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Hanna Birna
Kristjánsdóttir
sagði skilið við
innanríkisráðuneytið í gær. Hún
ítrekar í yﬁrlýsingu að hún haﬁ
ekkert vitað um
brot aðstoðarmanns síns fyrr
en hann játaði
þau fyrr í mánuðinum. Aðstoðarmaðurinn leyndi
skjali sem hann
fékk hjá þáverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum.
4, 6 og 8

Í MIKLU ATI Þorfinnur Guðnason undirbýr frumsýningu
nýjustu myndar sinnar um leið
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FRÉTTIR
GLEÐIFRÉTTIN
Verzlunarskólanemi hélt ráðstefnu
Unnur Lárusdóttir, sautján ára nemi í Verzlunarskóla Íslands, stóð á miðvikudaginn fyrir ráðstefnu í Hörpu sem bar yfirskriftina: Stytting framhaldsskólanna. Frábær eða fáránleg?
„Vandamálið er að nemendur eru ekki nógu upplýstir um
styttinguna og vita í raun ekkert hvað koma skal,“ sagði Unnur
í samtali við Fréttablaðið. Forsagan er sú að Unnur fór til
Bandaríkjanna í sumar á ráðstefnu þar sem krakkar frá bæði
Evrópu og Ameríku hittust. „Ég fór að velta því fyrir mér hvaða
vandamál mér fannst mest áberandi meðal krakka á mínum
aldri á Íslandi,“ segir hún.
Unnur segir að umræðan í þjóðfélaginu varðandi
styttingu framhaldsskólanna sé ákaflega skipt. „Mér
finnst fólk annaðhvort alfarið á móti þessu eða
alfarið með styttingunni,“ útskýrir hún.

FIMM Í FRÉTTUM LEKAMÁLIÐ OG STRÆTÓ
Sverrir Einarsson, formaður knattspyrnudeildar
Fram, sagðist engar áhyggjur hafa af leikmannaﬂóttanum frá liðinu en ellefu
leikmenn hafa yﬁrgeﬁð
Fram á síðustu vikum.
Reynir Jónsson, framkvæmdastjóri Strætó, sagðist ætla að borga fyrirtækinu fyrir það tjón sem varð
á jeppa sem hann hafði
áður afnot af en Reynir ók
bílnum út í Norðurá.

Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari sagði embættið hafa
lítið svigrúm til að sinna lögbundnu
samræmingar- og eftirlitshlutverki.
Ákærumálum haﬁ fjölgað um 40
prósent.
Ragnar Bragason leikstjóri
greindi frá því að kvikmynd
hans Málmhaus yrði
sýnd í bandarískum
kvikmyndahúsum
og á VOD-leigum í
byrjun næsta árs.

➜ Sigríður Björk

Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu og
fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum,
upplýsti að hún
hefði sent Gísla
Frey Valdórssyni
greinargerð um
mál hælisleitandans
Tony
Omos.

Svört skýrsla um fjármál Þingeyjarskóla
Skýrsla um rekstur og framtíðarskipulag Þingeyjarskóla sýnir lausatök í fjármálastjórn skólans. Launakostnaður jókst um nærri 60 prósent milli áranna 2012 og
2013. „Skýrslan sýnir ákveðna óhagkvæmni,“ segir oddviti sveitarstjórnar.
PARKOUR VIÐ HELGIDÓMINN Ungir Palestínumenn æfðu parkour-stökk fyrir utan

Helgidóm klettsins á Musterishæðinni í Jerúsalem í gær, eftir að ungu fólki var aftur
leyfður aðgangur að svæðinu.
NORDICPHOTOS/AFP

Ekkert lát virðist vera á spennunni í Jerúsalem:

Óeirðir á Vesturbakkanum
ÍSRAEL Óeirðir brutust út á nokkrum stöðum á Vesturbakkanum í gær.
Palestínumenn hópuðust saman til að kasta grjóti í borginni Hebron, og
átök urðu einnig í Kalandíja og Kadom.
Ísraelski herinn mætti til leiks í Hebron og dreifði mannfjöldanum.
Enginn meiddist og enginn var handtekinn. Óeirðir þessar má rekja til
spennunnar í Jerúsalem undanfarnar vikur, sem ekkert lát virðist vera
á. Palestínumenn hafa verið afar ósáttir við að Ísraelar hafi lokað að
nokkru aðgangi að Musterishæðinni, sem Ísraelar nefna svo, en á henni
eru helgir staðir múslima, Al Aksa-moskan og Helgidómur klettsins. - gb

Byssunum, sem komu frá Noregi, verður skilað:

Fénu varið í annað
LÖGGÆSLA Landhelgisgæslan segir

að vopnunum, sem komu frá Noregi, verði skilað þangað aftur.
Hingað til hafi Landhelgisgæslan sjaldnast þurft að greiða fyrir
vopnabúnað sinn. Ekki komi til
greina að greiða fyrir þessi vopn.
„Önnur verkefni, svo sem endurnýju n bj örg u n a r þyrlna
og bættur rekstrargrundvöllur skipa,
eru mun brýnni,“
segir í tilkynningu
Landhelgisgæslunnar. „Því kom
ekki til greina að verja hluta af
takmörkuðu fé Landhelgisgæslunnar til að kaupa vopnin af
Norðmönnum.“
Fram hefur komið í fréttum
að Landhelgisgæslan og íslensk
www.n1.is

stjórnvöld töldu að Norðmenn
hefðu ætlað að gefa Íslendingum
vopnin. Frá ráðamönnum norska
hersins bárust hins vegar þær
fregnir að greiða þyrfti fyrir þau.
„Landhelgisgæsla Íslands hefur
hingað til ekki þurft að greiða
fyrir þau vopn sem hún hefur
fengið frá Norðmönnum og öðr um
nágrannaþjóðum
á undanförnum
árum og áratugum,“ segir í tilkynningunni. „Eftir
viðræður Landhelgisgæslunnar við norska herinn í
gær og í dag, liggur nú fyrir
ákvörðun um að vopnunum verði
skilað.“
- gb

facebook.com/enneinn

Komdu inn
úr kuldanum

Hluti af öruggri vetrarumferð

ÞINGEYJARSVEIT Skýrsla Haraldar Líndal Haraldssonar hagfræðings, sem unnin var fyrir
sveitarstjórn Þingeyjarsveitar um rekstur og framtíðarskipulag Þingeyjarskóla, sýnir
að fjármálastjórn skólans hafi
verið mjög ábótavant. Gagnrýnir skýrsluhöfundurinn harðlega
lausatök í fjármálum skólans þar
sem starfsmönnum hafi fjölgað
og nemendum fækkað.
Þingeyjarskóli var stofnaður 1.
ágúst árið 2012 með sameiningu
tveggja skóla, Hafralækjarskóla
og Litlulaugaskóla. Hins vegar
er ennþá rekin starfsemi í báðum
skólabyggingunum tveimur frá
fyrsta til tíunda bekk, auk leikskóla og grunnskóla. Yfir hverri
deild er svo deildarstjóri. Því er
Þingeyjarskóli, með 78 nemendur,
rekinn með sex deildarstjórum og
einum skólastjóra.
Fram kemur í skýrslunni að
heildarlaun við grunnskóladeild
skólans hækkuðu um nærri 60
prósent milli áranna 2012, þegar
skólarnir voru sameinaðir, og
2013. Yfirvinna og orlof var 14,3
prósent af föstum launum kennara sem er mun hærra en í öðrum
viðlíka skólum.
Launakostnaður á hvern nemanda í Þingeyjarskóla var rúmar
2 milljónir árið 2013, samanborið við rétt rúma eina milljón þar
sem hann var lægstur í skólum af
viðlíkri stærð.
Arnór Benónýsson, oddviti
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar,
segir skýrsluna varpa ákveðnu
ljósi á reksturinn. Þingeyjarsveit hafi eftir kosningar fengið
þrjár skýrslur um rekstur sveit-

FRAMHALDSSKÓLINN AÐ LAUGUM Í REYKJADAL Skýrsla um fjármál Þingeyjarskóla sýnir lausatök í stjórnun Litlu-Laugaskóla, steinsnar frá framhaldsskólanum.

arfélagsins og nú sé unnið að því
að móta framtíðarskipulagið.
„Þetta var eitt af því sem við lofuðum fyrir kosningar og erum
að standa við. Skýrslan sýnir
ákveðna óhagkvæmni við rekstur fræðslumála sveitarfélagsins.
Skýrslurnar hjálpa okkur í þeirri
vinnu að móta framtíðarskipulagið,“ segir Arnór.
Skýrsluhöfundur bendir á
fjölda tillagna til endurbóta þar
sem hægt er að spara fjármagn.
Til að mynd að koma skólanum í
eina byggingu með færri stjórnendum. Arnór segir að ef það
verði ofan á þá muni það leiða
til færri deildarstjóra og meiri
sparnaðar í rekstri skólans.
Skólastjóri Þingeyjarskóla,

Skýrslan
sýnir ákveðna
óhagkvæmni
við rekstur
fræðslumála
sveitarfélagsins.
Arnór Benónýsson, oddviti sveitarstjórnar
Þingeyjarsveitar.

Harpa Þorbjörg Hólmgrímsdóttir, vildi ekki tjá sig við blaðamann þegar eftir því var leitað.
Of langt væri síðan hún hefði
lesið skýrsluna og hún þyrfti að
rifja upp hvað stæði í henni.
sveinn@frettabladid.is

Fulltrúar og forstöðumenn menningar- og ferðamálasviðs í kynningarferð:

Sextán sendir til Amsterdam
REYKJAVÍKURBORG Þriggja daga

fræðsluferð fulltrúa í menningar- og
ferðamálaráði Reykjavíkur ásamt
sviðsstjóra og forstöðumönnum menningarstofnana til Amsterdam og
Rotterdam lauk í gær.
Samkvæmt upplýsingum frá menningar- og ferðamálasviði var ákvörðun
um ferðina tekin af samnefndu ráði
sem skipað er fulltrúum flokkanna í
borgarstjórn. Allir aðalmenn í ráðinu
fóru í ferðina auk forstöðumanna í
Borgarbókasafni, Borgarsögusafni,
Listasafni Reykjavíkur, Gerðubergi
og Höfuðborgarstofu og sviðsstjóra
menningar- og ferðamálasviðs, skrifstofustjóra skrifstofu menningarmála
og skrifstofustjóra fjármála og reksturs.
Hópurinn kynnti sér starfsemi
svipaðra menningarstofnana og eru í
Reykjavík. Ekki fengust upplýsingar
um kostnaðinn hjá borginni í gær. - gar

AMSTERDAM Fulltrúar Reykjavíkur kynntu sér hollenskar menningar-

stofnanir.

NORDICPHOTOS/GETTY

E&Co. — eogco.is

Teppið Klöpp. nýir litir og nýtt munstur.
Hátíðarverð: 11.800 kr.

Verið hjartanlega velkomin. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Sími 519 6000 — www.geysir.com
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AFSÖGN HÖNNU BIRNU
ÞÁTTASKIL Í LEKAMÁLINU
11. nóvember Hanna Birna
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra gefur yfirlýsingu
um að Gísli Freyr Valdórsson, fyrrverandi aðstoðarmaður hennar, hafi játað
að bera ábyrgð á því að
upplýsingar um Tony Omos
bárust til fjölmiðlamanna.
NÓV.

11.

12. nóvember
Gísli Freyr Valdórsson, fyrrverandi
aðstoðarmaður
innanríkisráðherra, dæmdur í
átta mánaða skilorðsbundið
fangelsi vegna lekamálsins.
Hann játar sök fyrir dómara.
12.

12. nóvember Fréttablaðið birtir frétt um að
vararíkissaksóknari hafi
kynnt gögn sem sýni
fram á að Gísli Freyr hafi
átt við minnisblaðið sem
hann var sakaður um að
hafa lekið.

13.

14. nóvember
Stöð 2 birtir
könnun sem
sýnir að meirihluti landsmanna vill að Hanna
Birna Kristjánsdóttir segi
af sér.

14.

13. nóvember Landssamband
sjálfstæðiskvenna
sendir frá sér yfirlýsingu þar sem trausti
er lýst á Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur.

Í STJÓRNMÁLUM Í HARTNÆR 20 ÁR
Hanna Birna Kristjánsdóttir
48 ÁRA, FÆDD 12. OKTÓBER 1966
varaformaður Sjálfstæðisflokksins og fráfarandi
innanríkisráðherra
Menntun Hanna Birna er alin upp í Hafnarfirði og gekk
í Víðistaðaskóla. Hún fór svo í Verslunarskólann og tók
verslunarpróf þaðan árið 1984 og svo stúdentspróf frá
Kvennaskólanum í Reykjavík 1986. Að loknu námi í framhaldsskóla hóf Hanna Birna nám í stjórnmálafræði við
Háskóla Íslands og tók BA-próf þaðan árið 1991. Hún tók svo meistarapróf
í alþjóðlegum og evrópskum stjórnmálum frá Edinborgarháskóla 1993.
Stjórnmálaferill Eftir að hafa unnið sem deildarsérfræðingur í menntamálaráðuneytinu 1994-1995 var hún ráðin sem framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins og starfaði sem slík til ársins 1999. Árið 1999
réð Kjartan Gunnarsson, þáverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins,
Hönnu Birnu sem aðstoðarframkvæmdastjóra flokksins og starfaði hún
sem slíkur allt til ársins 2006.
Hanna Birna tók sæti á lista sjálfstæðismanna í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2002 og skipaði fjórða sætið á listanum. Hún sat
í minnihluta í borgarstjórn allt til ársins 2006. Þá myndaði Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta í borgarstjórn og Hanna Birna varð forseti borgarstjórnar, auk þess sem hún var formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.
Þetta sama kjörtímabil var stormasamt í borgarmálunum og störfuðu þrír
ólíkir meirihlutar á þeim tíma.
Hanna Birna varð borgarstjóri þegar Sjálfstæðisflokkurinn myndaði
meirihluta árið 2008 og gegndi starfinu í tvö ár, allt þar til meirihluti Besta
flokksins og Samfylkingarinnar tók við. Hanna Birna sat sem oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn allt þar til í þingkosningunum 2013. Þar leiddi
hún lista sjálfstæðismanna í Reykjavík suður en við myndun nýs stjórnarmeirihluta varð hún innanríkisráðherra. Hún bauð sig fram til formennsku
í Sjálfstæðisflokknum árið 2011, en þá hafði Bjarni Benediktsson betur.
Árið 2013 var hún kjörin varaformaður flokksins og gegnir því hlutverki
enn.

