðið og spurðu svo: Hvað finnst
ykkur um nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar?
Þó gætu umræðuefni eins og pólitík, trúmál og
hverskyns slúður virkað fráhrindandi.
Reyndu líka að orða spurningar þínar liðlega svo
þú virkir ekki hnýsinn. Náðu augnsambandi öðru
hvoru en ekki stara. Hlæðu að bröndurum og
brostu en kreistu þó ekki upp úr þér hláturinn.

Það
borgar sig
að bóka
tímanlega

MATNUM FALLEGA
RAÐAÐ
Það er ákveðin kúnst að raða
fallega á hlaðborð. Gott ráð er
að nota upphækkanir á borðið
svo að hægt sé að raða diskum
í mismunandi hæðir svo borðið
virðist síður troðið og gestir geti
auðveldlega komist að kræsingunum.
Þegar mikið magn matar er borið
á borð, til dæmis þegar vinahópar taka sig saman og halda
jólahlaðborð í heimahúsi, er góð
lausn að gera fleiri og minni rétti í
stað þess að vera með fáa rétti og
mikið af sömu tegund. Sniðugt er
að gera tvær eða fleiri tegundir
af kartöflum, vera með fjölbreytt
úrval grænmetis, hrísgrjón og
fleira og vera þá með færri stóra
og þunga aðalrétti í boði.

Jólin á Holtinu
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Jólahátíð
í Viðeyjarstofu

SLEGIÐ Á LÉTTA STRENGI
Þegar stór hópur fer saman
á jólahlaðborð getur verið
skemmtilegt að vera með létta
borðleiki til að hrista fólk saman.
Dæmi um slíkan leik er þannig að
þeir sem skipuleggja hann láta
nokkra vel valda einstaklinga við
hvert borð fá ákveðið verkefni, til
dæmis að skála í tíma og ótíma,
hlæja hátt án ástæðna, vera
stöðugt að setja út á matinn eða
haga sér á einhvern annan hátt
undarlega. Þeir sem fá verkefni
mega ekki láta aðra vita að þeir
hafi verkefni. Ef vel tekst til skapar
leikurinn umræðu og kátínu
gesta, bæði þeirra sem ekkert
hlutverk hafa og hinna. Lykillinn
að því er að velja vel í hlutverkin,
fólk sem er tilbúið að láta aðra
hlæja að sér og tekur sig ekki of
alvarlega.

Viðey er notalegur staður að heimsækja í kringum hátíðarnar.
Íslenskur jólamatseðill í elsta steinhúsi á Íslandi.

Jólahátíðin er í boði
alla föstudaga og laugardaga frá
21. nóvember til 13. desember.

Matseðill

Fleiri dagsetningar í boði fyrir hópa.

Endurgerður rækjukokteill með íslenskum
n ku
humri í hátíðarbúning

Friðgeir og félagar á Holtinu sjá um
allar veitingar í Viðeyjarstofu

Andalæri „orange“ með möndlum,
franskri pönnuköku og appelsínusósu
só
ós
s

Upplýsingar og bókanir í síma 533 5055
og á videyjarstofa@videyjarstofa.is

Nautalundir „Wellington“, stökkar
a
kartöﬂur á rósmarínspjóti
og kremuð rauðvínssósa

Lystauki úr eldhúsinu
Graﬁn gæs, hreindýrapaté og síld

Eplakaka “tarte tatin” og vanilluís

8.900.- (5 rétta matseðill)
Ferja siglir frá Skarfabakka
og kostar 1.200.- fyrir hvern og einn
nn
www.videy.com
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Geymsluhúsnæði

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Leitum að dugmiklum starfsmönnum
á hjólbarða- og smurstöðvar
Dekkjahallarinnar í Reykjavík og
Akureyri. Umsóknareyðublöð á
staðnum og á dekkjahollin.is

ATVINNA

GEYMSLUHÚS.IS
Hjólhýsi, húsbílar, fellihýsi, Camper,
bílar.ath, upph,húsnæði. Uppl, í síma
770-5144

Atvinna í boði
KAFFIHÚSIÐ
10 DROPAR
Á LAUGAVEGI 27

GEYMSLUHÚS.IS
Tjaldvagnar aðeins 25.000 til 1. Mai
2015 Ath upph, húsnæði. Uppl, í síma
770-5144

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

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Óskum eftir fólki í úthringistarf.
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun og
bónusar í boði. Uppl og fyrirspurnir
sendist á uthringistjori@tmi.is

óskar eftir starfsmanni með
reynslu af kaffihúsi/bar. Möguleiki
á mikilli vinnu.
Umsóknarfrestur er til 22
oktober. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Umsóknir berist til
fanney.10dropar@gmail.com

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

Bílskúr
Til leigu bílskúr í vesturbæ Kópavogs,
22 fm, 30þ. á mánuði. Ekki til íbúðar.
S. 849 7209.

TILKYNNINGAR
Einkamál

RAFVIRKI/
AÐSTOÐARMAÐUR ÓSKAST
!
Rafþjónustan Slf óskar eftir rafvirkja
og aðstoðarmanni til starfa sem fyrst.
Uppl. í s. 693 3440 & raf@mmedia.is
Við leitum af Avon sölufulltrúum um
land allt! Góðir tekjumöguleikar, þekkt
vörumerki og sveigjanlegur vinnutími.
Áhugasamir hafið samband í s. 5772150 eða sendið póst á: elin@actehf.is
Vant starfsfólk óskast í fiskvinnslu.
Erum í Hafnafirði. Uppl. í s. 899 8033

Gæðasmíði ehf óskar eftir vönum
smiðum til starfa. Næg verkefni
framundan. Áhugasamir sendið uppl.
á: arnar@gaedasmidi.is og magni@
gaedasmidi.is

Atvinna óskast
36 ára kk óskar eftir hlutastarfi
skoða allt, dag, kvöld, nætur, helgar.
Meðmæli ef óskað er. Uppl. í síma
867 1500.

skemmtanir
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Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

til leigu

HÁRGREIÐSLUFÓLK ATH.
Stóll til leigu, góð aðstaða,
næg bílastæði og sanngjörn leiga.
Uppl. á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.)
eða í síma 551-7770/659-4135 (Begga).
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ÞURFUM VIÐ AÐ
HENDA SÖGUBÓKUNUM?
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
bíður spenntur
eftir nýjustu
tíðindum frá
Gunung Padang en þar er
verið að grafa
eitthvað afar
óvænt upp
úr frumskógarmoldinni.

É

g gæti vel hafa minnst á það áður en
þegar ég var strákur og fór að lesa
mannkynssögu fannst mér stundum að ég hefði fæðst of seint. Það
væri búið að þefa upp allt hið helsta
í fortíð okkar. Ég gæti því miður
ekki búist við því að verða einhvern tíma á
ævinni alveg þrumu lostinn, já, alveg standandi hlessa og bit, yfir nýjum uppgötvunum
aftan úr einhverri grárri forneskju, allt í einu
kæmi eitthvað upp úr dúrnum sem kollvarpaði algjörlega fyrri vitneskju, allt í einu væri
grafið upp úr fáfarinni eyðimörk heilt menningarríki áður óþekkt, allt í einu væru allar
fjölfræðibækurnar mínar um mannkynssögu
úreltar og þyrfti að skrifa þær upp á nýtt.
Engum slíkum umbyltingum gæti ég búist
við, jafnvel ekki þótt það fyndist gamla bókasafnið í Alexandríu og reyndist hafa varðveist
heilt og óskemmt einhvers staðar, jafnvel þá
myndi öll hin nýja þekking ekki gera annað en
fylla út í þá mynd sem við höfum þegar gert
okkur af fortíðinni, ekkert alveg splunkunýtt
yrði að finna í því bókasafni því svo vönduð og
ítarleg væri mynd okkar af sögunni nú þegar.
Í þrá eftir hinu óþekkta, eftir nýjum byltingarkenndum uppgötvunum hef ég stundum látið eftir mér að lesa verulega frumlegar útlistanir á sögu okkar og fortíð – ég las
Erich von Däniken mér til gamans á ung-

BROT AF
ÞVÍ BESTA

lingsaldri, Svisslendinginn sem leitaðist við
að sanna að verur frá öðrum hnöttum hefðu
leikið lausum hala á Jörðinni fyrrum og hefðu
í þjóðsögum okkar orðið að máttugum guðum,
og ég skemmti mér líka löngu seinna alveg
ágætlega við að lesa eina eða tvær bækur eftir
Graham Hancock sem skrifaði bráðfjöruga
bók um háþróað menningarríki sem hann
fullyrðir að hafi verið á Suðurskautslandinu
fyrir tugþúsundum ára en svo horfið á undraskjótum tíma í ísinn eftir pólskipti – en þótt
þeir félagar skrifuðu líflegar bækur og settu
fram svo frumlegar kenningar að þær glöddu
nýjungagirnina og hina ævintýralegu hugsun,
þá vissi ég fullvel að þær voru og eru bara
bull. Enginn söguáhugamaður með sjálfsvirðingu getur til dæmis tekið minnsta mark
á Hancock. Við þekkjum fortíðina og söguna
í stórum dráttum og héðan af mun ekkert
hagga alvarlega því sem við vitum. Ég les og
les en allur sá lestur eru ekki annað en mjúkar
pensilstrokur til að fylla upp í myndina sem
fyrir er, nýjar myndir verða ekki málaðar á
minni vakt.
Eða hvað? Er nú hið ótrúlega einmitt að gerast? Nýtt og áður óþekkt menningarríki fundið? Getur virkilega verið að nú þurfi menn að
fara að endurskrifa sögubækurnar?
Ekki náttúruleg hæð–heldur mannvirki
Nú víkur sögunni til Indónesíu, nánar tiltekið á eyjuna Jövu. Í frumskóginum vestarlega á eyjunni er hæð ein og efst á hæðinni
nokkrir drangar sem bersýnilega hafa verið
höggnir til. Fyrir réttum hundrað árum var
athygli fræðimanna vakin á þessum stað og
drangarnir efst á hæðinni voru rannsakaðir
lauslega. Þeir reiknuðust vera um það bil þúsund ára gamlir en þá hafði fyrir allnokkru
risið á Jövu fyrsta menningarríkið þar sem
verk- og byggingarkunnátta var nægilega
mikil að menn hefðu getað reist og höggvið til slíka dranga. Innfæddir í skógunum í
kring sögðu fræðimönnum að þessi hæð héti
Gunung Padang sem þýðir „fjall birtunnar“
eða „fjall upplýsingarinnar“ og fullyrtu að
hún væri ekki náttúruleg, heldur mannvirki,
og hefði verið reist þegar þjóðsagnakóngur
einn gerði tilraun til að reisa sér höll á einum
degi. Fræðimenn sáu fljótlega ýmis merki
um framkvæmdir og mannvirki við hæðina,
upp á hana liggja til dæmis miklar tröppur
úr stórum steinum, en þeir töldu þó af og frá
að hinir innfæddu gætu haft rétt fyrir sér
um að öll hæðin væri eitt mannvirki, enda
er hún nærri 100 metrar á hæð og umfangs-

FJALL BIRTUNNAR Innfæddir í skógunum í kring sögðu fræðimönnum að þessi hæð héti Gunung Padang
sem þýðir „fjall birtunnar“ eða „fjall upplýsingarinnar“ og fullyrtu að hún væri ekki náttúruleg.

mikil sem því nemur. Og varð svo ekki af öllu
meiri rannsóknum við Gunung Padang í bili.
En svo leið og beið. Smátt og smátt fóru
menn að rífa upp og ryðja burt meira af
frumskógargróðrinum sem huldi hæðina
og æ fleiri ummerki um mannvirkjagerð
komu í ljós bæði á hæðinni sjálfri og í næsta
nágrenni. Og að fræðimönnum fór að læðast
grunur um að innfæddir kynnu að einhverju
leyti að hafa rétt fyrir sér, efst á hæðinni
hefðu kannski verið einhverjar steinbyggingar sem seinna hefðu hulist jarðvegi og
gróðri. Þeir fræðimenn sem komu að líta á
Gunung Padang og djarfastir voru í ályktunum slógu því föstu að mannvirkin á hæðinni
gætu verið töluvert eldri en áður hafði verið
talið, jafnvel frá því 1500 til 2000 fyrir Krist.
Nokkur lög af byggingum
En nú kemur til sögunnar maður að nafni
Danny Natawadjaja. Hann er jarðfræðingur og vann við jarðvísindastofnun Indónesíu þegar hann heillaðist af Gunung Padang.
Hann fór á staðinn og horfði í kringum sig
og hnusaði og potaði í jarðveginn og rannsakaði og mældi steindrangana sem birst
höfðu úr gróðurflækjunni, og svo brá hann
bor sínum oní svörðinn og sendi í rannsókn
sýnishorn af mold og grjóti sem borinn kom
með upp á yfirborðið. Og bráðabirgðaniðurstöður hans gáfu nú æ betur til kynna að
oní jarðveginum efst á hæðinni væru vissu-
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Brátt
varð ekki litið
framhjá augljósri hugmynd
sem varkárir
fræðimenn
reynt eftir
megni að
streitast gegn,
sem sé að
Gunung Padang væri í
rauninni stór
og myndarlegur píramídi,
stallapíramídi
svokallaður, en
slík mannvirki
má finna um
veröld víða og
eru komin
aftan úr grárri
forneskju.