➜ Uppruni lekamálsins
Þann 20. nóvember í fyrra birtist
frétt í Fréttablaðinu og á vefmiðlunum mbl.is og Vísi um að hælisleitandinn Tony Omos, sem lögreglan leitaði að og átti að senda
úr landi daginn áður, væri grunaður
um aðild að mansalsmáli.
Ætluð barnsmóðir mannsins,
MÓTMÆLIN Ákvörðun um brottvísun
sem einnig væri hælisleitandi,
Omos var mótmælt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
hefði borið því við að hún væri
mansalsfórnarlamb og rannsóknargögn gæfu til kynna að hún væri beitt
þrýstingi um að segja manninn föður barnsins. Þann sama dag og fréttin
birtist höfðu verið skipulögð mótmæli við ráðuneytið.
Leki á upplýsingunum var kærður til ríkissaksóknara. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari ákvað að lögreglurannsókn skyldi fara fram og var
aðstoðarmaður innanríkisráðherra ákærður og síðar dæmdur fyrir brotið.

15.

19. nóvember
Umboðsmaður Alþingis tilkynnir að ný
ábending hafi borist
vegna rannsóknar
hans á samskiptum
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra og Stefáns Eiríkssonar,
fyrrverandi lögreglustjóra.
16.

17.

17. nóvember
Mótmæli á
Austurvelli. Á
meðal þess sem
fólk krefst er
að Hanna Birna
Kristjánsdóttir segi af sér
embætti.

20. nóvember
Ár er liðið frá
því að upplýsingar um Tony
Omos birtust í
fjölmiðlum.

18.

21. nóvember
Persónuvernd vill
upplýsingar um
samskipti Sigríðar
Bjarkar Guðjónsdóttur, þáverandi
lögreglustjóra á Suðurnesjum, við
innanríkisráðuneytið þann 20.
nóvember 2013.

19.

19. nóvember Fjölmiðlar greina frá
því að Gísli Freyr Valdórsson hafi
fengið senda yfirheyrsluskýrslu sem
lögreglan á Suðurnesjum hafði tekið
af Tony Omos ásamt greinargerð
um rannsókn málsins sama dag og
upplýsingar um lekann birtust í fjölmiðlum.

20.

21.

21. nóvember Hanna
Birna Kristjánsdóttir
sendir frá sér yfirlýsingu
um að hún hyggist segja
af sér embætti. Hún
ítrekar að hún hafi ekki
vitað af brotum fyrrverandi aðstoðarmanns síns.

Kom þingmönnum
á óvart með afsögn
„Auðvitað gerðum við öll mistök,“ sagði Hanna Birna Kristjánsdóttir þegar hún
yfirgaf innanríkisráðuneytið á áttunda tímanum í gærkvöldi. Líklegast þykir að
Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, taki við embætti innanríkisráðherra.
STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjáns-

dóttir innanríkisráðherra tilkynnti
Bjarna Benediktssyni, formanni
Sjálfstæðisflokksins, í gær að hún
myndi segja af sér embætti.
„Auðvitað gerðum við öll mistök. En ekki þannig að það sé eitthvað sem ég þurfi að fara yfir.
Núna ætla ég bara að sinna fólkinu mínu og er búin að eiga erfiðan dag hér í ráðuneytinu. Takk
fyrir að bíða,“ sagði Hanna Birna
við fjölmiðlamenn fyrir utan ráðuneytið á áttunda tímanum í gærkvöldi.
Hanna Birna baðst undan viðtölum og sagði að yfirlýsing sín
frá því fyrr um daginn myndi tala
máli sínu. Í yfirlýsingunni sagði
Hanna Birna að ákvörðunin væri
tekin eftir umtalsverða umhugsun.
Heimildarmenn Fréttablaðsins telja líklegast að Einar K.
Guðfinnsson, forseti Alþingis,
taki við sem innanríkisráðherra.
Hanna Birna ætlar að taka sér
frí frá stjórnmálum en snúa aftur
á Alþingi eftir áramót. Hún mun
jafnframt sitja áfram sem varaformaður flokksins.
Þegar fréttir af afsögn Hönnu
Birnu birtust á vefmiðlum upp
úr hádegi í gær komu þær þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í
opna skjöldu. Fréttavefurinn Vísir
leitaði viðbragða hjá nokkrum af
samflokksmönnum hennar en enginn þeirra sagðist hafa fengið upplýsingar um málið frá flokksforystunni. Nokkru eftir það bárust

Á LEIÐ ÚT Hanna Birna Kristjánsdóttir yfirgaf ráðuneytið á áttunda tímanum í gær.
Hún mun taka sér frí frá stjórnmálum fram til áramóta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

upplýsingar um að Hanna Birna
væri stödd í ráðuneytinu og dreif
þá blaðamenn þar að. Hanna Birna
gaf ekki kost á viðtölum en Jóhannes Tómasson, upplýsingafulltrúi
ráðuneytisins, afhenti yfirlýsingu
ráðherrans þar sem hún gerði
grein fyrir afsögninni.
Um fimmleytið varð blaðamaður
Vísis þess svo áskynja að Friðjón
R. Friðjónsson, eigandi almannatengslafyrirtækisins KOM, væri
kominn í ráðuneytið ásamt Óla
Birni Kárasyni, varaþingmanni
Sjálfstæðisflokksins. Þá urðu
blaðamenn einnig varir við Ragn-

heiði Elínu Árnadóttur iðnaðarráðherra þar.
Í yfirlýsingu Hönnu Birnu segir
hún að aðstoðarmaður hennar
hafi brotið af sér án hennar vitneskju. „Ég hafði ekki forsendur til
að rengja ítrekaðar yfirlýsingar
hans um sakleysi í nánast heilt ár
og viðbrögð mín voru í samræmi
við það,“ segir Hanna Birna.
Hún segist frá upphafi hafa
reynt að vanda til verka í þessu
máli og alltaf brugðist við með
þeim hætti sem hún taldi satt og
rétt að gera hverju sinni.
jonhakon@frettabladid.is
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LÆGIR Í KVÖLD Í dag má búast við strekkingi eða allhvössum vindi S- og A-lands í
dag en dregur úr vindi í kvöld og á morgun verður hæglætisveður í fyrstu. Hvessir af
suðaustri síðdegis á morgun. Áfram fremur milt í veðri.

4°
5°

Á MORGUN
Hægur
vindur í
fyrstu en
hvessir
SV-til
síðdegis.

MÁNUDAGUR
Yﬁrleitt
3-8 m/s,
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a
allra
syðst.

7°

Soffía Sveinsdóttir
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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AFSÖGN HÖNNU BIRNU

Skiptar skoðanir á
afsögn Hönnu Birnu
Fjölbreytt
námskeið
framundan

Birgitta Jónsdóttir,
kafteinn Pírata

Bjarni Benediktsson,
fjármálaráðherra

Nánari upplýsingar um
námskeiðin, verð og
skráningu er að finna
á heimasíðu KPMG.

Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði af sér sem
innanríkisráðherra í
gær. Stjórnarandstaðan
er sammála um að hún
hefði átt að segja af sér
mun fyrr. Þingflokksformaður Framsóknarflokksins ber hana lofi og
segir hana mikinn kvenskörung.

Mikið var, og hún
hefði átt að vera búin
að segja af sér fyrir
löngu. Það verður
síðan áhugavert að
sjá hvað kemur í ljós í
skýrslu umboðsmanns. Því miður getum við nú ekki
kallað ráðherrann inn á fund
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.
Það skortir víst í íslenska stjórnsýslu
að axla ábyrgð og sýna auðmýkt fyrir
störfum sínum.

Það verður
eftirsjá að Hönnu
Birnu úr ríkisstjórninni. Hún mun hins
vegar verða lykilþingmaður fyrir þingflokkinn þegar hún
kemur til baka á nýju ári. Þetta mál
hefur reynt á hana og verið henni
erfitt. Þó þessi ákvörðun hafi komið
mér á óvart þá virði ég hennar
niðurstöðu í þessu máli.

kpmg.is

Valgerður Bjarnadóttir,
þingkona Samfylkingarinnar

Árni Páll Árnason,
formaður Samfylkingarinnar

Brynhildur Pétursdóttir,
þingkona Bjartrar framtíðar

Afsögn innanríkisráðherra kemur mér
ekki á óvart. Mér
finnst hún hefði átt
að gera þetta fyrir
löngu til að leyfa
stjórnsýslunni að
njóta vafans. Það er mikil ábyrgð sem
fylgir því að sitja í ráðuneyti og þaðan
eiga ekki að fara upplýsingar. Menn
geta líka lært af þessu að þeir eiga að
koma hreint fram og ekki reyna að
hylja spor sín eða samstarfsmanna
sinna.

Þetta kemur mér
ekki á óvart og gerist
allt of seint að mínu
mati. Þráseta hennar
í embætti og
getuleysi Sjálfstæðisflokksins til að taka á
þessu máli hefur valdið skaða fyrir
grundvallarstofnanir samfélagsins og
grafið undan trausti fólks á lýðræðislegum leikreglum. Við eigum enn
eftir að fá alla myndina og þurfum að
sjá niðurstöðu umboðsmanns að öllu
leyti.

Þessi gjörningur
kemur mér ekki á
óvart og var í raun
bara tímaspursmál.
Hún hefði auðvitað
átt að stíga til hliðar
um leið og málið kom
upp. Það gengur ekki að ráðherra
skuli hlutast til um rannsókn á eigin
ráðuneyti. Sá lærdómur sem við
getum dregið af þessu er að vanda
betur til verka þegar ráðnir eru
aðstoðarmenn og sýna starfinu sem
slíku ákveðna auðmýkt.

Stefán Karl Kristjánsson,
lögmaður Tony Omos

Valgerður Gunnarsdóttir,
þingkona Sjálfstæðisflokks

Jóhann Páll Jóhannsson,
blaðamaður á DV

Mín viðbrögð eru
þau að þetta eru
stórtíðindi og kannski
þannig að það tekur
einhverja stund að
melta hvernig maður
lítur til þessa máls. Ég
treysti mér ekki til að svara því frekar.
Þetta er leiðindamál og það er enginn
sigurvegari í því, ég horfi á það með
þeim hætti. En við getum dregið
þann lærdóm af því að aðgát skal
höfð í nærveru sálar.

Ég virði ákvörðun
Hönnu Birnu. Það er
ekkert skrýtið að hún
gefist upp á þessu því
það er ekki vinnandi
við þessi skilyrði. Það
er mikið búið að
mæða á henni úr öllum áttum. Menn
eru sammála um að það er ekki
verjandi að persónuupplýsingar leki
úr ráðuneytinu, sama hver á í hlut,
það á ekki að gerast.

Ég fagna þessu. Ráðherrann hefur barist
um á hæl og hnakka í
heilt ár, grafið undan
trausti og trúverðugleika hverrar stofnunarinnar á fætur annarri, kastað skít og drullu yfir landlaust
fólk, embættismenn og blaðamenn,
allt með dyggum stuðningi tveggja
stjórnmálaflokka sem gáfu valdníðslu
hennar heilbrigðisvottorð, ýmist með
beinum eða óbeinum hætti.

Eiríkur Bergmann,
stjórnmálafræðingur

Birgir Guðmundsson,
stjórnmálafræðingur

Katrín Jakobsdóttir,
formaður VG

Afsagnir eru
óvanalegar í
íslenskum stjórnmálum og þessi brýtur
blað í sögunni. Hún
hafði samt sem áður
á endanum ekkert val
eftir því hvernig málið þróaðist og fer
óviljug frá borði. Henni er nauðugur
einn kostur. Einnig hefur stuðningur
flokksfélaga verið hálfvelgjulegur.
Þetta er skólabókardæmi um hvernig
máli er klúðrað á öllum stigum þess.
Fjölmiðlamenn geta haldið stjórnmálamönnum ábyrgum gjörða sinna.

Þessi endalok
koma ekki á óvart
eftir það sem á
undan er gengið.
Sennilega hefði það
verið sterkara að gera
þetta mun fyrr. Þá
hefði hún sloppið betur frá þessu
máli. Hversu lengi hún dró afsögn
sína gerir það erfiðara fyrir hana að
ná sterkri stöðu. Það sem lekamálið
sýnir okkur er nauðsyn þess að
stjórnsýslan vinni verk sín eins
faglega og hægt er og að ekki sé hægt
að stytta sér leið í réttarríkinu.

Þessi afsögn er
löngu tímabær og ég
hef sagt það áður að
hún hefði átt að víkja
mun fyrr. Þetta er rétt
ákvörðun að mínu mati
þó hún komi of seint.
Atburðarás síðustu vikna hefur sýnt
ýmsa bresti í stjórnsýslunni á þessu
máli. Ég held að þetta mál hafi þegar
skaðað traust fólks á stjórnsýslunni,
bæði málið og viðbrögðin við því. Það
sem er gott í þessu er að stofnanir sem
eiga að hafa aðhald með stjórnsýslu
tóku á málinu og stóðu í lappirnar.