lega töluvert umfangsmeiri mannvirki en
áður hafði verið talið. Þarna virtust vera
nokkur lög af byggingum, hvert ofan á öðru,
og brátt varð ekki litið framhjá augljósri
hugmynd sem varkárir fræðimenn höfðu
reynt eftir megni að streitast gegn, sem sé
að Gunung Padang væri í rauninni stór og
myndarlegur píramídi, stallapíramídi svokallaður, en slík mannvirki má finna um
veröld víða og eru komin aftan úr grárri
forneskju.
Nú. Þetta er nú alveg þokkalega merkilegt
í sjálfu sér. Enginn hafði áður haft minnstu
hugmynd um að þarna inni í frumskógum á
Jövu hefði verið við lýði svo háþróuð menning að þar hefðu menn haft tæknikunnáttu
til að reisa heilan píramída – hvað þá af
þessari stærð, en sé öll hæðin manngerð,
eins og margt bendir til, þá er sá píramídi
sem þar leynist um það bil tveir þriðju af
hæð stóra píramídans í Egiftalandi. Það er
að segja með þeim allra hæstu í heimi, 20
metrum hærri en Hallgrímskirkja svo ég
taki nærtækan samanburð.
Elstu mannvirkin 29.000 ára gömul
En þetta er þó ekki allt og sumt. Nú kemur
nefnilega að því sem gerir mig að minnsta
kosti verulega spenntan. Sá góði maður
Natawadjaja hefur nefnilega látið kolefnisgreina það sem komið hefur úr borunum hans oní svörðinn á Gunung Padang og
niðurstöðurnar eru vægast sagt óvæntar.
Fyrst kom upp úr dúrnum að leifarnar efst
úr píramídanum virtust vera frá því um
2500 árum fyrir Krist. Eða um nákvæmlega sama leyti og píramídarnir stóru voru
reistir í Egiftalandi. Það var nógu óvænt til
að allar bjöllur færu að klingja. En síðan
hafa æ fleiri aldursgreiningar frá Gunung
Padang orðið æ villtari. Og „smíði“ píramídans sem þarna leynist greinilega undir
hefur færst æ lengra aftur í grámósku tímans. Natawadjaja er djarfur maður og hugmyndaríkur og hefur haft gaman af að koma
mönnum á óvart með niðurstöðum sínum en
jafnvel honum er þó farið að blöskra. Nýjustu
próf frá Gunung Padang benda nefnilega til
þess að elstu mannvirkin á hæðinni kunni að
vera 29.000 ára gömul! Og það er svo geggjað að það getur eiginlega ekki staðist. Fyrir
svo löngum tíma voru jafnvel hinir háþróuðu menn á jörðinni enn safnarar og veiðimenn sem áttu engin verkfæri stórtækari
en steinaxir – héldum við! Og höfðu hvorki
færi né áhuga á að reisa nærri 100 metra háa
píramída. Allra síst það fólk sem á Jövu bjó.
Varkárir fræðimenn reyna að skýra niðurstöður Natawadjajas með því að súr efni
í eldfjallaöskunni á Jövu rugli aldursgreiningarprófin og því sé lítið að marka þau, en
viðurkenna jafnframt að þarna sé eitthvað
á seyði sem ekki verði skýrt með venjulegum ráðum og venjulegri sögu. Formlegur
fornleifauppgröftur í Gunung Padang hófst
í haust en var stöðvaður nú í byrjun október,
því það þykir ljóst að þarna niðri í moldinni
sé að finna eitthvað svo óvænt og furðulegt
að undirbúa verði uppgröftinn betur. Þegar
hann fer af stað á ný gætum við þurft að
henda gömlu sögubókunum okkar og skrifa
sögu mannkynsins upp á nýtt.
Ég játa að ég bíð spenntur. Ég lifi
kannski þrátt fyrir allt á tímum byltingarkenndra tíðinda. Það eina sem fær mig
til að efast um að eitthvað sé merkilegt við
Gunung Padang er hins vegar sú uggvænlega staðreynd að Graham Hancock er víst
mættur á svæðið.
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Kræsingar & kostakjör

VERÐ- !
A
J
G
N
E
SPR
HAMBORGARHRYGGUR

-50%

MEÐ BEINI
VERÐ ÁÐUR 1.998,-

999

KJÚKLINGABINGUR
900 G - FROSIÐ
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

1.494,-

KR/KG

-43%

-35%

KJÚKLINGAVÆNGIR
TEX MEX
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 698,-

398,-40%
LAMBAINNRALÆRI
FERSKT
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.957,-

2.572,-

KENGÚRA
FÍLE
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.998,-

2.999,-

-20%
BACONBÚÐINGUR
490 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 449,-

359,-30%

KALKÚNN DOUX
HEILL 4 KG/HEILL 5KG
KÍLÓVERÐ

1.298,Tilboðin gilda 16. – 19. okt 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

OPAL LAXAUMSLÖG
RJÓMAOSTUR, HNETUR
OG MANGO CHUTNEY
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.798,-

1.259,-

-42%
OKKAR GRÆNMETISBUFF
800 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.198,-

695,-

-30%
NICE’N EASY PIZZUR
4 TEGUNDIR
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 426,-

298,-29%
SMÁ RÍS EÐA DRAUMUR
FREYJA
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 299,-

269,-

JARÐARBER FROSIN
GEAT TASTE 1 KG
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 489,-

349,-

-50%
APPELSÍNUR
SUÐUR AFRÍKA
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 249,-

125,-

www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Lilja Björg
Bjarnadóttir 10 ára

Bragi Halldórsson

sendi Fréttablaðinu þessa mynd
af Pony-hestum sem hún kallar
Earth Pony eða jarðarsmáhesta.

„Þessi gáta lítur út fyrir að vera nokkuð lúmsk,“ sagði Konráð glaður.
„Svona gátur ﬁnnast mér skemmtilegar.“ „Já, hér segir,“ sagði Lísaloppa.
„Ef þú brýtur saman myndina af útﬂatta teningnum hvaða teningur
kemur út úr því, A, B eða D.“ Kata var ekki eins ánægð. „Lúmsk!“ sagði
hún hneyksluð. „Hver vill að gáta sé lúmsk, erﬁð er ég alveg sátt við
en lúmsk, það líst mér ekkert á.“ „Prófaðu bara að leysa hana,“ sagði
Konráð. „Hún lítur kannski út fyrir að vera auðveld en hún er snúnari en
hún sýnist.“ „Jæja þá,“ sagði Kata og dæsti. „Reynum þá að leysa hana.“
Getur þú leyst þessa gátu? Hvaða teningur af þessum þrem, A, B eða D,
verður til ef brotin er saman myndin af útﬂatta teningnum?

A

B

D

Krakkarýni

Herdís Anna Sveinsdóttir, 8 ára

Skemmtilegast þegar
það kviknaði í húsinu
Lína langsokkur í
Borgarleikhúsinu
✰✰✰✰✰
Hafðir þú lesið sögur um Línu
Langsokk eða séð þætti um
hana í sjónvarpinu áður en þú
fórst á sýninguna? Já, ég hafði
horft á teiknimyndir og bíómyndir um Línu og hafði lesið
nokkrar bækur um hana.
Svar:B
Svar
:B

Brandarar
Hvernig veistu að fíll hefur verið
í ískápnum?
Það eru fótspor í smjörinu.
Af hverju skilaði Hafnfirðingurinn bindinu aftur í búðina?
Það var of þröngt um hálsinn.
Mamma: Af hverju setur þú
bangsann þinn inn í frysti?
Halli: Af því mig langar í ísbjörn.

Konan: Eftir hverjum ert þú nú
skírður Hans?
Hans: Eftir spænska kónginum.
Konan: En hann heitir ekki
Hans.
Hans: Jú, hans hátign!
Hvernig stendur á því að í dag
kostar kötturinn 5.000 krónur?
Hann kostaði ekki nema 3.000
í gær?
Í milli tíðinni gleypti hann páfagauk sem kostaði 2.000 krónur.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

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

Hvernig fannst þér sýningin vera
í samanburði
við það? Mér
fannst leikritið miklu
skemmtilegra en
bíómyndirnar og
bækurnar.
Hver var
uppáhalds
persónan þín? Og af
hverju? Herra Níels,
Lína Langsokkur
og hesturinn.
Þau gerðu
svo margt
skemmtilegt.
Einhverjar
aðrar persónur sem voru
eftirminnilegar
eða sérstaklega
skemmtilegar? Já, sjóræningjarnir, kennarinn,
Tommi og Anna, innbrotsþjófarnir og skólakrakkarnir. Og líka Adolf
sterki.
Hvernig fannst þér leikararnir standa sig? Mjög vel. Mér
fannst Lína best og einn sjóræninginn sem heitir Hjörtur
og er frændi minn.
Hvernig fannst þér sviðsmyndin og búning-

GEFUR FIMM STJÖRNUR

Herdís Anna var mjög ánægð
með sýninguna.

arnir? Mjög flott. Mér fannst
búningurinn hans Herra
Níelsar flottastur.
En tónlistin? Skemmtileg. Sjóræningjalagið var
skemmtilegast.
Hvað stóð að þínu mati
upp úr í sýningunni? Mér

fannst flott þegar kviknaði í húsinu en skemmtilegast var þegar
skólakrakkarnir komu með borðin á hlaupahjóli.
Myndirðu mæla með þessari
sýningu fyrir aðra krakka og ef
já, hvers vegna? Já, af því að
krökkum finnst Lína skemmtileg
og þetta er líka eiginlega nýtt
leikrit.

Octo 4240 ljós
frá Secto
Verð frá 159.900 kr.

Pasmore hægindastóll
frá Minotti
Verð frá 399.900 kr.

Bacio sófi
frá Rolf Benz
Verð frá 799.900 kr.

Patchwork gólfmotta frá Elle

Eclipse sófaborð
frá Stua

Sniðin eftir máli.
Verð frá 85.900 kr. pr. fm

Verð frá 34.900 kr.

Góð hönnun gerir heimilið betra

OPIÐ Á
LAUGARDÖGUM
FRÁ 11–16

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram því besta
í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem stenst

PIPAR\TBWA • SÍA • 143301

tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

Omaggio vasar / Verð frá 3.890 kr.

Catifa 46 stóll / Verð 49.900 kr.

Silvia ljós / Verð frá 13.900 kr.

Nido hægindastóll / Verð frá 179.900 kr.

ÓTAL
STÆRÐIR

Hægt að raða
saman

Quadrant hillueining, L: 154,8 cm, H: 80,5 cm / Verð frá 132.850 kr.

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18

• LAUGARDAGA KL. 11–16 • HLÍÐASMÁRA 1 • 201 KÓPAVOGI • 534 7777 • modern.is

CUCU klukkur / Verð frá 12.900 kr.
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Barið á brýni býsna hraust (10)
9. Partýsmellur er bræðingur (10)
10. Setur kjarna stórkostlegrar sögu til hliðar (10)
11. Blikar ná titlinum aftur og sauma bútateppi
úr búningunum (10)
12. Játning: Tré og trúarsetning renna hér saman
(12)
13. Frestum fjörtjóni með góðum skotfærum (10)
14. Engin eru orðin sem fara um minn kjaft því
prófið leiddi ekkert í ljós (12)
16. Hversu óhörðnuð eru afkvæmin í æsku?
18. Tilfærsla að utan og þú finnur tunglin í
ruglinu (13)
22. Tel að þessi tiltekni kippur sé búinn (9)
23. Lóðir við hafið skilja land og sjó (11)
25. Hef alltaf eytt nóttum í draumaheimi innanum risa (8)
29. Af feitum en penum föntum (6)
30. Sprautar og spýtir í (8)
31. Hinn fullkomni tímaskortur og endalaus
rosinn (6)
34. Ét Camembert í röðum með sjávarfanginu (8)
35. Blæja bráðnaði (3)
39. Ætli flatur jaki fífli fljóð og svanna/þá kaldur
fer um kaldan sjá/og hvítabjörninn ofaná (7)
40. Músíkalskur kjammi hefur margar raddir (7)
41. Minnir meira á aðgát en umhyggju (8)
42. Afhaldið er ekki málið heldur nýtingin (7)
43. Hryssan núna, svo koma tölurnar (7)
44. Legg frá mér sólbrúnkuslettu fyrir
brottrekinn (8)

LÓÐRÉTT
1. Sakaði samskiptatól um að selja sig sjálft (9)
2. Á lækningin að vera eins og fjölgunin á
ávaxtatrjánum? (9)
3. Skipanir um list hins mögulega (9)
4. Hinn gráðugi hugur er sá sem framkvæmir
hlutina (9)
5. Skilyrtur vergangur fígúra í fornum leik (10)
6. Fyrirtæki sem ekkert gerir fer strax á hausinn
(12)
7. Slettur á sveimi, reikular mjög (10)
8. Smásálin greinir ekki allra fínustu blæbrigðin
(11)
11. Lok sem hald er í (6)
15. Hver fer með Guðrúnu að finna hennar ketil?
(9)
17. Sorgum hlaðin spyrja þau um glæpi svekktra
sjafna (13)
19. Vefur reknagla minnir á svar kvenna við körfuknattleik (8)
20. Skrifið um háheiðina (7)
21. Brauðin ná utanum sýnishornin (7)
24. Hef dimmviðrið í huga (5)
26. Háð og hól fást fyrir lítið (9)
27. Æ, þetta vandamál er tækt en tæpast framkvæmanlegt (9)
28. Tel stríðna sál blása á könnuð (9)
31. Ræktaði matvælin sjálf þrátt fyrir djöfulganginn (6)
32. Leita að guðdómlegum táknum í beðjum (6)
33. Verkamaður eða verksmiðja? (6)
36. Fyrst er það strandlengjan, svo hlíðin (5)
37. Hrífandi á herfang (5)
38. Gjamma á þurrmjólkaða (5)
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Lausnarorð síðustu viku var
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Vikulega er dregið er úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi
eintak af bókinni Ævintýraferð
fakírsins sem festist inni í IKEA skáp
eftir Romain Puértolas frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var Guðbjörg Svava Sigurz, Hafnarfirði.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist gamaldags skepna sem nýtur
vaxandi vinsælda undir nýuppfundnu heiti. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 22. október
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „18. október“.
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

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

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 14-2183

Með þinni þátöku
fá sjáloðaliðar
okkar æﬁngu í að
opna stöðvarnar og
taka á móti stórum
hópi fólks.
Þiggðu súpu, það
hjálpar okkur.

Kjötsúpa
Í samstarﬁ við Klúbb
matreiðslumeistara
færðu gómsæta
kjötsúpu. Fjöldi
samstarfsaðila
leggur hráefnið til.

Samstarfsaðilar Eldað fyrir Ísland:

Fjöldahjálparstöðvar

Sjáloðaliðar

Kynntu þér
málið

Um 50 stöðvar af 117
víðsvegar um landið
verða opnaðar. Hvar
er þín næsta?

Stöðvarnar verða
mannaðar af
sjáloðaliðum okkar
líkt og um alvöru
neyð væri að ræða.

Þú færð allar upplýsingar um hvaða
öldahjálparstöðvar
eru opnar á
raudikrossinn.is
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST: 17. OKTÓBER 1980

1906 Sjö hús brenna á Akureyri og um áttatíu manns missa
heimili sín.
1913 Ljósahátíð er haldin á Seyðisfirði þegar rafveitan er vígð
og rafljós kveikt í fyrsta sinn.
1918 Þýskur kafbátur sökkvir togaranum Nirði suðvestur af St.
Kilda. Tólf manna áhöfn kemst í báta og er bjargað.
1954 Einar Jónsson myndhöggvari andast áttræður að aldri.
1968 John Lennon og Yoko Ono eru handtekin fyrir að hafa
eiturlyf undir höndum.
1989 Leiðtogi Austur-Þýskalands, Erich Honecker, er neyddur til
að segja af sér.

Drottningin heimsækir páfann
Á þessum degi árið 1980 heimsótti
Elísabet Englandsdrottning Páfagarð í
Róm á Ítalíu. Jóhannes Páll páfi annar
bauð hana og eiginmann hennar, Filippus
prins, hjartanlega velkomin.
Drottningin var klædd í síða svarta
kápu samkvæmt reglum Vatíkansins.
Blásið var í lúðra meðan hin konunglega
fylking gekk hægt inn í Klemensarsalinn
en páfinn tók á móti konungshjónunum
við innganginn að einkabókasafni sínu.
Páfinn afhenti drottningunni afrit af
handriti Dantes að Hinum guðdómlega

gleðileik en fékk í staðinn bók um
Windsor-kastala og tvær áritaðar myndir
af drottningunni.
Heimsókn drottningarinnar var álitin
stórt skref í samskiptum ensku biskupakirkjunnar og kirkju rómversk-kaþólskra í
Bretlandi.
Tveimur árum síðar heimsótti Jóhannes
Páll páfi drottninguna í Buckingham-höll
á ferðalagi sínu um Bretland. Árið 2000
heimsótti drottningin Vatíkanið á ný til
að halda upp á að tuttugu ár voru frá því
að þau páfinn hittust fyrst.

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

LISTASAFN
ÍSLANDS Safnið

EINARS VALS BJARNASONAR

á sér merka sögu.
Það var stofnað
árið 1884 af
Birni Bjarnarsyni
lögfræðingi.

læknis.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á
hjúkrunarheimilinu Lundi.
Fyrir hönd aðstandenda,
Else Bjarnason

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, dóttir og systir,

ELÍN BIRNA HARÐARDÓTTIR
lést á Landspítalanum miðvikudaginn
15. október. Útförin verður auglýst síðar.
Adolf Ársæll Gunnsteinsson
Björn Kristinn Adolfsson
Guðrún Númadóttir
Jóhann Karl Adolfsson
Bjarney Lára Sævarsdóttir
Júlía Lind Jóhannsdóttir
Halldóra K. Guðjónsdóttir
Katrín Ú. Harðardóttir
Guðni B. Guðnason
G. Svafa Harðardóttir
Þórhallur G. Harðarson
Brynja B. Rögnvaldsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu vegna andláts og útfarar
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
systur, ömmu, langömmu
og langalangömmu,

BJARGAR ÁRNADÓTTUR
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjúkrunarheimilisins Hlévangs, Keflavík, fyrir einstaklega góða
umönnun, hlýju og alúð. Guð blessi ykkur öll.
Jórunn Jónasdóttir
Árni Jónasson
Guðmundur Jónasson
Friðrik Árnason
og fjölskyldur.

Birna Kolbrún Margeirsdóttir
Ína Dórothea Jónsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát móður minnar,
ömmu og langömmu okkar,

HALLDÓRU Ó. SIGURÐARDÓTTUR
(DÓDÓ)
áður til heimilis að Hamarsbraut 10,
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Sólvangs fyrir alúð og umhyggju.
Sigríður Jústa Jónsdóttir
Jón Eyvindur Bjarnason
Guðrún Bjarnadóttir
Þórður Sturluson
Jökull Guðmundsson
Harpa Kolbeinsdóttir
Jón Trausti Guðmundsson
Selma Þórsdóttir
María, Sigríður, Logi, Auður, Valgerður og Emilía

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Ellefu þúsund verk
í eigu Listasafnsins
Listasafn Íslands sem fagnar 130 ára afmæli sínu á að baki merka sögu. Safnið á merkasta safn íslenskra verka hér á landi eftir helstu myndlistarmenn landsins.
Listasafn Íslands fagnar 130 ára
afmæli sínu um þessar mundir.
Aðspurður segir Halldór Björn Runólfsson safnstjóri það vera dásamlegt að starfa þar. „Ég held að flestum starfsmönnum hérna finnist mjög
gaman að vinna hérna. Það má segja
að það séu ákveðin forréttindi að fá
að umgangast alla þessa list daglega,“
segir hann.
Listasafn Íslands á merkasta safn
íslenskra verka hér á landi eftir alla
helstu myndlistarmenn þjóðarinnar.
Safneignin er í dag um ellefu þúsund
verk og rúmast því aðeins hluti hennar í núverandi salarkynnum safnsins.
„Það verður að segjast eins og er að
geymslur okkar eru löngu sprungnar.
Málverkasafnið er allt í húsinu og töluvert af þessum gömlu verkum sem eru
í gylltu römmunum eru ekki geymd á
boðlegum stöðum,“ segir hann. „Þau
eru ofan í kjallara safnsins og þar
liggja rör nærri og svo er Tjörnin rétt
hjá. Það þarf ekki annað en lítið flóð,

þá er þetta í hættu.
Við þurfum að
stækka við okkur
og við stólum á að
við fáum úrlausn í
þeim efnum mjög
fljótlega.“
Safnið á sér að
baki merka sögu
en það var stofnað HALLDÓR BJÖRN
í Kaupmannahöfn RUNÓLFSSON
árið 1884 af Birni
Bjarnarsyni lögfræðingi og stórhuga
listunnanda.
Hann stóð sjálfur fyrir söfnun verkanna í Kaupmannahöfn, fékk norræna
málara til að gefa verk til safnsins og
skipulagði fjársöfnun meðal Íslendinga til að kosta innrömmun þeirra og
flutning. Verk safnsins voru til sýnis í
Alþingishúsinu frá 1885 til 1950 þegar
það fluttist í safnahúsið við Suðurgötu
sem það deildi með Þjóðminjasafni
Íslands. Árið 1987 fluttist safnið að
Fríkirkjuvegi 7. Aðalbygging safns-

➜ Fleiri erlendir listamenn en íslenskir
Fleiri erlendir listamenn en íslenskir eiga verk á Listasafni Íslands.
Ástæðan er sú að þegar safnið var
stofnað voru engir íslenskir listamenn
starfandi og því voru verk m.a. frá
dönskum listamönnum keypt í safnið.
Af þeim 11 þúsund verkum sem eru
núna í eigu safnsins eru 1.100 erlend.

ins var reist sem íshús árið 1916 eftir
uppdráttum Guðjóns Samúelssonar en
nýbyggingin er verk Garðars Halldórssonar, húsameistara ríkisins.
Afmælishátíð Listasafnsins heldur
áfram í dag og á morgun frá klukkan 11 til 17 og að sjálfsögðu eru allir
boðnir velkomnir. Í nóvember verða
svo opnaðar nýjar sýningar í safninu,
efnt til málþings um framtíð þess og
gefin út bók með völdum verkum úr
safneigninni. Nánari fregnir má finna
á Listasafn.is.
freyr@frettabladid.is

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐRÚN ÓLÖF ÓLAFSDÓTTIR

OTTÓ GÍSLASON

Tröllakór 1, Kópavogi,

Seljahlíð, heimili aldraðra,
áður Heiðnabergi 12,

lést mánudaginn 13. október síðastliðinn
á Landspítalanum í Fossvogi. Jarðsungið
verður frá Digraneskirkju miðvikudaginn
22. október kl. 13.00.
Guðlaug S. Björnsdóttir
Þór Magnússon
Guðjón Björnsson
Friðrika A. Sigvaldadóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

lést á Vífilsstöðum laugardaginn 11.
október. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 23. október kl. 13.00.
Þórður Gísli Ottósson
Ingibjörg Ottósdóttir
Anna Karólína Ottósdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðjón Hreiðar Árnason
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Ahhh
afsakið

1IMVML£XXEV
VXQQXGDJXU

Vakti ég þig?

/0
2I]²EVP¯RER
6LJU»QVNI\OJLUHIWLUV·JXP
I´ONVVHPKULQJWKHIXU®
1H\±DUO®QXQDDI¾PVXP
¢VW§±XP

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég trúi því ekki
að þú hafir
stolið bíl foreldra þinna.

/0
,SQIPERH

Þetta er það klikkaðasta sem ég hef
heyrt í allan dag.

Ekki ég
heldur.

Ef þú dýfir lambasteik
í búðing bragðast hún
alveg eins ristaður íkorni.

Jæja, það
næstklikkaðasta.

Prófaðu
það.

9L±K·OGXP¢IUDPD±I\OJMDVW
0H±&DUULH0DWKLHVRQRJ
VDPVWDUIVPDQQLKHQQDU6DO
WDNDVW¢YL±HUIL±RJIO´NLQ
YHUNHIQLKM¢&,$

/0
8LI/RMGO
6NXU±O§NQLULQQ-RKQ:
7KDFNHU\HUEU¢±VQMDOORJ
PHWQD±DUIXOOXUHQKDQQHU
K¢±XUHLWXUO\IMXPRJI®NQLQ
JHWXUKDIW¢KULI¢K§IQLKDQV

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þarna er bakaríið þar sem
Solla má ekki fara inn
lengur.

Þarna er leikhúsið þar sem
Solla var skömmuð fyrir að
hella úr töskunni hennar
mömmu á gólfið.

Þarna er garðurinn þar sem
Solla var skömmuð fyrir
að ýta mér í burtu af leiktækinu.

Ég elska
þegar
þú ferð
útsýnisleiðina.

Ég kalla
hana „leið
táranna“.
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*YR;MXL(MGO%RH.ERI
6SUHQJKO§JLOHJJDPDQ
P\QGPH±-LP&DUUH\RJ
7ªX/HRQLRJIMDOODUXP
KM´QLQ'LFNRJ-DQHVHP
JHUDVWEDQNDU§QLQJMDU
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„Hamingjan veltur á okkur sjálfum.“
Aristóteles.
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Gunnar Björnsson
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. umstang, 6. frá, 8. eyrir, 9. sunna,
11. aðgæta, 12. gafl, 14. tónstigi, 16.
stefna, 17. guð, 18. að, 20. íþróttafélag, 21. blóðsuga.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. skóli, 4. brá, 5. bar, 7.
pedali, 10. rúm ábreiða, 13. starfsgrein, 15. innyfla, 16. á sjó, 19. tveir
eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. ómak, 6. af, 8. aur, 9. sól,
11. gá, 12. stafn, 14. skali, 16. út, 17.
goð, 18. til, 20. kr, 21. igla.
LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. ma, 4. augnlok,
5. krá, 7. fótstig, 10. lak, 13. fag, 15.
iðra, 16. úti, 19. ll.

6SHQQDQGL¿¢WWDU·±XP
XQJDQQ¾OL±D®EDQGDU®VNX
DOU®NLVO·JUHJOXQQLVHP
VWDUIDUXQGLUI·OVNXIODJJL®
.DOLIRUQ®X

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Rúnar Sigurpálsson (2.249) hafði
hvítt á móti Ladislav Winkelhöfer
(2.103) á alþjóðlegu móti sem fram
fór lestarvagni í Austur-Evrópu fyrir
skemmstu.
Hvítur á leik:
1. Rf5! (Lokar á allt mótspil svarts
og um leið og línur eru opnaðar.)
1. … H2xf5 2. Hg7+ Kh8 3. Hxg6+
og svartur gafst upp. Rúnar stóð sig
afar vel á mótinu.
www.skak.is Hraðskákmót TR á
morgun.
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Ég byrjaði
reyndar sem
trommuleikari í
metalbandi
fimmtán ára og
fór fljótlega að
semja lög og
taka þau upp.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jóhann Kristinsson

Óperusöngvarinn sem hóf ferilinn
sem trommari í metalhljómsveit
Jóhann Kristinsson syngur á síðustu tónleikum tónleikaraðarinnar Eﬂum ungar raddir annað kvöld. Hann stundar nám í óperusöng í
Berlín en hefur líka geﬁð út þrjár plötur með eigin tónlist sem er allt annars eðlis. Hann hefur ekki langt að sækja sönghæﬁleikana því
faðir hans er Kristinn Sigmundsson og áhuginn á óperum kviknaði í heimsókn hjá pabba sem var að syngja í San Francisco.
„Þetta verður í rauninni bland í
poka, óperuaríur, ljóð og íslensk
sönglög,“ segir Jóhann Kristinsson barítónsöngvari sem kemur
fram á lokatónleikum tónleikaraðarinnar Eflum ungar raddir í
Kaldalóni annað kvöld.
Jóhann er við nám í Berlín, þar
sem hann sækir einkatíma hjá
barítónsöngvaranum Christian
Oldenburg en skrapp heim til að
halda þessa tónleika og fylgjast
með föður sínum, Kristni Sigmundssyni, í hlutverki Filippusar konungs í óperunni Don Carlo.
„Já, ég kom heim á þriðjudaginn
og fór beina leið niðrí Hörpu þar
sem við Steinunn æfðum okkur
saman og svo fylgdist ég með
æfingum á Don Carlo, þannig
að ég hef eiginlega búið í Hörpu
þessa vikuna,“ segir Jóhann
og hlær. Hann er reyndar ekki
óvanur því að sækja æfingar hjá

Óperunni því hann hefur verið í
kjarnakór hennar síðan 2012 og
söng hlutverk Morales í uppsetningu hennar á Carmen í fyrra.
Auk þess söng hann hlutverk séra
Torfa í tónleikauppfærslunni á
óperunni Ragnheiði í Skálholti í
fyrrasumar.
Jóhann hefur búið í Berlín í
nokkra mánuði og líkar vel en
viðurkennir að heimþráin sæki
stundum að honum. „Þetta er eiginlega í fyrsta skipti sem ég leyfi
mér að búa í útlöndum,“ segir
hann. „Það gengur ágætlega
þótt ég sé stundum þjakaður af
heimþrá, en það er bara eðlilegt,
held ég. Svo kemur maður heim í
nokkra daga og þá fer maður að
sakna Berlínar.“
Þótt Jóhann hafi ekki búið
erlendis fyrr er hann ekki
óvanur því að dvelja lengri eða
skemmri tíma utanlands, oft

í sambandi við verkefni föður
hans í óperuhúsum úti um allan
heim. „Mamma hefur reynt að
fara á allar frumsýningar hans
og ég fór oft með. Það má sennilega rekja áhuga minn á óperusöng til þeirrar reynslu að mæta
á frumsýningar í Metropolitan
og Bastillunni í París og slíkum
óperuhúsum. Áhuginn kviknaði
svo fyrir alvöru þegar ég var
fimmtán ára og heimsótti pabba
í San Francisco þar sem hann
söng Mefistóteles í La damnation
de Faust eftir Hector Berlioz. Ég
held ég hafi verið hjá honum í
mánuð, mætti á fyrstu sýninguna
og fannst þetta svo sem allt í lagi
og ákvað að fara aftur. Þá fannst
mér þetta ennþá betra og svo fór
ég aftur og aftur, held ég hafi séð
sex sýningar, og nú er þetta uppáhaldsóperan mín.“
Jóhann fór þó ekki strax í söng-

Plöturnar eru nú orðnar þrjár, en það er allt
annars konar tónlist en óperutónlistin. Ætli hún
flokkist ekki sem einhvers konar popptónlist.
nám, segist hafa laumusungið í
fimm ár áður en hann ákvað það,
en tónlistarástin fékk aðra útrás.
„Eftir menntaskólann ákvað ég
að drífa mig bara í söngskólann.
Ég byrjaði reyndar sem trommuleikari í metalbandi fimmtán
ára og fór fljótlega að semja lög
og taka þau upp. Plöturnar eru
nú orðnar þrjár, en það er allt
annars konar tónlist en óperutónlistin. Ætli hún flokkist ekki
sem einhvers konar popptónlist,
ég kann ekki alveg að flokka
hana. Ég er enn að semja og mun
aldrei hætta því, það er mín aðalástríða.“

Spurður hvort raddir þeirra
feðga séu svipaðar segist Jóhann
ekki geta neitað því. „Já, við
erum frekar líkir, ég er aðeins
bjartari náttúrulegra en ég veit
ekki hvernig pabbi hljómaði á
mínum aldri. Það eru til upptökur með honum síðan hann var um
þrítugt og þar erum við svolítið
líkir.“
Er þá ekki draumurinn að taka
við af honum þegar hann hættir? „Taka við veldi Filippusar
konungs?“ segir Jóhann og hlær.
„Það er nú ansi háleitt markmið,
ég verð bara feginn ef ég fæ eitthvað að gera.“ fridrikab@frettabladid.is