Elín Hirst,
þingkona Sjálfstæðisflokks

Guðmundur Steingrímsson,
formaður Bjartrar framtíðar

Sigrún Magnúsdóttir,
þingflokksform. Framsóknar

Ég styð Hönnu
Birnu, þetta er
ákvörðun sem hún
hefur tekið sjálf, en
ég fagna því að hún
ætli að halda áfram í
stjórnmálum. Það
segir sig sjálft að þegar ráðherra segir
af sér þá er það ekki út af engu. En ég
fagna því svo sannarlega að hún skuli
ætla að sitja áfram sem þingmaður
með okkur í stjórnmálum.

Mér finnst þetta
skynsamlegt og
rökrétt, þetta mál er
komið í margvíslegt
óefni. Nú skiptir máli
að byggja upp og
vernda traustið á
stjórnsýslunni og eðlilegum vinnubrögðum í innanríkisráðuneytinu. Ég
virði þessa ákvörðun hennar. Hún er til
þess fallin að vernda embættið. Það má
draga þann lærdóm af þessu að þegar
svona mál koma upp verður að tala
skýrt og reyna að upplýsa um leið og
segja satt og rétt frá.

Ég virði yfirlýsingu
hennar og það sem þar
kemur fram. Hins vegar
er eftirsjá að því frá
mínu brjósti að Hanna
Birna skuli hverfa af
ráðherrastóli. Hún er
kvenskörungur og sem kvenréttindakona finnst mér þetta miður. Ég hef
tekið það nærri mér og fundist leitt
hvernig málið hefur verið blásið út. Það
verður sannarlega eftirsjá að Hönnu
Birnu. Ég er sannfærð um það að slíkur
kvenkostur muni eiga góða framtíð hvar
svo sem hún haslar sér völl.

Námskeið í endurskoðun
Innra eftirlit og rauntímaeftirlit

4. des. 9-12

Endurskoðunarferillinn

12. des. 9-12

Endurskoðun og sviksemi

16. des. 9-12

Námskeið í reikningsskilum
Nýir staðlar og breytingar
á stöðlum (IFRS Update)

2. des. 9-12

IFRS 101 - Grunnnámskeið í
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum

3. des. 9-12

IFRS 102 - Ítarlegt námskeið um
alþjóðlega reikningsskilastaðla
- tveggja daga námskeið
IFRS 15 Tekjur af samningum
við viðskiptavini

8.-9. des. 9-12

11. des.

9-11

Námskeið í Excel
Excel I

24. nóv. 13-16

Excel II

25. nóv. 13-16

Önnur námskeið
Útdeiling kaupverðs og verðmat
á óefnislegum eignum vegna
sameininga fyrirtækja

26. nóv.

9-11

Áhættustjórnun

27. nóv.

9-11

Notkun sviðsmynda við
stefnumótun og áætlanagerð

1. des. 13-16

Skilvirk innkaup og réttar birgðir

5. des. 9-12

Leiðbeinendur námskeiðanna eru sérfræðingar
KPMG og eru þau haldin á skrifstofu félagsins
að Borgartúni 27 í Reykjavík.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

JÓLASPRENGJA
30% AFSLÁTTUR
AF JÓLASKRAUTI OG JÓLASERÍUM

Gildir aðeins 22. og 23. nóvember. Mesta úrvalið er í Kringlunni, Smárlaind, Skeifunni og Garðabæ.

GILDIR LAUGARDAG OG SUNNUDAG

NÝTT KORTATÍMABIL
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Aðstoðarmaður leyndi illa
fengnu skjali í ráðuneytinu

10

áfangastaðir
Flugsæti
Aðra leið m/sköttum
á primeraair.com

Alicante
Frá kr.

14.990

Ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneytisins segir aðstoðarmann ráðherra ekki hafa mátt fá greinargerð sem lögreglustjórinn á Suðurnesjum afhenti. Aðstoðarmaðurinn leyndi skjalinu sem ekki er skráð hjá ráðuneytinu.
STJÓRNSÝSLA Sigríður Björk Guð-

jónsdóttir, þáverandi lögreglustjóri
á Suðurnesjum, sendi aðstoðarmanni innanríkisráðherra lögregluupplýsingar sem hann átti engan
rétt á að óska eftir og fá.
Í svari Ragnhildar Hjaltadóttur,
ráðuneytisstjóra í innanríkisráðuneytinu, til fréttastofu Stöðvar 2,
segir að aðstoðarmenn ráðherra
hafi „ekki heimild til að óska eftir
gögnum um einstök mál sem heyra
undir ráðherra sem stjórnvaldshafa, heldur einungis gögnum sem
varða pólitísk störf ráðherra eða
stefnumótun.“ Það eigi jafnt við um
upplýsingar frá lögreglu sem aðrar
upplýsingar.
Þá kemur fram í svari innanríkisráðuneytisins til Fréttablaðsins að
greinargerðin um hælisleitandann
Tony Omos sem Sigríður sendi Gísla
Frey 20. nóvember í fyrra sé ekki
til í málaskrá ráðuneytisins. Þannig virðist Gísli Freyr hafa haldið
umræddu skjali leyndu fyrir öðrum
starfsmönnum ráðuneytisins.
„Allar slíkar beiðnir skal skrá
með formlegum hætti í málaskrá
ráðuneytis,“ segir í svari Ragnhildar. „Starfsfólki er ekki heimilt að óska eftir gögnum, hvorki
frá stjórnvöldum né öðrum, að til-

SIGRÍÐUR BJÖRK GUÐJÓNSDÓTTIR Lögreglan á Suðurnesjum þarf nú að svara fyrir gagnasendingar fyrrverandi lögreglustjóra.
FRÉTABLAÐI/GVA

hæfulausu heldur verður gagnaöflunin að tengjast tilteknu máli sem
til meðferðar er eða að öðru leyti
að vera nauðsynleg svo ráðherra
geti sinnt yfirstjórnunarskyldum
sínum,“ segir ráðuneytisstjórinn
enn fremur.
Persónuvernd hefur óskað eftir
upplýsingum frá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum um
innihald greinargerðarinnar sem
Sigríður sendi Gísla Frey og um
lagaheimildir fyrir sendingunni.
Óskað er skýringa á því hvernig

GÍSLI FREYR VALDÓRSSON Dæmdur fyrir að leka minnis-

blaði og fékk greinargerð sem hann átti ekki rétt á frá lögreglunni.

sendingin samræmist ákvæðum
laga um almennar reglur og sérstök skilyrði fyrir vinnslu persónuupplýsinga og um hvernig sending greinargerðarinnar horfi við
ákvæði um lagaheimild í reglugerð
um meðferð persónuupplýsinga hjá
lögreglu.
Í Fréttablaðinu í gær var embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum einmitt spurt um lagaheimild
fyrir sendingu greinargerðarinnar. „Um það mál sem sérstaklega
er spurt um hefur undirritaður ekki

vitneskju,“ sagði í svari Ólafs Helga
Kjartanssonar, núverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum.
Birting á niðurstöðum athugunar umboðsmanns á samskiptum
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra og fyrrverandi
lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, Stefáns Eiríkssonar, er sögð
dragast fram í næstu viku. Það sé
vegna ábendingar sem tengist þó
ekki þeim samskiptum Sigríðar
og Gísla Freys sem fjölmiðlar hafi
fjallað um.
gar@frettabladid.is

Barcelona
Frá kr.

14.900

Bodrum
Frá kr.

29.990

Bologna
Frá kr.

19.990

Krít
Frá kr.

29.990

Las Palmas
Frá kr.

24.900

Ekkert til spillis
Málþing í Norræna húsinu 25. nóvember 2014
Landvernd, Kvenfélagasamband Íslands, Vakandi og Norræna húsið bjóða
til málþings um matarsóun í tengslum við Nýtniviku Reykjavíkurborgar
9:00
9:10
9:50
10:30
10:50
11:20
12:00
13:00
13:30
14:00

Malaga
Frá kr.

Frá kr.

24.990

Salzburg
Frá kr.

14.990

Tenerife
Frá kr.

Gestir í pallborði:
Heiða Björg Hilmisdóttir, yfirmaður mötuneytis Landspítalans
Dominique Plédel, Neytendasamtökunum
Erna Dröfn Haraldsdóttir, markaðsstjóri Samkaupa
Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður umhverfis- og auðlindaráðherra

19.900

Mallorca

19.990

Ávarp frá skipuleggjendum
Yasmine Larsen, Unilever Food Solutions í Danmörku
Jesper Ingemann, Fødevarebanken í Kaupmannahöfn
Kaffihlé
Jónína Stefánsdóttir, Matvælastofnun
Per Hallvard Eliassen, Norska landbúnaðar- og matvælaráðuneytið
Hádegishlé-Diskósúpa*
Knútur Rafn Ármann, Friðheimar
Helga Sigurðardóttir og Herborg Svana Hjelm, Reykjavíkurborg
Pallborðsumræður. Fyrirlesarar og gestir

15:30

Slit og þakkarorð
Fundarstjóri: Bergþóra Njála Guðmundsdóttir

Markmið málstofunnar er að ræða lausnir í baráttunni gegn matarsóun. Norrænir gestir segja frá
hvernig tekið hefur verið á matarsóun á Norðurlöndunum og rætt verður um leiðir sem færar eru
hér heima
Aðgangur á málstofuna er ókeypis og öllum opinn
Málstofan fer fram á ensku
Vinsamlegast skráið ykkur á www.matarsoun.is

*Dóra Svavarsdóttir, matreiðslumeistari frá Slow Food, eldar úr öllu og býður upp á Diskósúpu og notar í
það roskið grænmeti sem var á leið í gáminn

VÍK Í MÝRDAL Þýðingarmikil störf lögð
af, segir í ályktun sveitarstjórnar Mýrdalshrepps.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÍK

Krafa frá Mýrdælingum:

Staðið verði við
yfirlýsingarnar
SVEITARSTJÓRNIR „Stöðugt er

þrengt að smærri stöðum landsbyggðarinnar hvað varðar opinber og/eða hálfopinber
þjónustustörf,“ segir sveitarstjórn Mýrdalshrepps í ályktun vegna þess að sýslumannsembætti í Vík er lagt niður og
ákvörðunar Arion banka um að
leggja niður útibú sitt í þorpinu.
Sveitarstjórnin segist krefjast
þess „… að staðið verði við fyrri
yfirlýsingar af hálfu innanríkisráðherra um að fjölgað yrði opinberum störfum en ekki fækkað
við breytingu á starfsemi sýslumannsembættanna í landinu.“ - gar

Umbúðirnar vekja athygli:

Tilnefnd fyrir
Norðursalt
VIÐSKIPTI Íslenska auglýsinga-

stofan Jónsson & Le’macks hefur
verið tilnefnd til alþjóðlegu hönnunarverðlaunanna Epica fyrir
hönnun á umbúðum utan um
vörur Norðursalts.
Í tilkynningu auglýsingastofunnar segir að Epica-verðlaunin hafi verið veitt í tæpa þrjá
áratugi. Þau séu einu alþjóðlegu
hönnunarverðlaunin sem séu
veitt af fjölmiðlum, en fulltrúar
rúmlega 40 erlendra tímarita,
veffjölmiðla og blaða eiga sæti í
dómnefndinni.
- hg

Nýgræðingar
í jólabókaﬂóði.
Ljúffengt
matarsmakk.
Daðrað við
glæpasögur.
Villi og Ævar
vísindamaður
kynna bækur
sínar.
Ljósmyndasýningar,
getraunir,
teiknihorn
og margt ﬂeira
ásamt öllum nýju
jólabókunum
á einum stað.

Kíktu á
Bókatíðindin
og veldu þína
óskabók.
Þeim hefur
verið dreift
um land
la
allt.
a

Sjá dagskrána á
bokmenntaborgin.is

Opið milli 12 og 17.
Fjölbreytt dagskrá báða daga.
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Segir milljarða arðgreiðslur
ekki koma veiðigjöldum við
MEÐ VINNINGINN Ómar Ragnarsson

sagðist í gær til í að prófa flest einu sinni.
Hann myndi hins vegar ekki vilja fara aftur
óvarinn í gegn um bílaþvottastöð.

Keppni Löðurs lokið:

Ómar vann
FÓLK Ómar Ragnarsson tók við
milljón krónum úr hendi framkvæmdastjóra Löðurs í gær þegar
kunngert var að hann hefði unnið
keppnina Viltu vinna milljón.
Fólki gafst kostur á að spreyta
sig í hugkvæmni við að gera 30
sekúndna myndskeið. Að sögn forsvarsmanna keppninnar bárust
hátt í 30 myndbönd.
Í vinningsmyndskeiðinu kemur
Ómar fram sem Mr. BÍL, furðufugl á litlum gulum óyfirbyggðum
bíl sem ákveður að skella honum
og sjálfum sér í bílþvott, með tilheyrandi háþrýstiþvotti, sápulöðri
og bílaþvottaburstum.
- óká

Brynjólfur í stað Björgvins:

Nýr í stjórn
Arion banka
VIÐSKIPTI Brynjólfur Bjarnason,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Framtakssjóðs Íslands og áður forstjóri Skipta, tekur sæti í stjórn
Arion banka.
Brynjólfur var
kjörinn á hluthafafundi bankans 20. nóvember og kemur í
stjórnina í stað
Björgvins Skúla
Sigurðssonar.
BRYNJÓLFUR
Stjórn Arion
BJARNASON
banka skipa
nú Monica Caneman, formaður
stjórnar, Guðrún Johnsen, varaformaður, Benedikt Olgeirsson,
Brynjólfur Bjarnason, Kristín Þ.
Flygenring, Måns Höglund og Þóra
Hallgrímsdóttir.
- óká

Daði Már Kristófersson, lektor í hagfræði, telur samanburð á arðgreiðslum fyrirtækja í sjávarútvegi og veiðigjöldum út í hött. Steingrímur J. Sigfússon er ósammála og telur það eiga við um stóran hluta þjóðarinnar.
SJÁVARÚTVEGUR „Segir það enga

sögu hvað eigendurnir ákveða
að greiða sér í arð, er það aukaatriði í þessari umræðu eins og
mér heyrðist vera haldið fram hér
áðan? Nei, ég er ósammála því.
Ég er reyndar fullkomlega ósammála því, og ég held að þjóðin sé
líka ósammála því,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður
Vinstri grænna, í erindi sínu á
Sjávarútvegsráðstefnunni í gær,
en þar var í einni málstofu af
mörgum krufin spurningin hvað
særi sanngjarnt auðlindagjald.
Steingrímur var þar að bregðast við fullyrðingu Daða Más
Kristóferssonar, dósents í hagfræði
við
Háskóla Íslands,
sem í sínu erindi
gerði umfjöllun Fréttablaðsins í gær um
arðgreiðslur
st ærst u sjávarútvegsfyrirSTEINGRÍMUR J.
tækja n na og
SIGFÚSSON
greiðslur þeirra
á veiðigjöldum árið 2013 að
umtalsefni. Daði vill meina að
arðgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja séu stærð sem komi veiðigjöldum ekkert við.
„Segja arðgreiðslur, sem eru
tveimur milljörðum hærri en
veiðigjöld í heild á árinu 2013,
ekki neitt?“ spurði Steingrímur
aftur og bætti við að ábyrgir eigendur fyrirtækjanna myndu vart
„moka sér út“ meiru í arð en sem
nemur veiðigjöldunum ef þeim
væri að blæða út vegna gjaldtökunnar. Hann benti á að með
einni undantekningu frá 2004,
árið 2012, hefðu eigendur sjávarútvegsfyrirtækja greitt sér meira
í arð en sem nam veiðigjöldum.
Í umræðum eftir fundinn
útskýrði Daði þessa skoðun sína
á eftirfarandi hátt: „Varðandi
umfjöllun um arðgreiðslur vil ég

Í HÖFN Arðgreiðslur voru tvöfalt hærri en greiðslur veiðigjalda hjá HB Granda í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

endurtaka sem
ég sagði áðan.
Arður er eðlilegur hluti af
kostnaði fyrirtækja. Öll fyrirt æk i í a l l r i
atvinnustarfsemi greiða sér
DAÐI MÁR
arð og það getur
KRISTÓFERSSON
þess vegna ekki
verið að það sé hægt að segja
eitthvað um umfang auðlindarentu af arðgreiðslum. Það er alls
konar atvinnustarfsemi þar sem
er engin auðlindarenta þar sem
greiddur er arður.“ Daði bætti við
að hann gæti fallist á að ef arðgreiðslur fyrirtækjanna hefðu
gufað upp, um leið og veiðigjöldin voru lögð á, þá væri það sérstök ástæða til að ætla að gjöldin
væru óhófleg.

Arðgreiðslur þeirra þriggja stærstu
● HB Grandi, kvótahæsta útgerðarfélag
á Íslandi, greiddi ríkinu rétt liðlega 1,3
milljarða króna í veiðigjald og sérstakt veiðigjald árið 2013. Aftur á móti
greiddi félagið eigendum sínum um
2,7 milljarða króna í arð vegna síðasta
rekstrarárs.
● Samherji Ísland greiddi tæplega
892 milljónir króna í veiðigjöld en
eigendur félagsins fengu greidda rúma
tvo milljarða króna í arð.
● Síldarvinnslan greiddi aftur á móti
tæplega 720 milljónir króna í veiðigjöld og rúma tvo milljarða í arð.

„Það er á endanum tilviljun, og
fer eftir atvinnugreininni, hvert
hlutfallið er á milli eðlilegra arðgreiðslna og auðlindarentu – og
stundum er þessi auðlindarenta,

og í flestum atvinnugreinum,
núll. Þess vegna eigum við ekki
að draga þennan samanburð of
langt.“
svavar@frettabladid.is

STAÐFESTING FENGIN Breski blaðaljósmyndarinn Jess Hurd og fréttamaðurinn
James Parkinson hafa kært njósnirnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Breska lögreglan njósnaði um blaðamenn:

Blaðamaður kærir
njósnir lögreglunnar

YOUR TIME IS NOW.

BRETLAND, AP Í janúar síðastliðn-

MORE THAN A CLUB. MORE THAN A WATCH.

Stílhreint og nýtískulegt
sportúr í hæstu gæðum,
þekkt fyrir framúrskarandi
nákvæmni.

S FCB

FC BARCELONA OPINBER SAMSTARFSAÐILI

jonogoskar.is

Sími 5524910

Laugavegi 61

Kringlan

Smáralind

um barst breska fréttamanninum
Jason Parkinson umslag með ítarlegum upplýsingum um líf hans og
störf um níu ára skeið.
Þar sást að lögreglan hafði skráð
niður hvaða mótmæli hann hafði
fjallað um, við hvern hann hafði
talað og jafnvel hvaða fötum hann
klæddist. Þarna var komin sönnun fyrir því, sem hann hafði lengi
grunað: Lögreglan fylgdist með
honum.
Hann fékk þessi skjöl afhent
frá stjórnvöldum eftir að hafa
farið fram á það og vísað til upp-

lýsingalaga. Skjölin leggur hann
fram sem sönnunargögn í málsókn
sem nú er hafin gegn lögreglunni í
London og breska innanríkisráðuneytinu.
Fimm aðrir blaðamenn og
fréttaljósmyndarar hafa einnig
orðið fyrir svipuðum njósnum og
hafa einnig lagt fram kæru.
„Lögreglan virðist hafa fengið
þau skilaboð að óhætt sé að ráðast
til atlögu gegn fréttamönnum, að
heimilt sé að fylgjast með þeim og
njósna,“ segir Paul Lashmar, yfirmaður fjölmiðladeildar við Brunelháskólann í London.
- gb

Allir sem kaupa iPhone 6/6 Plus eiga
kost á Sennheiser Momentum On-Ear
með 20.000 króna afslætti.

Velkomin í nýja og breytta verslun Símans
ans í Kringlunni
Í dag opnum við breytta og bætta verslun
n Símans í
Kringlunni og efnum til hátíðar frá kl. 10-18.
18. Við bjóðum
upp á frábær opnunartilboð og 25% afslátt
tt af öllum GSM
aukahlutum, hátölurum og heyrnartólum.
Komdu og skoðaðu!

Tilboðin gilda aðeins í verslun Símans í Kringlunni í dag meðan birgðir endast
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Barack Obama kynnti óvænt í fyrrinótt breytingar á reglum um ólöglega innflytjendur í Bandaríkjunum:

Milljónir ólöglegra innflytjenda fá atvinnuleyfi
BANDARÍKIN Barack Obama Bandaríkjafor-

seti gladdi hjörtu nærri fimm milljóna innflytjenda með því að gera þeim kleift að fá
atvinnuleyfi í Bandaríkjunum þrátt fyrir
að dveljast þar ólöglega.
Jafnframt hrelldi hann andstæðinga sína
í Repúblikanaflokknum, sem leita nú allra
leiða til þess að ógilda ákvörðunina.
Obama hefur árum saman reynt að fá
Bandaríkjaþing til þess að samþykkja víðtækar breytingar á innflytjendalöggjöf
landsins. Öldungadeildin, þar sem flokksbræður hans hafa verið í meirihluta, hefur
samþykkt frumvarp um það, en repúblikanar, sem eru í meirihluta í fulltrúadeildinni,
hafa ekki viljað vera með.
Innflytjendur og baráttufólk fyrir réttindum þeirra hafa ákaft fagnað ákvörðun
forsetans, sem kynnt var fyrirvaralítið í
fyrrinótt.

Efnahagsráðgjafar forsetans fullyrða
að þessar aðgerðir muni hafa margvísleg
jákvæð áhrif á efnahagslíf landsins, meðal
annars muni meðallaun hækka í kjölfarið.
Repúblikanar brugðust hins vegar
ókvæða við og segja ákvörðun forsetans
ólöglega, þar sem þetta sé einhliða ákvörðun hans en ekki þingsins. Áhrifamenn í
Repúblikanaflokknum eru að íhuga að fara
í mál fyrir dómstólum gegn ákvörðun forsetans.
Repúblikaninn John Boehner, sem er
þingforseti neðri deildar Bandaríkjaþings,
sagði að forsetinn væri „vísvitandi að eyðileggja alla möguleika á því að ná fram samkomulagi beggja flokka um endurbæturnar,
sem hann segist vilja gera“.
Jafnframt sagði hann að þingið myndi
„ekki sitja aðgerðarlaust hjá á meðan forsetinn grefur undan réttarríkinu“.
- gb

Nærri fimm milljónir

BARACK OBAMA Bandaríkjaforseti kynnir aðgerðir sínar í innflytjendamálum í sjónvarpsávarpi úr
Hvíta húsinu í fyrrinótt.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ákvörðun Bandaríkjaforseta nær til nærri
fimm milljóna manna í heildina, sem nú
fá atvinnuleyfi og þurfa ekki að óttast að
verða reknir úr landi lengur.
Þar munar mest um 4,1 milljón foreldra,
sem dveljast ólöglega í Bandaríkjunum
en hafa búið þar í fimm ár eða lengur
og eignast þar börn, sem þar með eru
bandarískir ríkisborgarar eða hafa varanlegt dvalarleyfi þar. Breytir þá engu hvort
börnin eru komin á fullorðinsaldur.
Nýju reglurnar gilda einnig um fólk,
sem kom ólöglega til Bandaríkjanna á
barnsaldri.
Auk þess verður erfiðara en nú er að
reka fólk úr landi, þótt það hafi komið
ólöglega til landsins.

Landshlutasamtök samstiga:

Segja „eingáttarstefnu“ skaða
ferðaþjónustu
FERÐAÞJÓNUSTA Tíu landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélög
og markaðsstofur á landsbyggðinni segja fjölgun ferðamanna
og álag á ferðamannastaði á
sunnanverðu landinu sem og
á Keflavíkurflugvöll hafa náð
þolmörkum. Þetta kemur fram
í sameiginlegri tilkynningu
þeirra. Heppilegast væri að
dreifa ferðamönnum jafnar um
landið með millilandaflugi frá
öllum fjórðungum landsins.
„Stjórnvöld stýra því hvernig
þessi uppbygging á sér stað.
Stjórnvöldum er í lófa lagið að
beina aukinni ásókn erlendra
flugrekenda í aðrar áttir en til
Keflavíkur,“ segir í tilkynningunni.
- sa

)BVTUGVOEVS-BOETWJSLKVOBS
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'KÚMCSFZUUULJGSJ
GZSJSÓTMFOTLBPSLV
Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið raforkufyrirtæki á
sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Við störfum í alþjóðlegu umhverfi og
viljum vera meðal þeirra bestu sem vinna og selja orku. Á haustfundinum
munum við fjalla um þær spennandi áskoranir og tækifæri sem
Íslendingar standa frammi fyrir í orkuvinnslu og raforkusölu.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Ávarp

Á FRÆÐSLUFUNDI Steingrímur Erlings-

son frumkvöðull (t.v.) spjallar við Björn
Berg Gunnarsson, fræðslustjóra VÍB.
MYND/ÍSLANDSBANKI

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar
Nýtt markaðsumhverfi – fjölbreytt eftirspurn

Nýtt skip sjósett næsta vor:

Fáfnir Offshore
hefur samið
við Gazprom

Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar
Mikilvægi rammaáætlunar – áskoranir og tækifæri
Endurnýjanlegir orkugjafar og nýir virkjanakostir
Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs
Vatnsaflskostir

VIÐSKIPTI Fáfnir Offshore hefur

Margrét Arnardóttir, verkefnastjóri vindorku
Vindorkukostir
Gunnar Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Jarðvarmakostir
Umræður
Fundarstjóri: Brynja Þorgeirsdóttir, dagskrárgerðarmaður

"MMJSWFMLPNOJS
4LSÈOJOHÈXXXMBOETWJSLKVOJT

MWIBVTUGVOEVS

gengið frá samningi við Gazprom, stærsta fyrirtæki Rússlands og stærsta jarðgasvinnslufyrirtæki heims.
Fram kom á fræðslufundi VÍB
með Steingrími Erlingssyni,
stofnanda og forstjóra Fáfnis Offshore, í gærmorgun að
Fáfnir hefði fest kaup á skipi til
viðbótar við olíuþjónustuskipið Polarsyssel, sem yrði sjósett
næsta vor og kæmi til með að
þjónusta olíuborpall Gazprom,
Prirazlomnaya í Pechora-hafi.
Polarsyssel er fyrsta íslenska
sérhæfða skipið til öryggis- og
olíuþjónustu á norðurslóðum og
um leið dýrasta skip Íslandssögunnar.
- óká
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Falleg jólatré
Gæðajólattré - sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta gæðaflokki auk
þess að vera
v
mjög falleg og líkjast þannig
raunverullegum trjám. Einföld samsetning.
•
•
•
•

Ekkert barr að ryksuga
Ekki ofnæmisvaldandi
12 stærðir (60-500 cm)
Íslenskar leiðbeiningar

•
•
•
•

Eldtraust
Engin vökvun
10 ára ábyrgð
Stálfótur fylgir

Fæst einnig í Hagkaupi
Smáralind, Skeifunni og Garðabæ.