Stefán Máni verðGullsmiðir sýna í Hönnunarsafni
launaður í Frakklandi Sýningin Prýði verður opnuð í Hönnunarsafni Íslands í dag.
Skáldsagan Feigð eftir Stefán Mána hlaut á dögunum ein eftirsóttustu glæpasagnaverðlaun Frakka.
Stefán Máni rithöfundur fékk í
byrjun október einhver eftirsóttustu glæpasagnaverðlaun Frakklands, aðalverðlaun glæpasagnahátíðarinnar Festival du polar
méditerranéen sem haldin er í
Avignon ár hvert.
Skáldsaga Stefáns Mána Feigð,
sem kom út á Íslandi 2011 og
nefnist í franskri þýðingu Présages, var tilnefnd ásamt átta
öðrum skáldsögum frá ýmsum
Evrópulöndum. Hún bar síðan
sigur úr býtum og tók Stefán
Máni við glæsilegum verðlaunagrip úr hendi borgarstjóra Avignon við hátíðlega athöfn undir
berum himni í sól og blíðu.
Í næstu viku kemur út fjórtánda skáldsaga hans sem nefnist Litlu dauðarnir.
- fsb

VERÐLAUNAHÖFUNDUR Stefán Máni

er ekki óvanur verðlaunaviðtöku. Hér er
hann með Blóðdropann sem hann hefur
hlotið þrisvar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Prýði er sýning á smíðisgripum
meðlima í Félagi íslenskra gullsmiða sem opnuð verður í Hönnunarsafni Íslands í dag.
Félag íslenskra gullsmiða heldur
upp á níutíu ára afmæli sitt á þessu
ári og er sýningin Prýði unnin í
samstarfi félagsins og Hönnunarsafnsins af því tilefni. Á sýningunni eru gripir eftir fjörutíu gullsmiði sem voru gefnar frjálsar
hendur að smíða fyrir sýninguna
eða velja úr eigin safni. Gullsmiðirnir eru á ólíkum aldri, þeir sem
unnið hafa við fagið í áratugi og
byggt upp atvinnurekstur og tekið
til sín lærlinga, svo og yngra fólk
sem sýnir við hlið meistara sinna
og hefur á síðustu árum skapað
sér nafn og sérstöðu með þátttöku
í fjölda sýninga og rekstri vinnustofa eða verslana. Nýútskrifaðir
gullsmiðir eru einnig meðal sýnenda og þátttaka þeirra er mikilvægur hluti þess sem sýningunni
er ætlað að gera, að varpa ljósi á

LISTASMÍÐ

Gripirnir á
sýningunni
eru unnir
af fjörutíu
gullsmiðum á
ýmsum aldri.

þá breidd sem ríkir í íslenskri gullsmíði í dag.
Sýningarnefndin var skipuð þeim
Eddu Bergsteinsdóttur, Höllu Boga-

dóttur, Hörpu Þórsdóttur og Sif
Ægisdóttur. Hönnun sýningarinnar var í höndum Helgu Sifjar Guðmundsdóttur.

À>`iLÕÀ}

'NFDQTI*¶TRWFGUGODGTMN

Aðrir flytjendur:

Á tónleikunum flytja Pálmi, Ragnheiður og góðir gestir fjölmargar þekktar jólaperlur og koma
tónleikagestum í sannkallað hátíðarskap. Nafn tónleikanna vísar í lagið góðkunna af plötu Pálma,
Friðarjól, sem er í hugum margra órjúfanlegur þáttur í jólaundirbúningnum. Ekki missa af þessu
tækifæri til að eiga ógleymanlega stund í Eldborg með þessum ástsælu flytjendum.

12 manna strengjasveit, ásamt hljómsveit undir stjórn
Þóris Úlfarssonar. Sönghópur Fríkirkjunnar við Tjörnina,
Gunnar Gunnarsson stýrir og leikur á Hammond orgel.
Sigurður Helgi, Ragnheiður og Ninna Rún, börn Pálma.

/+#5#.#0*'(56&#)-.
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Listakonur spretta úr spori
Listasprettur nefnist dagskrá sem fram fer í Anarkíu í dag. Þar leiða fjórar listakonur saman hesta sína, lesa og syngja.

AKSJÓNISTAR Jónína Leósdóttir, Jóhanna V. Þórhallsdóttir, Ólöf Ingólfsdóttir og Halla Margrét Jóhannesdóttir skemmta gestum

í Anarkíu í dag.

MYND ÚR EINKASAFNI







„Við Ólöf höfum þekkst lengi og
unnið saman, enda báðar fjöllistakonur og við fengum hinar
tvær með okkur í að búa til
þessa dagskrá,“ segir Jóhanna
V. Þórhallsdóttir söngkona, ein
fjögurra kvenna sem bjóða til
skemmtunar í Anarkíu í Kópavogi í dag. Hinar eru Halla Margrét Jóhannesdóttir, Jónína
Leósdóttir og Ólöf Ingólfsdóttir.
Allar hafa þær stöllur nýverið
gefið út bækur eða geisladiska
og munu lesa og syngja brot af
efni þeirra. „Þetta er frumraun
okkar saman, en vonandi gengur
þetta vel og við höldum ótrauðar
áfram,“ segir Jóhanna.
Allar eru þær á besta aldri og
Jóhanna segir þær vera eldri
aksjónista í listinni. „Fólk er
bara að finna hvað það er gaman
að vera á þessum aldri og engin

ástæða til að draga sig í hlé,“
segir hún. „Enda erum við ekki
þannig týpur að við læðumst
með veggjum. Við viljum miklu
frekar spretta úr spori.“
Halla Margrét á útgáfufyrirtækið Nikku sem gaf nýverið
út ljóðabók hennar, 48, og bók
Ólafar, Dagar og nætur í Buenos
Aires. Forlagið gaf út bók Jónínu, Bara ef … og útgáfufyrirtækið Valgardi gaf út geisladisk
Jóhönnu, Söngvar á alvörutímum.
Þær stöllur verða í Anarkíu,
Hamraborg 3, í dag klukkan 16
og lesa og syngja, en léttar veitingar verða á boðstólum. Í Anarkíu er einnig sýning á verkum
Helgu Ástvaldsdóttur og Jónasar Braga Jónassonar. Ókeypis er
inn, bæði á sýninguna og kynninguna.
- fsb
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Sýningin Myndlist minjar / Minjar myndlist verður
opnuð í Listasafni Akureyrar í dag.
„Fyrir nokkuð mörgum árum
kom ég að máli við þáverandi
forstöðumann Listasafnsins á
Akureyri og kom þeirri skoðun minni á framfæri að mér
fyndist skorta á að það væri
skoðað hvað byggðasöfn eru í
rauninni stútfull af myndlist,“
segir Íris Ólöf Sigurjónsdóttir,
forstöðumaður Byggðasafnsins
Hvols á Dalvík, um upphafið
á samstarfi hennar og Listasafns Akureyrar. „Ég bauðst til
að koma með einhverja gripi á
safnið en á þeim tíma reyndist
ekki áhugi fyrir því. Fyrir einu
og hálfu ári hringdi hann svo í
mig og bauð mér að gera þessa
sýningu sem verður opnuð í
dag.“
Sýningin nefnist Myndlist
minjar / Minjar myndlist og
þar gefur annars vegar að líta
muni markaða af sögu, menningu og andblæ liðins tíma, og
hins vegar ný listaverk unnin af
ellefu listamönnum sem boðið
var að vinna þau út frá munum
Byggðasafnsins og menningarsögu Dalvíkurbyggðar.
Myndlistarmennirnir eru á
aldrinum 28 til 70 ára og vinna
í ólíka miðla en eiga það sameiginlegt að tengjast Írisi Ólöfu
á einn eða annan hátt. Þeir eru
Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir,
Haraldur Jónsson, Magdalena
Margrét, Ragnhildur Stefánsdóttir, Sara Jóhanna Vilbergsdóttir, Sari Maarit Cedergren,
Svava Björnsdóttir, Victor

Að lokum ákvað ég
að gerast bara egósentrísk og velja þá myndlistarmenn sem ég vildi
helst fá. Sterka listamenn sem ég treysti í
þetta verkefni.

Ocares, Þór Vigfússon, Þrándur
Þórarinsson og Örn Alexander
Ámundason.
„Ég velti því mjög lengi fyrir
mér hverja ég ætti að velja,“
segir Íris Ólöf. „Ég vildi hafa
breitt aldursbil, fleiri konur
en karla, fólk sem ynni í ólíka
miðla og svo framvegis. Að
lokum ákvað ég að gerast bara
egósentrísk og velja þá myndlistarmenn sem ég vildi helst fá.
Sterka listamenn sem ég treysti
í þetta verkefni og vissi að færu
alla leið með það.“
Auk nýju listaverkanna ellefu
og munanna sem þau eru unnin
út frá eru á sýningunni tuttugu gripir sem Íris Ólöf hefur
valið. „Ég sýni þá gripi án sögunnar í kringum þá þannig að
þeir standa bara sem sjálfstæð
verk,“ segir hún.
Sýningin stendur til 7. desember og er opin alla daga
nema mánudaga frá klukkan 12
til 17. Aðgangur er ókeypis.
fridrikab@frettabladid.is



GERÐU KRÖFUR
GÓLFEFNI Eik Rustik , lögð í síldarbeinsmynstri frá Junckers
Þjónusta hefur í fjölmörg ár verið eitt af aðalsmerkjum
Egils Árnasonar. Það er okkar trú að þjónustan skilji á milli
í samkeppni, það er þess vegna sem að við leggjum allt
okkar í að veita þér framúrskarandi þjónustu.

Suðurlandsbraut 20

108 Reykjavík

Sími: 595 0500

www.egillarnason.is

Opnunartímar: Mánudaga - föstudaga kl. 9 - 18 og laugardaga kl. 11 - 15
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Tónleikar
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17.00 Orgeltónleikar í Hafnarfjarðarkirkju.
Mark Anderson leikur á bæði orgel
kirkjunnar.
20.00 Leikararnir Kristjana Skúladóttir og
Þór Breiðfjörð halda skemmtilega sýningu
ásamt dóttur þeirra, píanóleikaranum Aðalheiði Þorsteinsdóttur. Fer fram í Salnum í
Kópavogi. 3.900 krónur inn.
21.00 Hilmar Jensson spilar í Mengi í kvöld.
Ferskur spuni á rafmagnsgítar, góð hljóð og
óhljóð í mátulegum hlutföllum.
21.00 Hin sígilda hljómsveit Þokkabót
kemur fram á Café Rósenberg í kvöld.
22.00 Þriðji hluti tónleikaseríunnar Skriðið
úr skelinni á Hansen Bar í Hafnarfirði.
Svenni & Krissi, Fox Train Safari og Kvika
troða upp.
22.00 Í kvöld munu Endless Dark, We Made
God og Icarus halda magnaða tónleikaveislu á Gauknum. Miðaverð er 1.000 kr.
Ekki missa af happy hour á milli 21 og 22.
22.00 Young Karin & Hermigervill koma
saman til þess að gleðja og kæta landsmenn á Húrra 18. október. Kostar kr. 1.000
inn. Young Karin byrjar, svo tekur við
Hermigervill við og kvöldið klárast svo með
DJ setti frá Benna B-Ruff og Loga Pedro.
22.00 Í tilefni áttundu LP-plötu Todmobile
leggur hljómleikasveitin land undir fót með
viðkomu á Græna Hattinum sem er uppáhaldstónleikastaður Todmobile. Öll bestu
lögin eins og Pöddulagið, Brúðkaupslagið,
Spiladós, Stelpurokk og Eldlagið í bland við
nýju smellina eins og Úlfur, Gleymér ei og
Hér og nú. 3500 krónur inn.

Magga og Pálma í fararbroddi, ásamt
Ellen Kristjánsdóttur og einvala liði
hljómlistarmanna sér við hlið munu
renna í alla helstu smellina í bland við
ýmsa gullmola frá löngum og farsælum
ferli. 7.990 krónur inn.
23.00 Ingvar Grétarsson og félagar leika og
syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8 í
kvöld. Aðgangur er ókeypis.

Leiklist
14.00 Tjarnarbíó kynnir nýtt íslenskt
leikverk í uppsetningu leikhópsins 10
fingur, Lífið, eftir sömu listamenn og
gerðu leiksýninguna Skrímslið litla systir
mín. Charlotte Böving og Helga Arnalds
eru listrænir stjórnendur. Margrét Kristín
Blöndal semur tónlist.
How to become Icelandic in 60 min,
sýning á ensku flutt af Bjarna Hauki
Þórssyni. Fer fram í Kaldalóni í Hörpu og
kostar 4.200 krónur inn.

Umræður
14.00 Skúli Pálsson heldur heimspekikaffihús, Skipulag eða glundroði, á
Veitingahúsinu Horninu í dag. Hvort
er heimurinn skipuleg heild eða
óútreiknanlegur glundroði? Hvernig sér
maður muninn? Hvernig gengur þér að
skipuleggja líf þitt?

Uppákomur
13.30 Langar þig að vera í tónlistarmyndbandi? In The Company Of Men mun
taka upp tónlistarmyndband við lagið
„Lost In Black“ í dag. Mætið upp úr kl.
13.00 á Hverfisgötu 42 til að taka upp
massívt þakpartí. Verið tilbúin að dansa,
rokka og hreyfa ykkur mikið. Pizzur í boði.

Uppistand
22.00 Rökkvi Vésteinsson skemmtir
lýðnum á Fjalakettinum í kvöld en
galdramaðurinn og grínistinn Jón Víðis
kemur fram eftir á. Fer fram á ensku.

Leiðsögn
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Sérfræðingar þér við hlið

11.00 Í tilefni af Lestrarhátíð í Reykjavík
mun Guttormur Þorsteinsson, bókavörður
í Kringlusafni, leiða bókmenntagöngur um
Kringluna í dag. Rölt verður um Kringluna
og lesið upp úr skáldsögum, örsögum og
ljóðum sem tengjast verslunarmiðstöðinni.
Allir velkomnir og enginn aðgangseyrir.

Fyrirlestrar
23.00 Mannakorn fagnar 40 ára starfsafmæli sínu í ár. Því er blásið til sannkallaðrar
veislu tóna og texta í Menningarhúsinu
Hofi í kvöld. Gömlu félagarnir með þá

13.30 Félag um átjándu aldar fræði
heldur málþing undir yfirskriftinni Lof
og last um Ísland og Íslendinga á átjándu og nítjándu öld í Þjóðarbókhlöðu,
fyrirlestrasal á 2. hæð.

SUNNUDAGUR

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
19. OKTÓBER

Tónleikar
13.15 Jazz í hádeginu í Gerðubergi í dag.
16.00 Á sunnudag verða flutt þekkt
dægurlög sem urðu vinsæl í flutningi
Öddu Örnólfs og fleiri í Salnum í Kópavogi.
Söngvarar eru Einar Clausen tenór og
Ragnhildur Þórhallsdóttir sópran, dóttir
Öddu. Hljómsveit skipa þau Lilja Eggertsdóttir á píanó og klukkuspil, Grímur
Helgason á klarinett, Guðbjörg Sigurjónsdóttir á harmonikku og Þórður Högnason
á kontrabassa. Lögin eru úr ýmsum áttum
og má þá nefna lög eins Vertu ekki að
horfa svona alltaf á mig, Manstu gamla
daga, Í Hallormsstaðaskógi, Indæl er æskutíð (Bjössi á mjólkurbílnum) og fleiri góðar
perlur. Miðaverð er 3.500 eða 3.100 kr.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8 á sunnudag. Aðgangur er
ókeypis.
20.00 Bjarni Ara syngur Elvis í Háskólabíói.
Miðaverð frá 6.900 krónum.
20.00 Baritónninn Jóhann Kristinsson
spilar fræg íslensk lög ásamt lögum eftir
Schubert, Schumann og Strauss, og aríur
eftir Wagner og Leoncavallo í Hörpunni
í kvöld.
20.00 Sveppi og Villi halda risatónleika
sína í Háskólabíói í kvöld.
21.00 Lowercase nights kynnir raftónlistarmanninn O|S|E| eða Sindra Geirsson.
Þekktur fyrir tilraunakennda takta og
drunuhljóð.

Listasmiðja
10.00 Opin smiðja fyrir börn í tengslum
við sýninguna A posteriori: Hús, höggmynd sem nú stendur yfir í Ásmundar-

safni. Umsjón með listsmiðjunni hefur
Emma Lindahl myndlistarmaður og listgreinakennari. Hús og skúlptúr, leikur með
efni er opin smiðja fyrir 7 ára og eldri
börn. Þátttakendum smiðjunnar er boðið
að vinna í fjölbreytt efni og verkefnið er
að búa til módel sem gæti verið hús og
skúlptúr í einni heild. Börn yngri en 7 ára
í umsjón forráðamanna eða eldri systkina
eru velkomin, en þátttakendur þurfa að
skrá sig fyrirfram á listasafn@reykjavik.is.

Kvikmyndir
21.00 Þynnkubíó Priksins fer fram í kvöld.

Uppákomur
13.00 Fjölskyldunefnd Stúdentaráðs
Háskóla Íslands stendur fyrir Fjölskyldudeginum mikla í samstarfi við Landsbankann á Háskólatorgi. Pollapönk mun
skemmta börnum og fullorðnum. Einnig
verður boðið upp á margvíslegar uppákomur eins og Sprengjugengið og lítið
útibú Bangsaspítala. Hoppukastali fyrir
börnin.

Tónlist
21.00 Trúbadorinn Danni treður upp á
English Pub í kvöld.
22.00 DJ Kristinn Pálsson spilar á Kaffibarnum í kvöld.

Leiðsögn
15.00 Á sunnudag tekur Ívar Valgarðsson myndlistarmaður þátt í leiðsögn og
ræðir við gesti um verk sín á sýningunni
Rás, sem nú stendur yfir í Hafnarborg en
sýningunni lýkur nú um helgina.

Samkomur
14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð á
sunnudag. Allir velkomnir.
19.00 Spilað verður bridge í Breiðfirðingabúð á sunnudag.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is
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LÍFIÐ
Lukka leika með Lawrence

KLÆDD Í WANG

Rapparinn Missy
Elliott tróð upp á
tískusýningunni.

Leikarinn Bradley Cooper segir
það mikinn heiður að vinna með
leikkonunni Jennifer Lawrence.
„Mér líður eins og ég hafi dottið
í lukkupottinn,“ segir hann í viðtali á dögunum. „Þegar ég frétti af
því að við værum saman í Serena,
þá vissi ég að hún myndi blása lífi
í karakterinn sinn og gefa honum
nýja vídd. Hún er dásamleg og
hæfileikarík leikkona,“ sagði Cooper. Þau leika nú saman í þriðja sinn í
kvikmyndinni Serena en áður léku þau hvort á móti öðru í myndunum
American Hustle og Silver Linings Playbook.
- asi

.5,1*/8
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TIL MÁNUDAGS

MID SEASON SALE

40-60%
AFSLÁTTUR
AF MERKTUM VÖRUM Á KRINGLUKASTI

mán. - mið.
fimmtudaga
föstudaga
laugadaga
sunnudaga

OPIÐ
10:00 - 18:30
10:00 - 21:00
10:00 - 19:00
10:00 - 18:00
13:00 - 18:00

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

GOTT TEYMI Margareta van den Bosch,
listrænn ráðgjafi hjá
H&M, ásamt hönnuðinum Alexander Wang.

Línan sem allir
hafa beðið eftir
Það fór allt á hliðina í tískuheiminum þegar tískurisinn H&M tilkynnti samstarf við fatahönnuðinn Alexander Wang og hafa helstu tískusérfræðingar
beðið með eftirvæntingu eftir línunni. Á ﬁmmtudagskvöld var línan loksins
sýnd fyrir fullu húsi í New York. Hún var í anda fyrri hönnunar Wangs, sportleg
og voru svartur og grár áberandi bæði í dúnjökkum, leðri og netaefni. Tískupallurinn var svört hlaupabraut og báru módelin svarta boxhanska.
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MÆÐGUR Yrsa Roca og

móðir hennar, Salóme, sem er
viðfangsefni heimildarmyndar
hennar sem hefur unnið til
þrennra verðlauna.
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Sigurganga Salóme
Heimildarmynd sem Yrsa Roca Fannberg gerði um móður sína, veﬂistakonuna
Salóme E. Fannberg, hefur unnið til verðlauna á þremur kvikmyndahátíðum.
Persónuleg heimildarmynd sem
Yrsa Roca Fannberg gerði um
móður sína, Salóme E. Fannberg
veflistakonu, var valin „Most
Moving Movie“, eða sú mynd sem
hreyfði mest við áhorfendum, á
Szczecin-kvikmyndahátíðinni í
Póllandi um liðna helgi.
Áður hafði hún, fyrst íslenskra
mynda, verið kosin besta norræna
heimildarmyndin á Nordisk Panorama hátíðinni. Að auki völdu
áhorfendur hana bestu myndina á
Skjaldborgarhátíðinni.
Yrsa útskrifaðist sem myndlistarmaður frá listaskóla í London og hóf síðan nám í heimildarmyndagerð í Barcelona. „Eftir
að ég útskrifaðist sótti ég um og
fékk styrk hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands til að gera heimildarmyndina Salóme,“ útskýrir hún.
„Mamma er veflistakona, sem
hætti að búa til list til að geta sinnt
lífinu. Núna heldur listin í henni
lífinu. Ég elti hana um allt með
kvikmyndavélina í sjö mánuði árið
2010, en varð síðan að taka mér
góðan tíma í eftirvinnsluna því
samhliða þurfti ég að vinna fyrir
mér,“ segir Yrsa, sem starfar á
Elliheimilinu Grund.
Við gerð myndarinnar hafði

➜ Á kvikmyndahátíð í Kólumbíu
Næst verður Salóme sýnd á kvikmyndahátíð í Kólumbíu, þar sem hún mun
taka þátt í keppni, því næst fer hún til Barcelona og Lübeck. Frumsýning á
Íslandi er 6. nóvember næstkomandi.

Yrsa alla þræði í hendi sér; handrit, leikstjórn, stjórn kvikmyndatöku og klippingu, sem hún vann
að hluta í Barcelona. „Þótt myndin ætti fyrst og fremst að fjalla
um ævi og starf mömmu varð hún
bara að allt öðru og snýst frekar
um samband okkar mæðgnanna,
það að gera heimildarmynd og
hvernig eigi að fá viðfangsefnið til
að gera það sem maður vill að það
geri,“ segir Yrsa. En var mamma
hennar þæg? „Það kemur í ljós í
myndinni,“ svarar hún.
Salóme E. Fannberg, sem er afar
stolt af dóttur sinni og ánægð fyrir
hennar hönd, ætlar sér ekki að
mæta á frumsýninguna. Hún tekur
sérstaklega fram að „viðfangsefnið“ hafi ekki verið fegrað nema
síður væri. „Ég er miklu betri og
fallegri, að minnsta kosti innra
með mér, og alls ekki svona vond,
leiðinleg og mikil norn. Í myndinni
er eins og ég sé alltaf að ala hana
dóttur mína upp,“ segir hún.
Við gerð heimildarmyndar af

Ég er miklu betri og
fallegri, að minnsta kosti
innra með mér, og alls
ekki svona vond, leiðinleg
og mikil norn.
Salóme E. Fannberg

þessu tagi segir Yrsa nauðsynlegt
að velta ýmsum siðferðisspurningum fyrir sér og meta hvort og
hvaða erindi myndin eigi við aðra.
Byggja þurfi upp sanngjarna heild
og varast að nota efniviðinn í eigin
þágu.
„Það er auðvelt að gera bæði
sæta og grimma mynd, jafnvægið er erfiðast. Salóme er engin
uppgjörsmynd, en ég hafði mjög
gaman af vinna að henni. Frá því
ég var lítil hef ég aldrei varið eins
miklum tíma með mömmu minni
og þessa sjö mánuði fyrir fjórum
árum.“
valgerdur@frettabladid.is

Tónleikaferðalag um Ísland
Hljómsveitin ADHD ætlar að leggja land undir fót til að kynna nýja plötu.
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HEFJA TÓNLEIKAFERÐ
Meðlimir ADHD
ætla að ferðast í
kringum landið á
næstunni.
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Hljómsveitin ADHD ætlar að
leggja land undir fót og skella
sér í tónleikaferð um landið í
tilefni af nýútkominni plötu
sinni, ADHD 5.
ADHD var mynduð í kringum blúshátíð Hafnar á Hornafirði árið 2007. Samstarfið gekk
vonum framar og í framhaldinu
gáfu þeir félagar út sína fyrstu
plötu sem var valin djassplata
ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum.
Hljómsveitin ætlar að fylgja
nýju plötunni eftir með ferðalagi um meginland Evrópu í
upphafi næsta árs. Hægt verður að fylgjast með ferðalaginu
um Ísland á fésbókarsíðu sveitarinnar.

TÓNLEIKAFERÐ ADHD
Þri. 21. okt. 21.00 Drangsnes Mölin

Sun. 26. okt. 16.00 Höfn Kirkjan

Mið. 22. okt. 21.00 Ísafjörður Edinborgarhúsið

Mið. 29. okt. 20.00 Akranes Bókasafnið

Fim. 23. okt. 21.00 Akureyri Græni hatturinn

Fim. 30. okt. 21.00 Grindavík Bryggjan

Fös. 24. okt. 21.00 Siglufjörður Alþýðuhúsið

Fös. 31. okt. 21.00 Hafnarfjörður Bæjarbíó

Lau. 25. okt. 21.00 Borgarfjörður E. Fjarðarborg
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sjampan í pakka!
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Libero bleyjur, 4 stærðir
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Verð áður 959 kr. kg
Krónu kjúklingur, grillkryddaður

698

kr.
kg

Krónu blandaðir kjúklingabitar

5599

kr.
tvennan

Bed Head TIGI sjampó og næring, 3 teg.,
stórir, 1,5 lítri

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Með tengdó í skuggasundi
BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK
MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

Þ

að var um miðnætti í skuggalegu stræti
í úthverfi Malagaborgar. Ég er að leiða
aldraðan tengdaföður minn gegnum ljóslaust
öngstrætið þegar maður birtist, svo ógæfulegur að hann minnir helst á Mörtu Maríu í
mannfræðirannsókn. Gamli karlinn er vel til
hafður með fullt seðlaveski inná sér, draghaltur einsog sjóræningi og ég illa að mér í
átökum við uppdópaða. Það var því kannski
að hlaupa á snærið hjá ógæfumanninum.
Hjartað berst um í brjósti mér.

ÉG verð þó að fá að útskýra hvað ég var

-T.V., BIOVEFURINN
- EMPIRE
- TIME OUT




BORGRÍKI 2
BORGRÍKI 2 LÚXUS

KL. 5.45 - 8 - 10.10
KL. 1 - 3.30 - 5.45 - 8

BORGRÍKI
GONE GIRL

KL.5.45 - 8 - 10.10
KL. 5.45 - 9

GONE GIRL
GONE GIRL LÚXUS

KL. 4.45 - 8 - 10.30
KL. 10.10

THE EQUALIZER
BOYHOOD

KL. 10.15
KL. 9

DRACULA
THE EQUALIZER

KL. 10.45
KL. 8

PARÍS NORÐURSINS
VONARSTRÆTI

KL. 3.30 - 5.45 - 8
KL. 6

THE MAZE RUNNER
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D

KL. 5.30 - 8
KL.1 - 3.15 - 5.30

KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D
KASSATRÖLLIN 3D ÍSL TAL

KL.3.30
KL 3.30

KASSATRÖLLIN 3D ÍSL TAL
SMÁHEIMAR 2D

KL. 1 - 3.15
KL. 1 - 3.15

SMÁHEIMAR 2D

KL. 3.30

AÐ TEMJA DREKANN SINN ÍSL TAL 2D

KL. 1
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

 AV
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5:50, 8, 10:10
BORGRÍKI 2 - SUNNUDAG
3:45, 5:50, 8, 10:10
KASSATRÖLLIN 2D
1:45, 3:50, 5:50
KASSATRÖLLIN 3D
1:45
GONE GIRL
10
DRACULA UNTOLD
8, 10:20
WALK AMONG TOMBSTONES 5:40, 8
SMÁHEIMAR 2D
1:40, 3:40
BORGRÍKI 2 - LAUGARDAG

ÍSL TAL

ROBERT DOWNEY JR.

ROBERT DUVALL

FRÁBÆR GRÍNMYND FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA MEÐ STEVE CARELL



ÞEGAR ógæfumaðurinn er kominn

í mér tekur kipp. Hann gæti hvað úr hverju
herjað á þann gamla, rifið af honum jakkann
eða jafnvel rotað hann. Og ég sem hef aldrei
ráðist á mann.

ALLT í einu spyr jarðyrkjubóndinn: „Þú
ert ekki héðan, er það?“ „Nei, ég er kominn
langt að,“ svarar beiningamaðurinn. „Já, mér
fannst þú dökkur á hörundið,“ segir sá gamli
sem er alveg laus við tepruskap kenndan
við pólitíska rétthugsun. Svo setur hann upp
samúðarsvip og spyr: „Og er enga vinnu að
fá?“ Nei, nei, henni var ekki fyrir að fara. „Og
hvar býrðu?“ spyr sá gamli. „Ég halla höfði
undir brúnni hér fyrir neðan.“ Jarðyrkjubóndinn verður þá illur á svip. „Þetta er ekki
hægt. Sko, Rajoy sagðist ætla að bæta ástandið ef hann yrði kosinn og svo hefur hann ekkert gert. Bara ekki baun, þetta er hræðilegt.“

ÉG hvísla því að tengdó að fara að kveðja
manninn en hann átti þá eftir að segja honum
frá búháttum í gamla daga þegar bestíur,
verkfæri og berar hendur voru látin vinna
verkin. Þá var næga vinnu að hafa.
EF hagur útigangsmannsins vænkar sendir
hann tengdó örugglega jólakort um næstu jól.

Söfnuðu ﬁmm milljónum til að
gera rappplötu úr kattarhljóðum
Hipphopptvíeykið Run the Jewels gefur út tvær útgáfur af sömu plötu, með og án kisuhljóða.