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Laugardagar kl. 11-18
Sunnudagar kl. 12-18
Hraunbær 123 | s. 550 9800 | skatar.is

VÍKINGAHEIMAR Safnið stendur við sjávarsíðuna í Reykjanesbæ og geymir meðal annars víkingaskipið Íslending sem Gunnar
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Eggertsson smíðaði og sigldi til New York árið 2000.
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Vill að Reykjanesbær
selji Víkingaheima
Bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ vill að bæjaryfirvöld selji Víkingaheima eða leigi reksturinn út. Safnið hefur verið rekið með tapi frá opnun. Formaður bæjarráðs segir
meirihlutann tilbúinn að skoða allt sem geti auðveldað rekstur Reykjanesbæjar.
REYKJANESBÆR „Ég tel að við

eigum að selja Víkingaheima eða
leigja safnið einhverjum öðrum
því það er ekki pláss hér fyrir
neinar skrautfjaðrir eins og staða
bæjarsjóðs er í dag,“ segir Kristinn Þór Jakobsson, bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar.
Kristinn lagði fram bókun á
fundi bæjarráðs á fimmtudag um
að bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ
falli frá tillögum um hækkanir
á gjaldskrá bæjarins, sem hann
segir eingöngu bitna á barnafjölskyldum, og þess í stað selja
safnið, leigja reksturinn út eða
loka því.
„Safnið hefur verið rekið með
tapi síðustu ár og bæjarsjóður
gæti sparað sér 25 til 30 milljónir
á ári með þessu,“ segir Kristinn.
Víkingaheimar voru opnaðir árið 2009. Safnið er rekið af
félaginu Íslendingi ehf. og húsnæðið er í eigu dótturfélagsins Útlendings ehf. Félögin hafa

verið í eigu Reykjanesbæjar frá
árinu 2011 þegar bærinn breytti
rúmlega 100 milljóna króna skuld
þeirra í hlutafé. Um 22 milljóna tap var á rekstri Íslendings
á árinu 2013 samkvæmt ársreikningi félagsins. Samanlagt
tap Íslendings síðustu fjögur ár
nemur 76 milljónum króna.
„Þarna er boðið upp á afþreyingu fyrir ferðamenn og aðra,
sem er mjög virðingarvert, en ég
var á móti þessum kaupum þegar
meirihlutinn yfirtók reksturinn
á sínum tíma og er það ennþá,“
segir Kristinn.
Reykjanesbær skuldar, eins og
komið hefur fram, um 40 milljarða króna og sveitarfélagið þarf
að spara 900 milljónir króna á
ári. Friðjón Einarsson, formaður
bæjarráðs, segir rekstur safnsins
hluta af því sem bæjaryfirvöld
séu nú að skoða til að auðvelda
rekstur Reykjanesbæjar.
„Það eru engar formlegar viðræður í gangi við aðila sem vilja

FRIÐJÓN
EINARSSON

KRISTINN ÞÓR
JAKOBSSON

kaupa eða leigja safnið en við
erum til í að skoða allt. En að
loka safninu hefur ekki verið
inni í umræðunni því það er dýrara fyrir okkur að loka því en
reka það. Tekjur safnsins eru að
aukast sem gerir það að verkum
að það er hagkvæmara að reka
safnið í dag en að loka því,“ segir
Friðjón og heldur áfram:
„En ef einhver góður maður
vill koma með fullt af peningum
og reka safnið okkur að kostnaðarlausu þá er honum velkomið að
hafa samband við okkur.“
haraldur@frettabladid.is

Á mánudag er von á afstöðu EFTA-dómstólsins vegna lána Landsbankans:

Gjafakort
Borgarleikhússins

Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann. Kortið
er í fallegum umbúðum, gildir á sýningu
að eigin vali og rennur aldrei út.
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Sker úr um 0% viðmið á láni
EFNAHAGSMÁL Á mánudag gefur
EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit
vegna máls sem Sævar Jón Gunnarsson höfðaði gegn Landsbankanum. Sævar tók verðtryggt 630
þúsund króna lán hjá bankanum
19. nóvember 2008 gegn útgáfu
skuldabréfs. Skuldabréfinu fylgdi
greiðsluáætlun þar sem fram kemur
að áætlunin byggi á 0% verðbólgu,
núgildandi vöxtum og gjaldskrá
bankans sem geti tekið breytingum.
Síðar kom í ljós að greiðslubyrði
lánsins reyndist talsvert hærri en
ráð var fyrir gert í greiðsluáætluninni, jafnvel þótt hinir breytilegu vextir af láninu hafi lækkað í
kjölfar þess að byrjað var að greiða
afborganir.
Gengið er út frá því að hækkun
afborgana umfram greiðsluáætlun
hafi orsakast af verðbótauppreikningi lánsins sem hafði þau áhrif að
bæði höfuðstóll og vextir hækkuðu
umtalsvert.
Sævar Jón höfðaði mál gegn
Landsbankanum fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur. Dómurinn telur vafa
leika á því hvernig skýra beri 12.

NÝJA SPURNINGIN ER ÞESSI:
Samrýmist ákvæðum tilskipunar nr. 87/102/EBE um neytendalán, eins
og tilskipuninni var breytt með tilskipun nr. 90/88/EBE og tilskipun nr.
98/7/EB, að við gerð lánssamnings, sem bundinn er vísitölu neysluverðs
samkvæmt heimild í settum lögum og tekur því breytingum í samræmi
við verðbólgu, sé við útreikning á heildarlántökukostnaði og árlegri hlutfallstölu kostnaðar, sem birtur er lántaka við samningsgerðina, miðað við 0% verðbólgu en ekki þekkt
verðbólgustig á lántökudegi?

grein laga um neytendalán og hvort
heimilt sé, við útreikning heildarlántökukostnaðar neytenda, að miða
við 0% verðbólgu og horfa þannig
fram hjá þeirri verðbólgu sem er
á þeim tíma þegar lánið er tekið.
Því var leitað ráðgefandi álits hjá
EFTA-dómstólnum.
Sex spurningum var beint til
dómstólsins. EFTA-dómstóllinn
hefur þegar svarað fimm þeirra
vegna máls sem Gunnar V. Engilbertsson höfðaði gegn Íslandsbanka. Búast má við að svörin í
máli Sævars Jóns verði sambærileg hvað þau álitamál varðar. Sjötta
spurningin, sem snýr að 0% verðbólguviðmiðinu, er hins vegar ný.
- jhh



GERÐU KRÖFUR
GÓLFEFNI Reykt og hvíttuð eik með microfösun,
lökkuð með möttu lakki.
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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SPOTTIÐ

Stórmerkileg pólitísk tíðindi urðu á Íslandi í gær:

Hanna Birna átti
ekki annan kost

E

ngum á að koma á óvart að Hanna Birna Kristjánsdóttir hafi ákveðið að hætta að gegna embætti innanríkisráðherra. Það hefur blasað við um nokkurn tíma. Allt
frá fyrsta degi lekamálsins hefur vandi hennar aukist
og að því kom að hún viðurkenndi ósigur sinn. Loksins,
segja margir. Hanna Birna kýs að halda áfram þingmennsku og
ætlar að vera áfram varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Hvernig henni tekst að vinna úr þeirri
stöðu sem nú er uppi er óvíst.
Því ræður hún ekki ein. Alls
ekki. Hún leggur af stað í nýja
vegferð með fullan stuðning
Sigurjón Magnús
Bjarna Benediktssonar, forEgilsson
manns Sjálfstæðisflokksins.
Í yfirlýsingu Hönnu Birnu,
sme@frettabladid.is
frá því gær, segir einmitt:
„Ég hef ítrekað tjáð mig um að ég hafi ekki blandað mér með
óeðlilegum hætti í umrædda rannsókn og það hafa fyrrverandi
lögreglustjóri, ríkissaksóknari, rannsakendur og loks héraðsdómur staðfest með niðurstöðum sínum. Undanfarna daga hef
ég hins vegar skynjað að ekkert af þessu skiptir raunverulega
máli. Tortryggni og vantraust vegna málsins eru enn til staðar
og ákveðnir aðilar og öfl geta og munu áfram halda uppi efasemdum og ásökunum vegna þess.“
Það sem Hanna Birna kýs að kalla öfl mun ráða nokkru um
framhaldið, ekki síður en hún sjálf eða þá Bjarni formaður.
Hún gerði mistök í upphafi málsins og hún gerði mistök í gær.
Best hefði verið fyrir hana að segja sig frá ráðherraembættinu
daginn sem málið var tekið til opinberrar rannsóknar. Kannski
voru það fyrstu mistökin hennar. Þau nýjustu voru að harka ekki
af sér og mæta fjölmiðlum á blaðamannafundi í gær. Illu er best
aflokið. Hver pólitísk framtíð Hönnu Birnu verður, er ekki undir
henni einni komið. „Öflin“ munu hafa sitt að segja.
Svo merkilegt sem það er, þá voru fyrr í þessum mánuði
tuttugu ár frá því að Guðmundur Árni Stefánsson sagði af sér
embætti félagsmálaráðherra. Hann sagði þá á blaðamannafundi
að hann hefði tekið ákvörðun um að láta minni hagsmuni víkja
fyrir meiri, eins og hann orðaði það. Hann vék og eftir það sat
hann á þingi í meira en áratug og hefur síðan verið sendiherra,
fyrst í Svíþjóð og nú í Bandaríkjunum. Sem segir að afsögn
Hönnu Birnu, sem ráðherra, þarf ekki að þýða endalok pólitísks
ferils hennar. Svo þarf ekki að vera.
Hanna Birna var vonarstjarna Sjálfstæðisflokksins. Miklar
vonir voru bundnar við hana. Framabrautin virtist henni greið.
En svo fór sem fór. Bjarni Benediktsson sagði, í fréttum Stöðvar
2, í gær að Hanna Birna myndi hugsanlega verða betri varaformaður nú en áður. Hún hefði meiri tíma til að sinna flokksstarfinu.
Trúlegast kaus Hanna Birna að vera farin úr embætti áður en
umboðsmaður Alþingis skilar áliti sínu, sem hann gerir að öllu
óbreyttu í næstu viku. Fái hún áfelli þar er víst að staðan verður
verri en ella. Og trúlegast best að vera farin áður.
Stuttum og stormasömum ráðherraferli er lokið í lífi Hönnu
Birnu. Eftir er að meta önnur störf hennar, var hún þrátt fyrir
allt góður ráðherra, eða ekki?
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Orka = vinna?

H

ugsum okkur litla vatnssamei nd, Hóu. Hóa
svamlar um í Atlantshafinu og hefur það fínt.
Skyndilega kemur lítill sólargeisli
og lendir á Hóu. Hóa verður öll hin
örasta við þessa athygli. Hún fer
á flug, slítur sig frá hinum vatnssameindunum og þeytist í átt að
skýjunum.
Þegar kólnar hægist á Hóu, hún
tengist öðrum vatnssameindum
að nýju og saman hrynja þær
niður. Stundum lenda Hóa og vinkonur hennar aftur í sjónum, en

stundum lenda
þær á la ndi,
einhverjum
met r u m y fi r
sjávarmáli.
Fyrirsögn
þessa pisti ls
vísar til lögmáls sem stundum er sett fram
í eðlisfræðikennslubókum, gjarnan í skært lituðum ramma. Þó svo
að eðlisfræðibækur skilgreini
„vinnu“ með dálítið sérstökum
hætti er sú skilgreining samt oft

í takt við okkar daglega skilning
á hugtakinu. Það er vinna að bera
vatn upp á fjall. Þessa vinnu er
sólin alltaf að vinna fyrir okkur.
Vinnan krefst orku en þá orku er
hægt að fá til baka, að einhverju
leyti.
Raforkuframleiðsla á Íslandi
gengur út á þetta. Vatn uppi í 600
metra hæð er „orkumeira“ og
þar með verðmætara, en vatn við
sjávarmál. Fallvatnsvirkjanir ná
í þessa orku fyrir okkur. Og við
þurfum víst að nota hana í eitthvað.

vinnustöðum að velja þótt fleiri
bætist ekki við á næstu árum.
En líkur eru samt á því að
hugur margra ungra lesenda liggi
annars staðar. Líkur eru á því að
ef markmiðið er að tryggja að alls
konar konar fólk geti fengið að
blómstra í alls konar störfum um
allt land þá séu til ódýrari leiðir til þess en sú að selja stóriðju
ódýra orku.
Nú má ekki skilja mig með
þeim hætti að ég vilji að ríkið
geri reglulega kannanir á því

hvað „unga fólkið vill“ og dæli
fjármunum í atvinnuuppbyggingu á þeim sviðum. Þvert á móti.
Markaðurinn á að fá að ráða þessu
sem mest, án aðkomu stjórnmálamanna. En það hefur auðvitað ekki endilega verið þannig.
Ákvörðun um að reisa risavirkjun
er alltaf tengd stóriðju. Hugmyndir um stóriðju tengjast gjarnan hugmyndum um atvinnuuppbyggingu. Stjórnmálamenn vilja
gjarnan breyta orku í vinnu,
atvinnu.