-T.V., biovefurinn

Sími: 553-2075

að þvælast þarna með jarðyrkjubónda á
níræðisaldri sem kann helst ekkert við sig á
stöðum þar sem ekki er hægt að setja niður
útsæði eða slá ólífur úr tré. Málið var að
við vorum að koma af knattspyrnuleik
en borgin fyllist af bullum og bílum við
slík tækifæri svo ég varð að leggja
bílnum langt frá leikvanginum og
sóttist okkur ferðin að honum seint.
upp að okkur gríp ég um hönd gamla
mannsins og greikka sporið. „Eigið
þið ekki pening að gefa mér?“ mælir
hann uppljómaður af ólyfjan. Hjartað

ÍSL TAL

5%

18. október 2014 LAUGARDAGUR

Hipphopptvíeykið Run the
Jewels, taktsmiðurinn og rapparinn El-P og rapparinn Killer
Mike, ætla að endurgera nýju
plötuna sína RTJ2 með engu
nema kattarhljóðum.
Þeir kappar eru miklir húmoristar og auglýstu á heimasíðu
sinni í ár að þeir myndu bjóða
upp á „Meow the Jewels“ pakkann fyrir 40.000 Bandaríkjadali
eða um það bil fimm milljónir
íslenskra króna. Því var einhver
sniðugur aðdáandi sem stofnaði
til hópsöfnunar á Kickstarter
fyrir verkefninu.
„Ertu virkilega að segja mér
að ef ég safna 40.000 dölum, þá
geti ég heyrt rappplötu sem er
öll búin til með kattarhljóðum?
ÁSKORUN TEKIÐ,“ segir á síðunni.
Söfnunin er nú komin langt

Meow the Jewels er
besta röksemd gegn
grasreykingum sem ég
hef heyrt.
- El-P

yfir 40.000 dala markið en
þegar þetta er ritað hefur 56.000
Bandaríkjadölum verið safnað fyrir verkefninu, sem er fordæmalaust í sögu rappsins.
„Meow the Jewels er besta röksemd gegn grasreykingum sem
ég hef heyrt, af því að það er í
alvörunni einhver sem ætlar að
fjármagna þetta,“ sagði El-P á
tónleikum í vikunni.
Fjölmargir frægir tónlistarmenn munu taka þátt í verkefninu og leggja dúóinu lið, t.d.
söngkonan Zola Jesus sem spilaði

HÚMORISTAR Killer Mike og El-P sýna

sitt sanna eðli.

á Airwaves í fyrra, Geoff Barrow
úr Portishead og taktsmiðirnir
goðsagnakenndu The Alchemist,
Dan the Automator, Just Blaze og
Bauuer.


TOTALFILM.COM

NEW YORK OBSERVER

ROBERT DOWNEY JR OG ROBERT DUVALL FARA Á KOSTUM
Í FRÁBÆRRI MYND SEM KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART
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Heillandi sýning fyrir alla fjölskylduna

Hnotubrjóturinn
St. Petersburg Festival Ballet
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hrífandi jólaævintýri við tónlist eftir Tchaikovsky

Sýnt í Eldborg
21. nóvember
kl. 19:30
Frumsýning

22. nóvember
kl. 13:00 2. sýning
kl. 17:00 3. sýning

23. nóvember
kl. 13:00 4. sýning
kl. 17:00 5. sýning

Helmingsafsláttur fyrir 12 ára og yngri

www.harpa.is/hbr

$TCPFGPDWTI

Nánari upplýsingar í síma 528 5050, á midi.is og harpa.is
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Bjarni hættur hjá Fram
FÓTBOLTI Bjarni Guðjónsson lét af störfum sem þjálfari Fram í

gær, en hann féll með liðið úr Pepsi-deildinni á sinni fyrstu leiktíð sem meistaraflokksþjálfari. Úlfur Blandon, aðstoðarmaður
Bjarna, er einnig hættur hjá Safamýrarliðinu.
„Við fall í 1. deild breyttust fjárhagslegar forsendur
samnings knattspyrnudeildar Fram og Bjarna og var það sameiginleg ákvörðun beggja aðila að hætta samstarfinu,“ sagði
í fréttatilkynningu Framara í gær, en þeir höfðu ekki bolmagn
til að greiða Bjarna sömu laun og hann hafði í Pepsi-deildinni.
„Stjórn knattspyrnudeildar hefur þegar hafið leit að eftirmanni Bjarna og stefnir að því að ganga frá ráðningu nýs
þjálfara hið fyrsta,“ segir enn fremur í tilkynningu Framara.
Bjarni er nú sterklega orðaður við þjálfarastarfið hjá KR, að
því gefnu að Rúnar Kristinsson fari út í atvinnumennsku eins
og líklegt þykir nú þegar þjálfarastarfið hjá Lilleström í
Noregi er laust.

Stúlknalandsliðið
vann brons á EM
HÓPFIMLEIKAR Íslenska stúlkna-

landsliðinu í hópfimleikum tókst ekki
að verja Evrópumeistaratitil sinn í
flokki unglinga þegar úrslitin fóru
fram í gærkvöldi.
Okkar stúlkur fengu í heildina
53,050 í einkunn (21,350 fyrir gólfæfingar, 15,40 fyrir æfingar á dýnu
og 16,250 fyrir stökk), og höfnuðu í
þriðja sæti. Danir urðu Evrópumeistarar og Svíar fengu silfrið, en danska
liðið vann nokkuð sannfærandi sigur.
Á morgun keppir kvennalandsliðið
til úrslita.
- tom

BRONS Stúlkurnar ungu vörðu ekki Evrópumeistaratitilinn sem þær unnu í Árósum

fyrir tveimur árum, en þær stóðu sig þrátt fyrir það frábærlega.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Finn ekki fyrir löppunum
og held fyrir andlitið
„Þetta verður svakalega spennandi keppni,“ segir Íris Mist Magnúsdóttir um einvígið á milli Íslands og
Svíþjóðar í kvennaﬂokki á Evrópumótinu í hópﬁmleikum sem fer fram „Fimleikahöllinni“ í Laugardal í dag.
HÓPFIMLEIKAR Íris Mist Magnús-

AUÐVELT Dustin Salisbery fór mikinn
fyrir Njarðvík í gær og skorar hér tvö af
37 stigum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÚRSLITIN Í GÆR
DOMINOS KARLA Í KÖRFU
FJÖLNIR-NJARÐVÍK

86-110 (46-49)

Fjölnir: Daron Lee Sims 31/8 fráköst, Arnþór Freyr
Guðmundsson 22/5 fráköst, Róbert Sigurðsson
12/5 stoðsendingar, Ólafur Torfason 10/7 fráköst,
Valur Sigurðsson 4, Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson 3,
Sindri Már Kárason 2, Davíð Ingi Bustion 2.
Njarðvík: Dustin Salisbery 37/8 fráköst, Logi
Gunnarsson 20/4 fráköst, Hjörtur Hrafn Einarsson
15, Maciej Stanislav Baginski 12, Ágúst Orrason
7, Mirko Stefán Virijevic 6/4 fráköst, Snorri
Hrafnkelsson 5, Ólafur Helgi Jónsson 4, Oddur
Birnir Pétursson 2.

DOMINOS-DEILD 2014
STAÐAN
Tindastóll
Haukar
KR
Snæfell
Grindavík
Njarðvík
Keflavík
Þór Þ.
Stjarnan
ÍR
Skallagrímur
Fjölnir

2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
2
2

195:17
186:16
185:164
168:154
183:172
188:178
70:65
183:193
80:85
169:186
140:176
151:194

NÆSTU LEIKIR
Mánudagurinn 20. okt: Keflavík - Stjarnan, í
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.

4
4
4
2
2
0
2
2
0
0
0
0

dóttir hefur tvisvar orðið Evrópumeistari með íslenska liðinu en
núna fylgist hún bara með stelpunum úr stúkunni þar sem hún ákvað
að hætta á síðasta ári.
Íslenska liðið náði öðrum besta
árangri í undankeppninni og
keppir til úrslita í nýju „Fimleikahöllinni“ í Laugardalnum í dag.
Íris er á fullu að vinna í kringum
mótið og fylgdist að sjálfsögðu
með undanúrslitakvöldinu.
„Þær voru rosalega flottar og
sannfærandi. Það voru þarna smá
hnökrar sem er gott því það er gott
að hafa eitthvað sem hægt er að
laga fyrir úrslitin. Það heldur líka
stressinu frá þegar maður getur
verið að hugsa um einhverja lykilpunkta,“ sagði Íris Mist. Hún telur
að keppnin um gullið verði á milli
Íslands og Svíþjóðar.
„Þær voru mjög nálægt Svíunum þannig að þetta verður svakalega spennandi keppni á morgun
(í dag). Þetta snýst um hvort liðið
tekur réttar ákvarðanir um stökk
og hverju þær ætla að tefla fram á
mótsdag,“ segir Íris Mist.
„Mótið í gær skipti engu máli
því þær voru alltaf að fara að
komast í úrslit. Þær byrja á núlli á
laugardaginn (í dag) og þetta var
því góð æfing fyrir þær að vera
inni í salnum, að vera með áhorfendum, prófa stökkin og allt svoleiðis í þessari adrenalínsupplifun. Það er ekkert gott við að eiga
fullkominn dag í undankeppninni
því þá getur fólk kannski orðið
of rólegt,“ segir Íris Mist og hún
talar þar af reynslu.

FLOTTAR Á UNDANÚRSLITAKVÖLDINU Íslenska kvennalandsliðið sést hér í dansinum á fimmtudagskvöldið. Þær stóðu sig vel á generalprufunni en úrslitin ráðast
síðan í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslensku stelpurnar fengu mikinn stuðning í Höllinni og það má
jafnvel búast við enn fleira fólki á
úrslitunum í dag.
„Við höfum alltaf verið með
gott stuðningslið þegar við höfum
keppt úti en aldrei svona rosalegt.
Þær vissu að það voru allir sem
þær þekktu að horfa á þær. Þær
eru óvanar því af því að þær eru
alltaf að keppa í útlöndum þar
sem bara fólk tengt fimleikunum
mætir en ekki vinir og vandamenn. Það er mjög skemmtilegt
fyrir þær að fá þá upplifun en
þessar stelpur eru bara það flottar

að þær eru ekki að láta það trufla
sig,“ segir hún.
Íris Mist er vön því að keppa
með íslenska liðinu en nú er hún í
nýju hlutverki uppi á pöllum.
„Ég finn ekki fyrir löppunum
og held eiginlega bara fyrir andlitið allan tímann,“ segir Íris Mist
hlæjandi og bætir svo við: „Það er
miklu meira stress sem fylgir því
að horfa á í staðinn fyrir að vera
inni á gólfinu. Maður er nefnilega
svo ósjálfsbjarga að horfa á,“ sagði
Íris á lokum. Keppnin hjá íslensku
stelpunum hefst klukkan 13.30 í
dag.
ooj@frettabladid.is

TVÖFALDUR MEISTARI Íris Mist

Magnúsdóttir kom með gull heim af EM
2010 og 2012.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Svíar eru að kynnast Lars aftur
Sumir samlandar Lagerbäcks vilja fá hann aftur í landsliðsþjálfarastarﬁð.
FÓTBOLTI Þó það séu komin fjög-

VINSÆLL Lars Lagerbäck er einn vinsælasti maðurinn á Íslandi í dag og hann nýtur

nú meiri virðingar í Svíþjóð en áður vegna stöðu Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ur ár síðan Lars Lagerbäck hætti
störfum sem landsliðsþjálfari
Svía fylgjast samlandar hans enn
grannt með því sem hann gerir, nú
sérstaklega þegar íslenska landsliðið er á toppi A-riðils undankeppni EM 2016 með fullt hús stiga
og markatöluna 8-0.
Olof Lundh, íþróttafréttamaður
hjá TV4 í Svíþjóð sem hefur fylgt
sænska landsliðinu eftir um árabil, segir tíma hafa verið kominn
á Lars í Svíþjóð.
„Þegar hann var með landsliðið
hér var hann mjög virtur í langan tíma, en undir lokin var fólk
orðið þreytt á fótboltanum sem
hann spilaði. Því fannst hann ekki
nógu sóknarsinnaður. Hann stýrði
liðinu náttúrulega í 13 ár og fólk
vildi breytingar,“ segir Lund, en
nú eru Svíar að uppgötva Lars upp
á nýtt, bæði í gegnum starf hans
með íslenska landsliðinu og í sjónvarpinu.
„Hann nýtur enn meiri virðingar núna vegna þess sem hann er að

gera með íslenska landsliðið. Hann
víkur ekki frá sinni hugmyndafræði og spilar fótbolta á sinn
hátt,“ segir Lund og heldur áfram:
„Nú hefur hann einnig verið
að starfa sem knattspyrnusérfræðingur á VIASAT í tengslum
við Meistaradeildina. Þótt hann
sé svolítið formlegur þar er hann
orðinn mjög vinsæll. Sænska þjóðin er svolítið að kynnast honum
aftur. Sumir sakna hans núna, sérstaklega í ljósi þess hvað íslenska
liðið er að gera þessa dagana og
það sænska komst ekki á HM og
byrjar ekki vel núna.“
Lundh viðurkennir að honum
hafi fundist kominn tími á að Lars
stigi til hliðar, en segir að það
megi deila um hvort það hafi verið
rétt skref að ráða Eric Hamrén.
„Þrettán ár eru langur tími
og Svíar þurftu nýjan þjálfara.
Kannski þurfti Lars líka nýtt
umhverfi því leikmennirnir sem
hann var með höfðu heyrt sömu
röddina ansi lengi,“ segir hann og
hlær við.

Samband Lars við sænsku pressuna er víðfrægt, en það var ansi
stirt á milli hans og sumra blaðamanna. Lundh segir það hafa byrjað strax eftir fyrsta leik.
„Hann og Tommy Söderberg
töpuðu fyrsta leik gegn Spáni, 4-0,
og fyrirsagnirnar í sumum blöðunum voru ansi ljótar daginn eftir.
Hann var opinn alveg í byrjun, en
eftir þetta breyttist hann. Það voru
vissir blaðamenn sem hann náði
engan veginn saman við og það
var oft mikil spenna á milli hans
og pressunnar. Báðir aðilar átu sök
í máli þarna,“ segir Lund, en hvað
finnst honum um byrjun Íslands í
undankeppninni?
„Ég hefði aldrei trúað að Ísland
myndi vinna Holland og hvað þá
Tyrkland svona sannfærandi.
Þið eruð með Gylfa Þór Sigurðsson sem er heimsklassa leikmaður, en liðið er ekki í heimsklassa.
Það er virkilega virðingarvert að
sjá hvað Lars hefur gert með þetta
lið,“ segir Olof Lundh.
- tom
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Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.10
Neyðarlínan

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Önnur þáttaröðin með
dagskrárgerðarkonunni
Sigrúnu Ósk Kristjánsdóttur þar sem hún
fylgir eftir sögum fólks
sem hringt hefur í
Neyðarlínuna á
ögurstundu. Raunveruleg símtöl
viðmælenda þar
sem kallað er
eftir hjálp eru
spiluð.

Að venju verður Sprengisandur á
dagskrá Bylgjunnar
klukkan tíu. Meðal
gesta Sigurjóns
M. Egilssonar
verða Hanna
Birna Kristjánsdóttir og Jón
Steinar Gunnlaugsson hæstaréttarlögmaður.

Ástríður

Sjálfstætt fólk

Rizzoli and Isles

STÖÐ 2 KL. 19.10 Væringar eru uppi.
Það er ljóst að Sveinn var aldrei sá riddari sem Ástríður var að vonast eftir. Nú
standa allir á krossgötum

STÖÐ 2 KL. 19.35 Vandaður íslenskur
þáttur í umsjá Jóns Ársæls en hann
heldur áfram að heilsa up á áhugaverða
Íslendinga sem hafa sögur að segja.

STÖÐ 2 KL. 20.40 Fjórða þáttaröðin um
rannsóknarlögreglukonuna Jane Rizzoli
og lækninnn Mauru Isles sem eru afar
ólíkar en góðar vinkonur sem berjast
saman gegn Boston-mafíunni.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

06.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Morgunstundin okkar

011.20 iCarly

15.45 The Carrie Diaries

08.56 Um hvað snýst þetta allt?

11.45 Töfrahetjurnar

16.25 World Strictest Parents

09.00 Disneystundin (41:52)

12.00 Nágrannar

17.25 Friends With Benefits

09.01 Finnbogi og Felix

13.20 Nágrannar

17.45 Silicon Valley

09.24 Sígildar teiknimyndir

13.45 Stelpurnar

18.10 Guys With Kids

09.30 Nýi skólinn keisarans

14.10 Heilsugengið

18.35 Last Man Standing

09.53 Millý spyr

14.40 Meistaramánuður

19.00 Man vs. Wild

10.00 Chaplin

19.45 Bob’s Burgers

10.06 Undraveröld Gúnda

20.10 American Dad

10.20 Fisk í dag (1:8)

- Dementia

20.30 The Cleveland Show

10.30 Óskalög þjóðarinnar

16.45 60 mínútur

20.55 Eastbound and Down 4

11.25 Hraðfréttir

17.30 Eyjan

21.25 The League

11.45 70 lítil hjörtu

21.50 Almost Human

12.15 Djöflaeyjan

22.35 Graceland

12.45 Villta Arabía

23.15 The Vampire Diaries

13.35 Litir ljóssins

23.55 Man vs. Wild

14.20 Gasland

00.40 Bob’s Burgers

16.05 Sitthvað skrítið í náttúrunni

01.05 American Dad

17.00 Vísindahorn Ævars

01.25 The Cleveland Show

17.10 Táknmálsfréttir

01.50 Eastbound and Down 4

17.20 Stella og Steinn

02.15 The League

17.32 Sebbi

02.40 Almost Human

17.44 Ævintýri Berta og Árna

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.49 Hrúturinn Hreinn

15.05 Veep
15.40 Louis Theroux. Extreme Love

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Ástríður
19.35 Sjálfstætt fólk
20.10 Neyðarlínan
20.40 Rizzoli and Isles
21.25 Homeland Fjórða syrpa þess-
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arra mögnuðu spennuþátta þar sem
við höldum áfram að fylgjast með Carrie Mathieson, starfsmanni bandarísku
leyniþjónustunnar. Líf hennar er alltaf
jafn stormasamt og flókið, föðurlandssvikarar halda áfram að ógna öryggi
bandarískra þegna og hún og Sal takast
á við erfiðasta verkefni sitt til þessa.
22.15 The Knick
23.15 60 mínútur
00.05 Eyjan
00.50 Daily Show. Global Edition
01.15 Outlander
02.20 Legends
03.05 Boardwalk Empire
04.00 What’s Your Number
05.45 Fréttir Stöðvar 2

17.56 Skrípin
18.00 Stundin okkar
07.00 Ævintýri Tinna 07.25 Latibær 07.47 Hvellur
keppnisbíll 08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar
08.45 Doddi litli 08.55 Rasmus Klumpur 09.00
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 09.45
Elías 09.55 UKI 10.00 Ofurhundurinn Krypto 10.22
Skógardýrið Húgó 10.44 Skoppa og Skrítla 10.56
Tommi og Jenni 11.00 Ævintýri Tinna 11.25 Latibær
11.47 Hvellur keppnisbíll 12.00 Dóra könnuður 12.24
Mörgæsirnar 12.45 Doddi litli 12.55 Rasmus Klumpur
13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveinsson
13.45 Elías 13.55 UKI 14.00 Ofurhundurinn Krypto
14.22 Skógardýrið Húgó 14.44 Skoppa og Skrítla
14.56 Tommi og Jenni 15.00 Ævintýri Tinna 15.25
Latibær 15.47 Hvellur keppnisbíll 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar 16.45 Doddi litli 16.55
Rasmus Klumpur 17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24
Svampur Sveinsson 17.45 Elías 17.55 UKI 18.00
Ofurhundurinn Krypto 18.22 Skógardýrið Húgó 18.44
Skoppa og Skrítla 18.56 Tommi og Jenni 19.00 Happy
Feet Two 20.40 Sögur fyrir svefninn

10.10 RN Löwen - Hamburg

18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Óskalögin
19.40 Landinn
20.10 Vesturfarar
20.50 Hraunið Atriði í þáttunum eru

ekki við hæfi ungra barna.
21.45 Downton Abbey
22.55 Vafasöm fjármögnun
00.30 Afturgöngurnar
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN

11.35 Levante - Real Madrid
13.15 Barcelona - Eibar

17.30 Strákarnir

06.00 Pepsi MAX tónlist

14.55 Þýskaland - Írland

17.50 Friends

10.45 The Talk

16.35 Euro 2016 - Markaþáttur

18.10 Little Britain

12.45 Dr. Phil

17.25 Moto GP - Ástralía

18.40 Modern Family

14.05 Survivor

18.25 Ísland - Holland

19.05 Two and a Half Men

14.50 Kitchen Nightmares

20.05 FH - Stjarnan

19.25 Viltu vinna milljón?

15.35 Growing Up Fisher

22.05 Þýsku mörkin

20.15 Suits

16.00 The Royal Family

22.35 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur

21.00 The Mentalist

16.25 Welcome to Sweden

21.40 The Tunnel

16.50 Parenthood

22.30 Sisters

17.35 Remedy

23.20 Hunted

18.20 Reckless

00.20 Viltu vinna milljón?

19.05 Minute to Win It Ísland

01.05 Suits

20.05 Gordon Ramsay Ultimate

09.00 Man. City - Tottenham

01.45 The Mentalist

10.40 Crystal Palace - Chelsea

02.25 The Tunnel

12.20 QPR - Liverpool BEINT

03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Cookery Course
20.30 Red Band Society
21.15 Law & Order.
22.00 Fargo
22.50 Hannibal
23.35 Ray Donovan
00.25 Scandal
01.10 The Tonight Show
01.55 Fargo
02.45 Hannibal
03.30 Pepsi MAX tónlist

23.05 UFC Unleashed 2014
23.50 On a Mission. Indiana Pacers

14.50 Stoke - Swansea BEINT
17.00 Arsenal - Hull
18.40 QPR - Liverpool
20.20 Burnley - West Ham
22.00 Stoke - Swansea
23.40 Everton - Aston Villa

07.30 My Cousin Vinny
09.30 You’ve Got Mail
11.30 The Jewel of the Nile
13.15 Fun With Dick and Jane
14.45 My Cousin Vinny
16.45 You’ve Got Mail

Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið
Skrímslið litla systir mín
Leikarar Sólveig Guðmundsdóttir og Sveinn Ólafur Gunnarsson
Listrænir stjórnendur Charlotte Bøving og Helga Arnalds

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00
Fyrirtækjaheimsókir 15.30 Stormað 16.00
Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguferðir 18.00
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur og tækni 19.00
ABC barnahjálp 19.30 Frá Haga í maga 20.00
Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00 Auðlindakistan
21.30 Suðurnesjamagasýn 22.00 Hrafnaþing
23.00 Kling Klang 23.30 Eldhús meistaranna

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.45 The Jewel of the Nile
20.30 Fun With Dick and Jane
22.00 Pacific Rim
00.10 Dredd
01.45 Game of Death
03.25 Pacific Rim

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.20 PGA Tour 2014 11.20 Golfing World 2014
12.10 PGA Tour 2014 17.20 Golfing World 2014
18.10 European Tour 2014 20.10 Junior Ryder
Cup 2014 21.00 PGA Tour 2014

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Maggie Gyllenhaal
„Þér á ekki eftir að farnast vel í
starﬁ ef þú velur þér ekki starf
sem veitir þér innblástur.“
Leikkonan Maggie Gyllenhaal
fer með eitt aðalhlutverkanna í
kvikmyndinni Won’t Back Down
sem sýnd er á Stöð 2 í kvöld
klukkan 20.30.

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
TOBBA MARINÓS, RITHÖFUNDUR OG MARKAÐSSTJÓRI SKJÁSINS
Elskar að taka þáttamaraþon! Ég horﬁ töluvert á sjónvarpsefni vegna starfsins. En ég er
ekki frá því að ég geri jafnvel meira af
því nú meðan ég er í fæðingarorloﬁ.
Brjóstagjöﬁn er tímafrek
og fínt að laumast í
smá sjónvarpsáhorf á
meðan. Elska að taka
maraþon og klára heila
seríu í einum rykk, er
mjög hlynnt því.

1

Line of Duty er
sýndur á RÚV og
fjallar um innra
eftirlit i lögreglunnar
í Bretlandi. Raunsæir
þættir og rugl spennandi.

2

Fargo er óvenjulegur þáttur að
því leyti að þættirnir minna helst á
bíómynd í uppbyggingu. Billy Bob Thornton á þar meistaraleik.

STÖÐ 2

Næsta
bylgja
sjónvarpa
er komin
Philips
Ambilight
sjónvarp
með Android
stýrirkerfinu

3

Welcome to
Sweden. Gamanþættir um mann
sem eltir kærustuna
til Svíþjóðar og byggir
söguþráðurinn á
reynslu aðalleikarans
Gregs Pohler.

FM 957
Íslenski listinn
Ósk Gunnarsdóttir
stýrir Íslenska listanum. Þar færðu
að heyra 20
vinsælustu lög
landsins, lög
líkleg til vinsælda, lög
sem voru
á toppnum
fyrir 10 árum
og ﬂeira
skemmtilegt.

STÖÐ 3

07.00 Barnaefni Stöðvar 2

13.50 Premier League

07.00 Morgunstundin okkar

11.35 Big Time Rush

15.55 How to Live With Your Pa-

07.01 Smælki

12.00 Bold and the Beautiful

rents for the Rest of Your Life
16.15 Baby Daddy
16.40 Wipeout
17.25 One Born Every Minute US
18.10 American Dad
18.35 The Cleveland Show
19.00 X-factor UK
21.00 X-factor UK
21.45 Raising Hope
22.10 Ground Floor
23.20 Revolution
00.00 Strike back
00.50 Eastbound and Down 4
01.20 The League
01.40 Almost Human
02.25 X-factor UK
04.25 X-factor UK
05.10 Raising Hope
05.35 Ground Floor

07.04 Kalli og Lóla

13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Neyðarlínan
14.10 Logi
15.00 Sjálfstætt fólk
15.45 Heimsókn
16.10 Gulli byggir
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Mið-Ísland Sprenghlægilegir

gamanþættir frá uppistandshópnum
Mið-Íslandi en þeir eru Ari Eldjárn, Bergur Ebbi, Jóhann Alfreð og Dóri DNA. Auk
þeirra fer leikkonan Dóra Jóhannsdóttir með stórt hlutverk í þáttunum. Hér er
á ferðinni íslenskt grín eins og það gerist allra best.
19.35 Lottó
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Stelpurnar Stelpurnar snúa
nú aftur í fimmtu þáttaröðinni hlægilegri en nokkru sinni fyrr. Þátturinn
hefur notið gífurlegra vinsælda enda
eru þarna samankomnir margir af bestu
gamanleikurum Íslands.
20.30 Won’t Back Down
22.30 The Conjuring
00.25 J. Edgar
02.40 Safe House
04.35 A League of Their Own

08.10 Moto GP - Japan
09.30 Kasakstan - Tékkland
11.10 Danmörk - Portúgal
12.50 Leiðin til Frakklands
13.50 Levante - Real Madrid BEINT
16.00 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur

07.15 Tillý og vinir
07.26 Kioka
07.33 Pósturinn Páll
07.48 Ólivía
07.59 Snillingarnir
08.21 Hvolpasveitin
08.44 Úmísúmí
09.08 Kosmó
09.21 Loppulúði, hvar ertu?
09.34 Kafteinn Karl
09.47 Hrúturinn Hreinn
09.54 Drekar. Knapar Birkieyjar
10.18 Hrúturinn Hreinn
10.30 EM í hópfimleikum
12.30 Alheimurinn
13.15 EM í hópfimleikum
15.05 Vesturfarar
15.45 EM í hópfimleikum
17.25 Táknmálsfréttir
17.35 Tré-Fú Tom

07.00 Áfram Diego,áfram! 07.24 Svampur Sveinsson
07.45 Elías07.55 UKI08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.22 Skógardýrið Húgó 08.44 Skoppa og Skrítla
08.57 Tommi og Jenn i09.01 Ævintýri Tinna 09.26
Latibær 09.48 Hvellur keppnisbíll 10.00 Dóra
könnuður 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.45 Doddi litli og Eyrnastór 10.55 Rasmus
Klumpur og félagar 11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson 11.45 Elías 11.55 UKI
12.00 Ofurhundurinn Krypto 12.22 Skógardýrið
Húgó 12.44 Skoppa og Skrítla 12.56 Tommi og
Jenni 13.00 Ævintýri Tinna 13.25 Latibær 13.47
Hvellur keppnisbíll 14.00 Dóra könnuður 14.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi litli og
Eyrnastór 14.55 Rasmus Klumpur og félagar 15.00
Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveinsson
15.45 Elías15.55 UKI16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.22 Skógardýrið Húgó 16.44 Skoppa og Skrítla
16.56 Tommi og Jenni 17.00 Ævintýri Tinna 17.25
Latibær 17.47 Hvellur keppnisbíll 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45
Doddi litli og Eyrnastór 18.55 Rasmus Klumpur og
félagar 19.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum 20.55
Sögur fyrir svefninn

16.30 Fuchse Berlin - Kiel

17.57 Nína Pataló
18.05 Vasaljós
18.30 Hraðfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Óskalög þjóðarinnar (1944-

1953) Fjölskyldu- og skemmtiþáttur þar
sem nokkrir ástsælustu tónlistarmenn
landsins flytja óskalög sem þjóðin sjálf
hefur valið.
20.40 Öryggisvörðurinn
22.10 Leigjandinn
23.45 Borgríki
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
11.35 The Talk