Eftir 10 ár

K

æri lesandi. Ertu yngri en
tuttugu og fimm ára? Ef
svo er ætla ég að biðja þig
um að halla þér aftur og ímynda
þér sjálfan þig eftir áratug. Þú ert
kannski búinn með allt nám, kominn með fjölskyldu, og ert farinn
að vinna við eitthvað skemmtilegt,
eitthvað sem þig dreymir um.
Má ég giska: Dreymdi þig um
að vinna í stóriðju? Álveri eða
járnblendiverksmiðju? Ef það er
tilfellið, þá er það gott mál. Þú
hefur þegar úr nokkrum slíkum

Heimsmarkaður með orku

L
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engsti neða nsjáva r-ra fmagnssæstrengur heims er
hinn tæplega 600 km langi
NorNed-strengur sem tengir saman Noreg og Holland. Ef
leggja ætti sæstreng frá Íslandi
til Bretlands þyrfti sá að vera yfir
1.000 kílómetrar og yrði sá lengsti
í heimi. Tæknilegu hindranirnar
eru því eflaust nokkrar. En einhvern tímann ætti þetta að vera
gerlegt. Og það er til mikils að
vinna.
Raforkuverð í Bretlandi er
tvöfalt hærra en á Íslandi. Einungis af þeirri ástæðu ætti lagning sæstrengs að vera á borðinu.
Önnur jákvæð hliðaráhrif þeirrar
framkvæmdar yrðu þau að með

því að tengjast evrópska raforkunetinu væri hægt að taka ákvörðun
um ráðstöfun orkunnar úr höndum stjórnmálanna. Menn myndu
þá einfaldlega þurfa að selja raforkuna á markaðsverði meginlandsins.
Það er líklega óumflýjanlegt að
raforkuverð til almennings myndi
hækka við lagningu sæstrengs. En
það er samt rangt að vera á móti
sæstrengnum af þeirri ástæðu. Að
taka meðvitaða ákvörðun um að
flytja ekki raforku til útlanda til
að halda atvinnustigi uppi og raforkuverði niðri er álíka skynsamlegt og ef Norðmenn hefðu ákveðið að flytja enga olíu til útlanda en
reisa þess í stað plastverksmiðju í

hverjum firði og hafa lægsta eldsneytisverð í heimi. Hvorugt hafa
þeir gert en hafa jafnframt auðgast stórkostlega á sínum orkuútflutningi.
Íslenskir stjórnmálamenn hafa
í gegnum tíðina gjarnan reynt að
breyta orku í atvinnu. Skynsamlegra er að breyta orku í peninga.
Peningar geta búið til nánast hvað
sem er, þar með talið atvinnu.
Það þarf að leita leiða til að selja
íslenska raforku á heimsmarkaðsverði. Hvað sem segja má um hinn
frjálsa markað þá er honum betur
treystandi til að hámarka verð
fyrir raforku heldur en stjórnmálamönnum, sama hve vandaðir
þeir kunna að vera.
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Leiðin áfram til afnáms hafta
Við höfum undanfarin FJÁRMÁL
➜ Ekkert pólitískt
misseri reglulega orðið
vitni að stórkarlalegum
samráð hefur átt sér
yfirlýsingum formanna
stað um leiðir til afstjórnarflokkanna um
náms hafta í sérstakri
yfi r vofa nd i stórsig ra
samráðsnefnd allra
þeirra í glímunni við
afnám hafta. Formaðﬂokka, sem komið
ur Sjálfstæðisflokksins
var á fót í efnahagshefur í nærri eitt og hálft Árni Páll
ráðherratíð minni
ár lýst því yfir reglu- Árnason
lega að ekkert væri því formaður Samfylk- árið 2011. Þar fáum
til fyrirstöðu að afnema ingarinnar
við bara fréttir um að
höft innan sex mánaða.
allt gangi vel í undirÞeir sex mánuðir hafa reynst
lengi að líða. Formaður Frambúningnum og unnið
sóknarflokksins hefur reglulega
sé af kappi.
hótað gjaldþrotaleið, sem Hæstiréttur virðist nú hafa útilokað
Forsenda árangursríks afnáms
með nýföllnum dómi. Hann varð
hafta er samstaða um nokkur
frægur að endemum þegar hann
lykilatriði:
lét verða eitt sitt fyrsta verk sem
1. Heildarmyndin þarf að ganga
upp og setja þarf hagsmuni
forsætisráðherra að lofa nýrri
íslensks atvinnulífs í öndvegi.
áætlun um afnám hafta, því hann
Það dugir ekki að einblína á
hefði öll svör um hvernig standa
þrotabú og þarfir þeirra eða
ætti að afnáminu. Sú áætlun
þörf skuldsettra opinberra
átti að birtast fyrir lok septemaðila til að greiða erlendum
ber 2013. Tímatalið hjá honum
virðist jafn gloppótt og hjá fjárkröfuhöfum afborganir. Ekki er
málaráðherranum og jafn djúpt á
hægt að veita einstökum þrotaraunverulegum lausnum á flóknu
búum úrlausn sem ekki er hægt
viðfangsefni.
að veita almennt öðrum í sambærilegri stöðu. Ekkert skref
Ekkert pólitískt samráð hefur
má stíga til að losa suma út,
átt sér stað um leiðir til afnáms
hafta í sérstakri samráðsnefnd
nema tryggt sé að líka sé hægt
allra flokka, sem komið var á fót
að mæta þörfum einstaklinga,
lífeyrissjóða og atvinnufyrirí efnahagsráðherratíð minni árið
2011. Þar fáum við bara fréttir
tækja í bráð og lengd. Við getum
um að allt gangi vel í undirbúnekki hneppt íslenskt atvinnulíf
ingnum og unnið sé af kappi. Um
í hlekki til að þjóna erlendum
hreint sýndarsamráð er að ræða:
kröfuhöfum um ókomna tíð.
Við fáum engar upplýsingar um
2. Lífeyrissjóðir launafólks geta
ólíkar leiðir eða samtal um leiðekki verið seinastir út. Lífeyrisina áfram. Þvert á móti keppast
kerfi landsmanna er grundvallformenn stjórnarflokkanna við að
arstyrkleikaþáttur efnahagsbyggingar okkar og var okkur
lýsa væntanlegum snilldarlausnmáttarstólpi til að skapa tiltrú
um sem þeir muni tefla fram á síðá íslenskt efnahagslíf í kjölfar
ari stigum.
hruns. Einkennismerki þess
Þess vegna er óhjákvæmilegt
að Samfylkingin skýri sína sýn á
voru fjölbreyttar fjárfestingar,
afnám hafta.
sem dreifðu áhættu út fyrir hið
Ytri aðstæður eru nú með einíslenska efnahagskerfi. Þau sérdæmum góðar til að stíga alvöru
kenni eru nú í hættu, því sjóðirnir hafa ekki getað fjárfest
skref. Vextir og hagvöxtur í viðerlendis frá hruni. Ef lífeyrisskiptalöndum eru mun lægri en
hér á landi og því ekki líkur á
sjóðir landsmanna verða áfram
að almenn efnahagsleg skilyrði
bundnir innan hafta verða fjárleiði til útflæðis og gengishruns.
festingarkostir þeirra sífellt
einhæfari og hlutur ríkisÁhættan felst fyrst og síðast í því
hvort er trú eða vantrú á Íslandi.
skuldabréfa í eignasafni þeirra
Forgangsverkefni ætti að vera að
alltof stór. Þá hætta þeir að
verða okkur sjálfstæð stoð og
skapa traust og samstöðu um verkefnið til að innlendir fjármagnsbreytast í hefðbundna gegnumeigendur þori að halda peningum
streymissjóði.
sínum hér á landi og sæki ekki út í
3. Afnám hafta má ekki hafa áhrif
meira öryggi, þótt vextir séu lægri
á greiðslujöfnuð þjóðarinnar.
Við eigum ekki að verja gjaldog innlendir fjármagnseigendur
eyrisforða okkar til að greiða
fari út með þeim hætti að hagkerfið þoli. Í þessu ljósi er verkleysi
leið erlendra kröfuhafa úr landi
ríkisstjórnarinnar svo bagalegt.
eða skuldsetja þjóðina í erlend-

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

um gjaldeyri til að losa erlenda
kröfuhafa úr landi.
4. Afnám hafta má ekki hafa áhrif
á greiðslujöfnuð heimilanna.
Lykilforsenda er að aðgerðin
hafi ekki í för með sér gengiskollsteypur, sem leiði af sér nýja
verðbólguhrinu og stökkbreytingu verðtryggðra lána.
5. Koma verður á eðlilegu innstæðutryggingakerfi án tafar,
til að auka tiltrú á íslensku fjármálakerfi. Innlendir innstæðueigendur þurfa að búa við sambærilegt öryggi fyrir sparifé sitt
hér á landi og í nágrannalöndunum. Ef íslenskir innstæðueigendur sjá kost á meira öryggi
í nágrannalöndunum mun slík
staða ýta undir fjármagnsflótta.
Verkleysi ríkisstjórnarinnar í
þessu efni er mjög ámælisvert.
6. Stugga verður við erlendum innstæðueigendum. Gjaldeyrisútboð
Seðlabankans hafa nú þegar skilað þeim árangri að lítill munur er
á álands- og aflandsgengi. Markmið gildandi stefnu um afnám
hafta hefur verið að minnka
hina „gömlu“ snjóhengju, en allt
of lítið hefur verið gert til að
byggja fullnægjandi hvata í því
efni. Enn er í gildi almenn yfirlýsing ríkisins um ábyrgð á innstæðum og henni hefur verið
beitt þegar á hefur reynt. Það er
löngu tímabært að breyta henni.
Takmarka á gildi hennar við innstæður einstaklinga, en undanskilja innstæður lögaðila ríkisábyrgð. Þá verður ólíklegra að
erlendir innstæðueigendur kjósi
að eiga innstæður í íslenskum
bönkum og leiti frekar útgöngu
eftir þeim leiðum sem stjórnvöld
opna þeim.
7. Taka þarf næsta skref með
útgönguskatti. Í áætlun um
afnám gjaldeyrishafta í mars
2011 var gert ráð fyrir því að
þegar gjaldeyrisútboð Seðlabankans hefðu náð að færa aflands- og álandsgengi saman
eins og nú hefur gerst, yrði settur á útgönguskattur. Brýnt er að
hanna slíkt kerfi sem fyrst.
8. Haga verður afnámi hafta í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar leikreglur. Mikilvægt er að
afnám hafta fari fram af ábyrgð,
samningshörku og festu, en án
ævintýramennsku. Það getur
orðið íslenskri þjóð gríðarlega
kostnaðarsamt að leggja upp í
óvissuferð þar sem tafir verða
við hvern einasta áfanga vegna
málaferla. Æskilegast væri að
hafa ferlið gagnsætt, leikreglurnar ákveðnar í þágu íslenskra
hagsmuna og hafa Alþjóðagjaldeyrissjóðinn með í för.
Gjaldeyrishöftin eru alvarleg meinsemd og skapa verulega
áhættu fyrir íslenskt efnahagslíf.
Leiðin áfram er ekki einföld, en
hún er fær. Fyrst á dagskrá hlýtur
að vera að leita víðtækrar samstöðu
innanlands um leiðina áfram.

Safn hinnar
líðandi stundar
Það er orðið að árstíða- MENNING
➜ Í dag er Nýló
bundinni venju með lækkþekkt fyrir að vera
andi sól að listasenan í
eitt af elstu listaheild sinni þurfi að endurtaka hver ávinningur af
mannareknu söfnum
list sé fyrir samfélagið. Í
og sýningarýmum
þessu samhengi er langí Evrópu og skipar
oftast átt við efnahagslegan ávinning, enda veit
einstakan sess sem
jafnvel sitjandi ríkisstjórn Þorgerður Ólafs- menningarstofnun
að raunverulegt gildi dóttir
menningar er ómetanlegt. formaður stjórnar og myndlistarmiðja
Ef að maður vill undir- Nýlistasafnsins
á Íslandi.
strika peninga í listum er
hægt að benda á að með
hverri krónu sem sett er í menngeymir einstæðan hlut íslenskrar
ingu, koma fimm tilbaka. Staðlistasögu frá því um 1960.
reyndin er sú að íslenskt samfélag
Fyrsta minning mín af Nýlistaer í raun ofdekrað af endalausum
safninu er að ég rambaði óvart
inn á gjörningakvöld á Vatnstækifærum til þess að njóta listar
vegna takmarkalauss framtaks og
stígnum eftir Kvennó-bjórkvöld.
vinnu listafólks í gegnum tíðina
Nokkru seinna var Nýló flutt á
Þó við lítum 100 ár aftur í tímLaugaveg 26 og hafði þá nýverið
ann er það augljóst að íslenska
misst geymsluplássið fyrir safnlistasenan er mestmegnis sköpuð
eignina. Þáverandi stjórn ásamt
listamanninum Carl Boutard,
af listamönnum og oftar en ekki
sýndi verkin með því að þekja
í sjálfboðavinnu. Árið 1916 var
allan gólfflötinn með innpökkhornsteinn lagður að kastala og
listasafni Einars Jónssonar efst
uðu verkunum og lagði gönguplá Skólavörðuholtinu. Árið 1947
anka yfir svo gestir gátu gengið
var Myndlistarskóli Reykjavíkur
yfir söguna. Þremur árum seinna
stofnaður sem hefur verið rekinn
eftir útskrift frá LHÍ var mér
ásamt nokkrum ungum myndaf listamönnum óslitið síðan og
árið 1965 var gallerí SÚM komið
listarmönnum boðið að velja verk
á legg af hópi listamanna.
úr safneign Nýló á sýningu sem
þá var komið á Skúlagötuna. Þá
5. janúar árið 1978 komu 26
fyrst opnuðust augu mín fyrir
listamenn saman í vinnustofu
umfangi og mikilvægi Nýló þar
Ólafs Lárussonar listamanns og
sem ég skrollaði gegnum rúmlögðu drög að stofnun listasafns
lega 1.000 verk og heimildir frá
sem tileinkap var samtímalist.
fyrri sýningum í safninu. Mörg
Stefna sem opinberar listastofnanir voru ekki að sinna á þeim
verkanna hafði ég aldrei séð áður
tíma. Þannig varð Nýlistasafnið
en sum hver voru afar kunnugleg
og komu við innsta hjartastreng.
eða Nýló til, fyrst til húsa í 30 m2
geymslu í Mjölnisholti. Tæpum
Eins og mörgum er kunnugt
tveimur árum seinna var sýnflutti Nýló nýverið safneign sína
ingarými Nýló komið á koppinn
í Breiðholtið. En leitin að hentá jarðhæð Vatnsstígs 3b. Síðan þá
ugu sýningarrými stendur hins
hafa opnað og lokað yfir 60 listavegar enn yfir. Nú hafa margir
mannarekin rými á höfuðborgaraf stofnendum og fulltrúum Nýló
svæðinu einu saman, sem loguðu
ásamt nokkrum heimsþekktum
glatt á meðan á þeim stóð.
listamönnum, gefið safninu listaÍ dag er Nýló þekkt fyrir að
verk til þess að tryggja varanvera eitt af elstu listamannalegri aðstöðu fyrir sýningastarfreknu söfnum og sýningarýmum
semina.
í Evrópu og skipar einstakan sess
Þannig hefur Nýló verið keyrt
sem menningarstofnun og myndáfram gegnum tíðina, með stöðugri vinnu og framtaki listalistarmiðja á Íslandi. Safnið er
manna sem er einmitt ástæðan
ekki rekið í hagnaðarskyni heldfyrir því að þetta tiltekna listaur í þágu framþróunar og varðmannarekna rými hefur ekki
veislu myndlistar hér á landi.
Listaverkaeign safnsins telur yfir
kulnað út eins og öll hin. En Nýló
2.000 verk og byggist einvörðungu
er ekki sjálfsagður hlutur frekar
á gjöfum listamanna. Fjöldi þessen eitthvað annað og staðreyndin
ara verka hefði án efa glatast ef
er sú að það er komið að ákveðnlistamennirnir hefðu ekki komið
um kaflaskilum í sögu sýningasaman til þess að varðveita eigin
rýmis safnsins.
sögu. Heimildasafn um frumHvað gerist ef að Nýló fær
kvæði listamanna er einmitt að
ekki almennilegt sýningarými
sem veldur hugsjónum og kröftfinna í Nýló, sem og heimildasafn
gjörninga sem fluttir hafa verið
um þess? Þetta tiltekna rými sem
í safninu síðustu áratugi. Nýló er
hefur haft gríðarlega mótandi
og hefur verið safn og sýningaáhrif á listasenuna og næstu kynrými hinnar líðandi stundar og
slóðir listamanna í nær 4 áratugi.
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Bluetooth þráðlaus tenging
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Snjallsjónvarp
Þráðlaust Wi-Fi
Einfallt
AMR+ 100
3D digital comb filter
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Nanna Kristín Magnúsdóttir, leikkona

Ætla á Heimilislega sunnudaga
Á laugardag er ég að hugsa um að kíkja í bíó með
krakkana mína á nýju Sveppa-myndina. Um kvöldið er
mér boðið í stórafmæli hjá Eddu Arnljótsdóttur stórleikkonu. Sunnudeginum verður eytt á Kexi Hosteli sötrandi
kakó á Heimilislegum sunnudögum, en þar mun Ævar
vísindamaður skemmta fjölskyldunni og vera með upplestur á nýútgefnum barnabókum.

Halldór Eldjárn,
tónlistarmaður

Ágúst Guðmundsson,
leikstjóri

Regína Ósk Óskarsdóttir,
söngkona

Smíðar trommuheila
um helgina

Kíkir á Karitas og tekur
líﬁnu með ró

Fjölskylduhelgi og
frumsýning

Fyrst ætla ég að smíða eitt
stykki trommuheila. Svo ætla
ég líka að sjá kvikmyndina
Interstellar í bíó. Ekkert
djamm.

Ég var að hugsa um að fara í
leikhús og sjá Karitas, ég má
ekki missa af þeirri sýningu.
Annars ætla ég bara að taka
lífinu með ró og skreppa einu
sinni í sundlaugarnar.

Ég er að frumsýna jólahlaðborð á Hótel Sögu, sem er
alltaf spennandi. Á morgun
heimsæki ég sunnudagaskóla
Grafarvogskirkju, annars verða
rólegheit og kökubakstur.

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Á DANSSÝNINGU
hjá Dansskóla Brynju
Péturs á
morgun í
Íþróttahúsi
Seljaskóla
og sjáðu það
nýjasta í
street-dansi.

Á JAZZPLÖTUNA Í NÓTTINNI með 14 lögum Sigurðar
Flosasonar við ljóð eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson og í flutningi
Kristjönu Stefánsdóttur.

ST. PETERSBURG BALLET Sinfóníuhljómsveit og ballettflokkurinn æfðu stíft í Hörpu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hnotubrjóturinn
sýndur í Eldborgarsal
St. Petersburg Festival Ballet sýnir ballettinn Hnotubrjótinn við tónlist Tsjajkovskís í Hörpu um helgina.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

DJÁSN þar sem Freyju saga er
leidd til lykta. Framtíðartryllir
fyrir yngri og eldri lesendur.

St. Petersburg Festival Ballet er
kominn aftur í Hörpu og sýnir
Hnotubrjótinn við tónlist Tsjajkovskís, sem leikin er af Sinfóníuhljómsveit Íslands, í Eldborgar-

salnum klukkan 13 og 17 bæði í
dag og á morgun. Stjórnandi er
Sergey Fedoseev, Marius Petipa
er danshöfundur og um búninga og
umgjörð sér Vyacheslav Okunev.
Sýningin á Hnotubrjótnum mun
vera sú fyrsta þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur með St.
Petersburg Festival Ballet sem

samanstendur af fremstu listdönsurum St. Petersburg Ballet og
dönsurum úr úrvals dansflokkum
sem viðhalda hefðum St. Petersburg Ballet. Aðaldansararnir hafa
unnið til alþjóðlegra verðlauna en
flokkurinn hefur ferðast til fjölmargra Evrópulanda frá því hann
var stofnaður árið 2007.

➜ Sýningin á Hnotubrjótnum
mun vera sú fyrsta þar sem
Sinfóníuhljómsveit Íslands
leikur með St. Petersburg
Festival Ballet.

Grillaður grísahnakki Moruno með romesco-sósu
500 g gríshnakki
2 hvítlauksgeirar, fínt
saxaðir
2 tsk. salt
1 tsk. karrí
½ tsk. kóríanderfræ,
möluð
1 tsk. paprikuduft
½ tsk. garðablóðberg
1 tsk. svartur pipar
3 msk. ólífuolía
1 msk. sítrónusafi

Á WOODY ALLEN-MYNDINA Midnight in Paris með
Owen Wilson í aðalhlutverki á
Stöð 2 í kvöld klukkan 20.40.

Hreinsið kjötið vel og
skerið í jafna bita, um
tvo cm á kant. Hrærið
allt hitt saman í mat-

vinnsluvél, hellið yfir
grísahnakkann og látið
kjötið liggja yfir nótt í
maríneringunni. Grillið
kjötið á spjóti á meðalhita í fimm til sex
mínútur. Berið fram
með romesco-sósu og
kartöfluskífum.

Romesco-sósa
1 lítill laukur
2 rauðar paprikur
1 hvítlauksrif
2 greinar garðablóðberg
1 tsk. óreganó

1 tsk. paprikuduft
1 dl rauðvín
500 g tómatar úr dós
100 g blandaðar ólífur
kjúklingakraftur
sjávarsalt og nýmalaður
pipar
25 g fersk basilíka

í 20 mínútur. Setjið
ólífurnar í pottinn og
maukið allt saman með
töfrasprota. Bragðbætið með kjúklingakrafti,
salti og pipar eftir
smekk. Bætið að lokum
fínsaxaðri basilíku við.

Skerið laukinn og paprikuna niður og svitið í
potti ásamt hvítlauk,
kryddi og kryddjurtum.
Bætið rauðvíninu í
og sjóðið niður um
helming. Bætið þá
tómötum við og sjóðið

Úr bókinni: Leyndarmál
Tapasbarsins.
Útg.: Forlagið
GRÍSAHNAKKINN
GÓÐI Fínsöxuð basilíka

er punkturinn yfir iið.

HÁSKERPU 4K
OFURUPPLAUSN
Philips Ambilight sjónvarp með Android stýrikerfinu

20% AFSLÁTTUR
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•
•

með Android

Glæsileg rammalaus hönnun
Ultra HD – 4K ofur háskerpuupplausn 3840x2160
Pixel Precise Ultra HD myndvinnsla með quad core örgjörva
Alvöru myndgæði með 600Hz PMR Ultra, Perfect Natural Motion og Micro Dimming Pro
Ambilight baklýsing, eykur upplifun til muna
Android stýrikerfi , nýr heimur leikja, kvikmynda og afþreyingar, til dæmis sjónvarp Símans,
OZ appið og Google Play Movies beint í tækið
Twin tuner – hægt að horfa á eina stöð og taka upp aðra á sama tíma
Snjöll fjarstýring – Vönduð fjarstýring með músabendli, lyklaborði og hægt að tala við tækið!
Endalausir möguleikar með Cloud TV, Simplyshare, Multiroom server, Dropbox og Miracast
Hægt er að horfa á 3D myndir – 4 gleraugu fylgja!
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Philips 49PUS7909
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ÁÐUR 374.995

55”

Philips 55PUS7909
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EKKI STRESSA ÞIG Á BAKSTRINUM
FÁÐU ÞÉR TILBÚINAR GÓMSÆTAR SMÁKÖKUR
OG NJÓTTU AÐDRAGANDA JÓLANNA

SMÁKÖKUR
SMÁKÖK

ÝMSAR TEGUNDIR
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KR/BOXIÐ

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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ÁÐUR 239 KR/STK

PIPARKÖKUDROPAR
COOP 500G
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KR/PK

PIPARKÖKUR
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300 G
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Tilboðin gilda 20.-23. nóv 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Það var mikið
hlegið og grínast
í myndatökunni.
Það var eins
og þeir tíu úr
hópnum sem
mættu í myndatökuna hefðu
þekkst í langan
tíma en flestir
eru nýbúnir að
kynnast. Efri
röð frá vinstri:
Laufey, Kristín,
Hafsteinn, Karen,
Fanný og Axel.
Neðri röð frá
vinstri: Stefán,
Dagný, Júlíus og
Gullý.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nokkurs konar systkinatenging
Íslendingar sem ættleiddir voru frá Indónesíu stofnuðu hóp á Facebook og í kjölfarið fóru þau út að borða saman. Næst
ætla þau að hittast með mökum og börnum enda segja þau félagsskapinn vera jafn mikilvægan fyrir börnin þeirra og þau.
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Þ

au 59 börn sem ættleidd voru frá Indónesíu til íslenskra fjölskyldna á árunum 1981
til 1983 komu flestöll frá
sama fósturheimili þar í
landi. Fáein börn höfðu verið ættleidd fyrir þennan tíma í gegnum
þriðja land. Fyrir nokkrum árum
var stofnaður hópur á Facebook
fyrir þennan hóp og eru nú fimmtíu
manns meðlimir á þeirri síðu, þar
á meðal Júlíus Þór Sigurjónsson og
Laufey Karítas Einarsdóttir.
Júlíus: „Það var lítið sem gerðist
fyrstu árin. Við vorum aðallega að
safna saman fólki og bjóða því að
vera með í hópnum á Facebook. En
svo setti ég nokkrar spurningar á
síðuna í haust sem kveiktu líflegar
umræður og þá fórum við að ræða
það að hittast í fyrsta skipti.“
Laufey: „Það byrjaði meðal annars umræða um nöfnin okkar en
við eigum öll nöfn frá Indónesíu.
Ég hét til dæmis Silvana og skírði
elstu dóttur mína því nafni. Svo töluðum við um fósturheimilið sem við
vorum flest á og skiptumst á upplýsingum sem við höfum um okkur og
uppruna okkar.“
Með kolsvartan húmor
Það var langt því frá að allir í hópnum þekktust þótt þau hafi mörg
vitað hvert af öðru í gegnum árin.
Ákveðið var að fara saman út að
borða og þrettán komust á þennan
fyrsta fund hópsins. Laufey og Júlíus eru sammála um að kvöldið hafi
heppnast vel og búið er að ákveða að
hittast næst með mökum og börnum
fljótlega eftir jól.
Laufey: „Það var mjög fyndið en fyrst eftir að ég kom á veitingastaðinn þá sat ég og reyndi að
muna nöfnin en varð alveg ringluð
og fannst bara allir vera svo líkir.
Júlíus: „Já, við eigum ýmislegt

sameiginlegt. Erum flest lágvaxin
og náttúrulega svipuð í útliti. Svo
komumst við að því að við erum mjög
skipulögð, með vott af fullkomnunaráráttu, flest vel menntuð og mjög
mörg að vinna með börnum.“
Laufey: „Og öll með góðan húmor
fyrir sjálfum okkur. Ég hef alltaf haft húmor fyrir því þegar fólk
heldur eitthvað annað um mig út frá
útlitinu, til dæmis að mér er alltaf
heilsað af asísku fólki og það byrjar
að tala við mig á eigin tungu. Ég hélt
ég þyrfti að passa að vera ekki of
groddaleg til að móðga engan en svo
eru allir í hópnum með kolsvartan
húmor fyrir sjálfum sér.“
Júlíus: „Við létum alveg eins og
asnar á veitingastaðnum. Stór hópur
af Íslendingum sem litu allir eins út.
Við spurðum hópinn á næsta borði
hvaðan þau væru eiginlega ættleidd
og grínuðumst með að enda kvöldið
í karókí.“
Laufey: „Ég fór og hitti vinkonur mínar eftir matinn og hópurinn
kom svo og hitti okkur. Þegar þau
löbbuðu inn á staðinn, heilt gengi af
alveg eins fólki, sagði ég við vinkonurnar: „Þarna koma systkini mín,“
og sprakk úr hlátri.
Júlíus: „Það eru reyndar nokkrir
vinir innan hópsins sem hafa vanist
því að segjast vera systkini þegar
þau eru spurð, enda gerir fólk bara
ráð fyrir því. Þá er bara einfaldara
að segja já. Ætli það sé ekki svolítil
systkinatenging á milli okkar, alla
vega vorum við að hlæja að því að
af sextíu manna hópi á sama aldri
hefur ekkert okkar nokkurn tímann
parast saman. Við virðumst bara
ekki heillast hvert af öðru.“
Snýst ekki um að finna ræturnar
Hvorki Laufey né Júlíus segjast
finna fyrir fordómum eða truflun vegna útlitsins þótt stundum
sé haldið að þau séu útlendingar
eða alveg þar til þau byrja að tala
íslenskuna. Júlíus gekk í gegnum
tímabil í kringum tvítugt þegar
hann var viðkvæmur fyrir því að
vera ruglað saman við innflytjendur frá Asíu en hann segir það hafa