17.50 Barcelona - Eibar BEINT

12.15 The Talk

20.05 Levante - Real Madrid

18.10 Strákarnir

12.55 Dr. Phil

21.45 UFC Unleashed 2014

18.35 Friends

14.15 Dr. Phil

22.30 Barcelona - Eibar

18.55 Little Britain

14.55 Red Band Society

00.10 UFC Now 2014

19.25 Modern Family

15.40 The Voice

19.50 Two and a Half Men

17.10 The Voice

20.15 Without a Trace

17.55 Extant

21.00 The Mentalist

18.40 The Biggest Loser

21.40 Life’s Too Short

19.25 The Biggest Loser

22.10 Fringe

20.10 Eureka

22.55 Suits

20.55 NYC 22

23.35 Crossing Lines

21.40 A Gifted Man

01.00 Box - Golovkin vs Rubio BEINT
05.00 Moto GP - Ástralía BEINT

07.35 Match Pack
08.05 Rotherham - Leeds
09.45 Messan
10.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun
11.00 Upphitun á laugardegi
11.35 Man. City - Tottenham BEINT
13.45 Arsenal - Hull BEINT
16.00 Markasyrpa
16.20 Crystal Palace - Chelsea

00.25 Without a Trace
01.10 The Mentalist
01.50 Life’s Too Short
02.20 Fringe
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

18.00 Southampton - Sunderland

22.25 Vegas
23.10 Dexter
00.00 Unforgettable
00.45 Flashpoint
01.30 The Tonight Show
02.15 The Tonight Show
03.00 Pepsi MAX tónlist

19.40 Everton - Aston Villa
21.20 Burnley - West Ham
23.00 Newcastle - Leicester
00.40 Man. City - Tottenham

með
m
eð Android

ht.is

17.00 Kling Klang 17.30 Eldhús meistaranna
18.00 Hrafnaþing 19.00 Kling Klang 19.30
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 433
21.30 Gönguferðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30
Tölvur og tækni 23.00 ABC barnahjálp 23.30 Frá
Haga í maga 00.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum

ÚTVARP
REYKJANESBÆ • SELFOSSI • HÚSAVÍK • AKUREYRI • EGILSSTÖÐUM • REYKJAVÍK

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

10.40 Limitless
12.25 Parental Guidance

08.35 PGA Tour 2014

14.10 In Her Shoes

11.35 Golfing World 2014

16.20 Limitless

12.25 Inside The PGA Tour 2014

18.05 Parental Guidance

12.50 PGA Tour 2014 - Highlights

19.50 In Her Shoes

13.45 PGA Tour 2014

22.00 Arthur Newman

18.25 Golfing World 2014

23.40 The Company You Keep

19.15 Champions Tour - Highlights

01.40 Contagion

20.10 Golfing World 2014

03.25 Arthur Newman

21.00 PGA Tour 2014

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

Skíðaðu í austurrísku Ölpunum

Saalbach-Hinterglemm
Zell am See
Flachau&Lungau
Frá kr.
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Saalbach-Hinterglemm
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Eitt stærsta samliggjandi svæðið!

Hotel Saalbacherhof
Frá kr. 194.900 m/hálfu fæði – sértilboð
iÌÛiÀs?>vÀ?À°£{°ää°Û°ÓvÕÀs>}£L>À iÀLiÀ}°
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Zell am See
Fjölbreytt skíðasvæði fyrir alla!

Hotel Alpinresort
Frá kr. 127.900 m/hálfu fæði – sértilboð
iÌÛiÀs?>vÀ?À°£ÓÇ°ää°Û°ÓvÕÀs>}ÓLÀ iÀLiÀ}°
iÌÛiÀs?>vÀ?À°£{È°ää°Û°ÓvÕÀs> iÀLiÀ}°Ó{°>Ö>ÀÇCÌÕÀ°

Flachau

Lungau

Eitt stærsta skíðasvæði Austurríkis!

Frábært skíðasvæði fyrir fjölskylduna!

Hotel Unterberghof
Frá kr. 128.800 m/hálfu fæði – sértilboð

Skihotel Speiereck
Frá kr. 99.900 m/hálfu fæði – sértilboð

iÌÛiÀs?>vÀ?À°£Ón°nää°Û°ÓvÕÀs>}ÓLÀ iÀLiÀ}°
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YRSA GEFUR ÚT DNA

TÓK LAGIÐ Í LOS ANGELES

Yrsa Sigurðardóttir leggur nú
lokahönd á sína tíundu glæpasögu
sem út kemur hjá Veröld í nóvember.
Hún nefnist einfaldlega DNA. Bókin
segir frá því þegar ung kona er myrt
á skelfilegan hátt á heimili sínu að
nóttu til. Eina vitnið er sjö ára dóttir
hennar. Morðinginn
lætur aftur til skarar
skríða og skömmu
síðar fær radíóamatör
sérkennileg skilaboð
á öldum ljósvakans
sem tengir
hann við bæði
fórnarlömbin.

Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti tróð
upp í íslensku versluninni Reykjavík
Outpost í Los Angeles á
fimmtudag við mikinn
fögnuð viðstaddra. Ásgeir
er eins og er á tónleikaferð
um Bandaríkin. Þaðan
mun hann halda í tónleikaferð um Danmörku,
Þýskaland og
Frakkland, með
viðkomu á Íslandi, en hann
kemur fram
á Iceland
Airwaves
þann 5.
nóvember.

„Ég vildi að ég gæti
spólað fimm ár fram í
tímann, svo ég geti farið
með son minn í go-cart
og kynnt hann fyrir
kvenfólki.“
SIMON COWELL UM SON
SINN ERIC SEM ER ÁTTA
MÁNAÐA.
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Í ÍSLENSKRI HÖNNUN
Á RAUÐA DREGLINUM
Sundkonan Ragnheiður Ragnarsdóttir mætti á rauða dregilinn á
tískuvikunni í Los Angeles í vikunni.
Hún var að sjálfsögðu klædd í íslenska
hönnun og var í kjól eftir söngkonuna
Svölu Björgvinsdóttur sem
hannar undir merkinu
Kali. Ragnheiður fluttist
til Los Angeles í haust,
en þar leggur hún
stund á leiklistarnám.
Vinkona Ragnheiðar,
leikkonan Angelique
Gerber, klæddist
einnig í íslenskri
hönnun og
var í kjól frá
Ziska.
- asi

Myndi safna víkingaskeggi fyrir Baltasar
Leikarinn Darri Ingólfsson komst ekki á viðhafnarfrumsýninguna á Borgríki 2,
þar sem hann var önnum kaﬁnn við að leika eltihrelli í spennuþáttunum Stalker.
„Jú, vá mér fannst alveg rosalega
leiðinlegt að komast ekki. Þetta er
búið að vera svo skemmtilegt ferðalag saman og það er leiðinlegt að
geta ekki endað það saman,“ segir
Darri Ingólfsson, sem fer með aðalhlutverk í Borgríki 2.
Hann gat ekki komið á viðhafnarfrumsýninguna í Háskólabíói á
miðvikudag þar sem hann var að
leika í þáttunum Stalker með Dylan
McDermott í aðalhlutverki. „Þessir þættir minna svolítið á NCIS eða
CSI. Þeir gerast í deild innan lögreglunnar sem sérhæfir sig í að
aðstoða fólk sem hefur verið setið
um. Í hverjum þætti er einn eltihrellir og ég leik einn slíkan.“
Það var mikill heiður fyrir Darra
að leika í Borgríki 2 og vinna með
íslensku leikurunum. „Ég er búinn
að fylgjast með þeim frá því ég
var yngri, Ingvar E, Siggi Sigurjóns og þessir snillingar. Ég horfði
endalaust á kvikmyndir sem barn,
á Djöflaeyjuna, Engla alheimsins
og allar þær myndir. Einhverja af
þeim sá ég líka í leikhúsi og varð
gjörsamlega heillaður. Það var því
mikill heiður að fá að leika á móti
þessum meisturum,“ segir hann.
Sex ár eru síðan hann flutti
til Los Angeles sem hann hefur
verið að reyna fyrir sér sem leikari. Hann segir að það séu tvö ár
síðan hann gat farið að lifa alfarið
af þessu, en þetta hafi verið mikið
hark. Þá segir hann mikilvægt að
halda í drauminn.
Í fyrra fékk Darri svo óvænt
hlutverk í þáttunum um Dexter.
„Ég átti ekki von á því, það gerðist

MISSTI AF FRUMSÝNINGU Darri missti af viðhafnarfrumsýningu Borgríkis 2 vegna

þess að hann var upptekinn við að leika eltihrelli.

svo hratt og var engin formleg prufa þannig, ég fór bara og
las senu og spjallaði við þá. Svo
hringdi umboðsmaðurinn minn
í mig tveimur dögum síðar og þá
var búið að bóka mig í sjö þætti,“
segir Darri, en hann var staddur á
sjúkrahúsi að skoða fæðingardeildina fyrir komu sonar síns þegar
hann fékk fréttirnar. „Ég þurfti
alveg að halda í mér spenningnum,
þetta var ekki alveg staðurinn til
þess að fagna og vera með læti.“
En Baltasar hefur ekkert haft samband við hann og boðið honum hlutverk í víkingamyndinni?
„Ég þekki hann nú ekki mikið,

FRÉTTABLADID/JULIA SANDBERG HANSSON

Ég horfði endalaust
á kvikmyndir sem barn, á
Djöflaeyjuna, Engla
alheimsins og allar þær
myndir.
Darri Ingólfsson

en mig hefur oft langað að vinna
með honum. Maður þarf auðvitað
að vera réttur maður í verkefnið og
ætli ég sé ekki of lítill fyrir hana,“
segir Darri. „Ég myndi aldrei segja
nei samt, ég gæti allavega safnað
skeggi.“
adda@frettabladid.is

Óhefðbundið kynlíf er tabú
Systurnar í Hljómsveitt hafa vakið mikla athygli og hneykslan fyrir lagið Næs í rassinn.
„Erfitt að segja af hverju þetta er
tabú, ætli það sé ekki margþætt,“
segja systurnar Katrín Helga
Andrésdóttir og Anna Tara Andrésdóttir sem mynda hljómsveitina
Hljómsveitt.
Þær hafa vakið mikla athygli
og hneykslan fyrir lagið og myndbandið Næs í rassinn, þar sem þær
syngja opinskátt um endaþarmsmök karla og kvenna. „Hvernig
ætla þeir sem hafa áhyggjur af
skaðsemi endaþarmsörvunar að
leysa vandann? Með því að tala
ekki um það? Við heyrum ítrekað af fólki sem nýtur endaþarmsörvunar en skammast sín fyrir
það sem er svo sorglegt því það
er fullkomlega líkamlega eðlilegt,
þar sem við fæðumst með örvandi
endaþarm.“ Systurnar segja jafnvel meiri skömm vera á karlmönnum sem njóti endaþarmsörvunar.
,,Ég ímynda mér að þegar fólk
á erfitt með að tala um kynlíf þá
eigi það einnig erfiðara með að
stunda það. Ef orðin ein og sér
eru erfið þá er líklegt að kynlífið
verði það líka,“ segir Anna Tara.

HLJÓMSVEITT
BRJÓTA TABÚ

Hljómsveitt
vill stuðla að
heilbrigðu
kynlífi.
MYND/KRISTÍN
PÉTURSDÓTTIR

Systurnar segjast hafa vitað
fyrirfram að þær myndu fá einhverja upp á móti sér en að margir yrðu jafnframt þakklátir, hvort
sem það væri í leyni eða ekki. Í
bókinni Kynlíf – já takk stendur
að þegar einhver bregður út af
vananum geti það valdið óöryggi,
streitu og skilningsleysi. Óöryggið sem við finnum til innra með
okkur á það til að knýja okkur
í vörn í formi alhæfinga og fordóma. Við minnum á að við erum

ekki að finna upp hjólið, aðeins að
fjalla um það. Sagan setur hlutina
í gott samhengi, til dæmis þóttu
munnmök einu sinni afbrigðileg.
„Fólk virðist skiptast í tvo hópa,
þá sem hata okkur, þá sem elska
okkur og fáir eru þar á milli.“ En
hvað finnst góðborgurum eins
og ömmu og afa um tónlistina?
„Það má segja að það séu líflegar
umræður við matarborðið okkar,“
segja þær.
- þij

POP-UP
KAFFIHÚS
FRÁ KAFFITÁRI
KL. 13-17
FRÍIR
KAFFIDRYKKIR
OG KRUÐERÍ



AFMÆLISAFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
FRÁ HABITAT

AF ÖLLUM
GLÖSUM, STELLUM
OG HNÍFAPÖRUM
FRÁ HABITAT
AÐEINS ÞESSA
HELGI!
KYNNING Á

SÆLKERAVÖRUM
FRÁ
NICHOLAS VAHÉ

NÝI
HABITAT
VÖRULISTINN
ER KOMINN Á
HABITAT.IS

FRAMÚRSKARANDI
Í FIMMTÍU ÁR

HABITAT | Kauptúni | Sími 564 4400
Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18
og sunnudaga kl. 13 -18

SÍÐAN
1964

16.–20. OKTÓBER

NÝJAR VÖRUR
Á TILBOÐI
Karnivalstemning
um helgina kl. 13-17
• Ljónatemjari
• Trúðar
• Kraftakeppni Smáratívolí
• Cocoa Puffs lestin
• Candy floss
• Blöðrur
og margt fleira!
Kynntu þér tilboðin
á smaralind.is

Góða skemmtun

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

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

NÆRMYND

Bryndís Loftsdóttir
starfsmaður á skrifstofu Félags
íslenskra bókaútgefenda og
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins
Bryndís vakti í vikunni athygli á að virðisaukafrumvarp fjármálaráðuneytisins gerði
ráð fyrir að hver máltíð einstaklings kostaði
248 krónur og að fjögurra manna fjölskylda
eyddi 988 þúsund krónum á ári í mat og
drykk. Sjálf telur hún sig verja tæpum
tveimur milljónum króna í mat og drykk
fyrir sína fimm manna fjölskyldu.

„Í fyrsta lagi er Bryndís alveg ótrúlega
skemmtileg og hress. Hún er mjög vel
gefin, góð manneskja og góður vinur,
kemur sífellt á óvart, er bara þannig
týpa. Það er alltaf líf og fjör í kringum
hana, aldrei lognmolla. Við kynntumst í
bókabransanum og höfum átt ótrúlega
skemmtilegar stundir hérna í Eymundsson og annars staðar. Hún getur verið
afar óhagganleg og ákveðin, en það
truflar ekki okkar vinskap.“
Svanborg Þórdís
Sigurðardóttir, vinkona og fyrrverandi
samstarfskona
„Bryndís er bæði dugleg og útsjónarsöm, en á það til að vera fljótfær í viðleitni sinni við að klára verkefnin hratt.
Hún er mjög fylgin sér og treystir á
eigið hyggjuvit. Það er engin lognmolla
í kringum Bryndísi, enda erum við búin
að eiga mjög skemmtilegar stundir
saman. Svo er Bryndís alveg
einstaklega góður kokkur og
njótum við börnin góðs af.“
Arnbjörn Ólafsson, eiginmaður
„Bryndís, vinkona mín, er kona með
hjartað á réttum stað. Hún er réttsýn,
áreiðanleg, huguð og skemmtileg. Ég
man að þegar við spiluðum yatzy var
hún alltaf fengin til að leggja saman,
enda fær í reikningi–eins og hefur nú
komið á daginn. Við sitjum saman á
leikskólamyndinni sem
tekin var á Álftaborg á 8.
áratugnum. Síðan hefur
mér fundist gott að hafa
hana mér við hlið.“
Gerður Kristný,
vinkona

Næsta bylgja
sjónvarpa
err komin
e
komin
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með Android

ht.is

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