verið fyrst og fremst byggt á hans
eigin fordómum.
Júlíus: „Ég passaði mig að tala
íslenskuna rosalega hátt og skýrt,
og lét alla vita að mér fyndist bjúgu,
svið og skata rosalega góður matur.
Ég rembdist við að vera íslenskari
en allt, en ég er löngu kominn yfir
slíkt og er orðinn vanur alls kyns
spurningum án þess að kippa mér
upp við það. Enda er ég grunnskólakennari, meira að segja íslenskukennari, það vekur spurningar hjá
bæði nemendum og foreldrum.“
Laufey: „Ég held að þessi tímasetning núna, þegar maður er kominn með fjölskyldu og orðinn öruggur í eigin skinni, sé mjög góð til að
hitta aðra í sömu stöðu. Það að eiga
börn er ein stærsta ástæðan fyrir
því að mig langaði að vera hluti af
þessum hópi. Stelpurnar mínar fá
alveg sömu athugasemdir og ég
hef fengið í gegnum tíðina og er
til dæmis hrósað fyrir að tala góða
íslensku og spurðar hvaðan þær séu.
Mig langar að þær kynnist börnum
sem eru í nákvæmlega sömu stöðu,
og með svipað útlit.“
Júlíus: „Ég sé þetta sem tengslanet til frambúðar og einmitt fyrir
börnin. Við eigum ekkert að vera
feimin við að vera hópur af ættleiddum einstaklingum, það er
engin skömm að vera ættleiddur og
ég vona að við verðum fyrirmynd
fyrir aðra. Því hópurinn snýst ekki
um að finna ræturnar, tala látlaust
um Indónesíu, borða indónesískan
mat og skipuleggja leit að líffræðilegum foreldrum. Ég hef til dæmis
engan áhuga á að finna einhverjar
rætur í Indónesíu. Ekki nokkurn.
En mig langar alveg að heimsækja
landið.“
Laufey: „Mig líka, kannski förum
við bara allur hópurinn saman. Ég
fann það áður en ég átti stelpurnar
mínar að þá blundaði meiri forvitni
í mér að hitta fólk líkt mér, eitthvað sem ég gæti tengt við, enda er
ég auðvitað ekki lík neinum í fjölskyldunni. En svo eftir að ég eignaðist börn sjálf varð ég rólegri því
þá fann ég þessa tengingu. Nú erum

GAMLIR SKÓLAFÉLAGAR Laufey og Júlíus hafa þekkst frá æsku en þau voru saman

í grunnskóla og var oft ályktað að þau væru systkini.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þegar þau löbbuðu
inn á staðinn, heilt gengi
af alveg eins fólki, sagði
ég við vinkonurnar:
„Þarna koma systkini
mín,“ og sprakk úr hlátri.

Við hlógum að því að af
sextíu manna hópi á sama
aldri hefur ekkert okkar
nokkurn tímann parast
saman. Við virðumst bara
ekki heillast hvert af öðru.

Laufey Karítas Einarsdóttir

Júlíus Þór Sigurjónsson

Félagsskapurinn til fyrirmyndar
STÆRSTU HÓPAR
ÍSLENSKRAR ÆTTLEIÐINGAR
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Misjafnt er hvaða lönd Íslensk ættleiðing er með samning við hverju
sinni og því algengt að börn sem
eru ættleidd frá sama landi séu á
sama aldursbili. Kristinn Ingvarsson,
framkvæmdastjóri Íslenskrar ættleiðingar, fagnar frumkvæði indónesíska
hópsins og vonar að fleiri hópar taki
hann sér til fyrirmyndar. Síðustu tvö
ár hefur félagið eflt félagsstarf og
fræðslu til muna og mun hópastarf
með 10 til 12 ára krökkum fara af
stað eftir áramót.

við heill hópur og eigum flest börn
og þá er komin enn meiri tenging.“
Eftir spjall við Laufeyju og Júlíus hittum við aðra í hópnum sem
mættu í myndatöku. Það vantaði svo
sannarlega ekki húmorinn í liðið og
voru miklar pælingar um hverjir
væru hæstir í hópnum og ættu að
standa aftast í tökunni, en þar sem
nær allir eru jafn lágvaxnir þurftu

einhverjir að standa á tám og á
kössum. Þegar ljósmyndarinn var
loksins búinn að koma öllum saman
var hann sleginn út af laginu með
spurningunni: „Líður þér eins og
þú sért í tökum fyrir Nings-auglýsingu?“ og svo var skellihlegið. Það
er óhætt að segja að þessi hressi og
afslappaði hópur tekur sjálfan sig
ekki sérlega hátíðlega.
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5 䟏ra 䟏byrgð
䟅takmarkaður akstur

Hyundai i10
Verð fr䟏: 1.990.000

kr.

Eyðsla fr䟏 4,7 l/100 km*
Comfort 䟤tg䟏fa verð 2.190.000 kr. / upphitað leðurst䟧ri / upphituð sæti / upphitaðir rafdrifnir speglar /rafdrifnar fram- og
afturr䟤ður / ESP st䟢ðugleikast䟧ring / hlj䟟mtæki með geislaspilara, MP3 afspilun, USB og iPod tengi.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri. / **Fjármögnun reiknuð af heimasíðu lykill.is til 84 mánaða. Lántökugjald 3,5% og hlutfallslegur árlegur kostnaður 10,62%

10% 䟊TBORGUN / M䟏naðargreiðsla 29.857 kr. 䟚 84 m䟏nuði**
Kynntu þ䟖r l䟏nakj䟢r Lykils 䟏 www.lykill.is

Hyundai i10 verðlaunab䟚ll

Loksins sm䟏b䟚ll 䟚 fullum gæðum
Besti borgarb䟚llinn

N䟧r Hyundai i10 hefur unnið til 10 verðlauna 䟏 s䟚ðastliðnum m䟏nuðum og er 䟏n efa einn
skemmtilegasti sm䟏b䟚llinn 䟏 markaðnum. Blaðamenn sem pr䟟fuðu n䟧jan Hyundai i10 voru
䟏 einu m䟏li um að þar s䟖 䟏 ferðinni sm䟏b䟚ll 䟚 fullum gæðum.

Fyrir skemmstu v䟢ldu blaðamenn WHATCAR?
n䟧ja i10 besta borgarb䟚linn. 䟊tnefninguna f䟖kk
hann ekki s䟚st fyrir aukið r䟧mi, þægindi 䟚 akstri
og 䟏berandi gæðafr䟏gang.

Finnur Thorlacius b䟚lablaðamaður / 9. apr䟚l 2014 / www.visir.is
Magnaður sm䟏b䟚ll. Undirritaður hefur reyndar aldrei ekið eins g䟟ðum sm䟏b䟚l og það er auðvelt að
”
gleyma þv䟚 við akstur hans að þar fari 䟚 raun sm䟏b䟚ll. Aksturseiginleikar hans eru miklu frekar 䟚 ætt
við stærri og d䟧rari b䟚la og fj䟢ðrunin fer langt fram䟤r væntingum.“

B䟚ll 䟏rsins
Carbuyer.co.uk - samt䟢k breskra
blaðamanna sem s䟖rhæfa sig 䟚 ums䟢gnum
um n䟧ja b䟚la g䟏fu n䟧jum Hyundai i10 fullt
h䟤s stiga og hæstu einkunn og þar með
titilinn B䟚ll 䟏rsins.

N䟧i b䟚llinn er Hyundai
GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

Hyundai – Kauptúni 1 – Beint á móti IKEA – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is
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Í BARÁTTTUHUG Þorfinnur greindist með illskeytt krabbamein í sumar og er nú í erfiðri meðferð vegna þess en lætur það ekki stöðva sig. Frumsýning Víkingó verður í næstu viku.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þessir brjáluðu bardagahanar
Þorfinnur Guðnason, einhver allra flottasti kvikmyndagerðarmaður landsins, stendur í ströngu. Fyrir dyrum stendur frumsýning myndar hans Víkingó um leið og hann berst fyrir lífi sínu. Rætt var við Þorfinn um hanaat og farið yfir ferilinn.
Jakob Bjarnar
Grétarsson
jakob@365.is

Þ

orfinnur Guðnason er
heimildarkvikmyndagerð armaður. (Skelfilegt orð.) Sem slíkur
sökkvir hann sér ofan í
viðfangsefni sín og undanfarin þrjú ár hefur hann hugsað
um fátt annað meira en hanaat. Í
næstu viku frumsýnir hann mynd
sína Víkingó. „Þetta er mynd í
fullri lengd, byggð upp sem bíómynd og fjallar um íslenskan
mann sem álpast inn á hanaat í
Dóminíska lýðveldinu fyrir hartnær 20 árum. Í dag er hann einn
þekktasti hanaatsmaður landsins. Hann ræktar bardaga hana.
Hans þekkta kyn heitir Víkingó,
en í Dóminíska lýðveldinu er
hann einmitt kallaður Víkingó.
Inn í þetta fléttast svo sagan af
Gabríel skóburstara, um drauma
hans og þrár, en hann er 12 ára
þegar sagan hefst. Gabríel er með
ellefu putta og hann dreymir um
að eignast unga af þessu fræga
Víkingó-kyni svo hann geti orðið
frægur og ríkur eins og Jón Ingi
Víkingó kraftaverkamaður. Mjög
fylginn sér og skemmtilegur.
Skapar mótvægi við söguna. En,
það má segja að myndin sé hörkukeyrsla inn í heim hanaatsins.“
Úr Biskupstungum í hanaatið
Til stóð, og stendur, að ræða við Þorfinn, sem ávallt er kallaður Toffi af
vinum sínum, og ég sem þetta skrái
tel mig hiklaust til þeirra, um merkan feril hans en það er hægara sagt
en gert að beina talinu í aðrar og
almennari áttir; hanaatið á hug hans
allan. Og það er svo sem ekki leiðin-

legt að tala um hanaat. „Já, já, þetta
er heimildarmynd. Það er enginn að
græða pening á þessu. En, þetta er
fjörug og skemmtileg mynd. Þarna
er líka voodoo. Segir af konu sem
kemur fram með fyrirboða sem svo
keyrir myndina áfram. Hún spáði
meira að segja um kosningaúrslitin
á Íslandi. Og það var upp á punkt
og prik.“
Þorfinnur hefur unnið að Víkingó
nú í þrjú ár með hléum. Hann hefur
farið tvisvar út og eytt eitthvað um
fjörutíu dögum í Dóminíska lýðveldinu, en þess ber að geta að myndin
er líka tekin á Íslandi. „Þar förum
við inn í heim sveitapiltsins Jóns
Inga Gíslasonar frá Kjarnholtum í
Biskupstungum. Við erum sveitungar, við Jón Ingi,“ segir Toffi.
Frægir bardagahanar vel metnir
Gott og vel, hanaat – það er ómögulegt annað en hrífast með. Hvernig má það vera að ungur maður
úr Biskupstungum lendi í þessari
stöðu, að verða einhver helsti hanaatsmaður Dóminíska lýðveldisins?
„Já, hann var á einhverju námsmannaferðalagi eftir háskólanám
í Kanada. Fór í siglingu, kom við í
Karíbahafinu og kynnist þar fjölskyldu sem ræktar bardagahana.
Hann fór á hanaat og heillaðist upp
úr skónum.“
Eins ólíklega og það nú hljómar
þá er íslenski sveitapilturinn óvænt
kominn á heimavöll. „Þeir eru frægir ræktendur, hann og hans fjölskylda; rækta hesta og sauðfé í sinni
sveit. Hið sama gildir um hænsnarækt. Sama hugsunin. Mikil fræði
felast í því að rækta bardagahana.
Þetta eru ekki bara hanar heldur sérstakt kyn og þar eru frægir
bardagahanar eins vel metnir og
góðir stóðhestar á Íslandi. Á þessum slóðum er ekki talað um neitt
annað en hanaat og ættir bardaga-

hana. Langafi þessa hana sem vann
slaginn í gær …“
Hanaat er þjóðaríþrótt Dómíníkana og mun stærri en hafnabolti
þar. Ekki til sá staður þar sem ekki
er búið að slá upp hanaatshring. „Í
hverju einasta þorpi og til sveita
má sjá slíkt. Og milljónir manna
sem hafa atvinnu sína af hanaati og
stunda það. Jón Ingi fellur kylliflatur fyrir þessari menningu. Það er
dansað og hljómsveitir troða upp,
skóburstun, verið að selja drykki
og mat og haldin partí á undan og
eftir,“ segir Toffi og erfitt að átta sig
á því hvort hann er að lýsa umfjöllunarefni sínu eða persónulegri upplifun og skoðunum, sennilega rennur þetta saman.
Dýraníð og dýraníð
Ekki fer hjá því að hanaat sé
umdeilt, eins og oft vill verða með
fyrirbæri sem eru framandi; og
óneitanlega er þetta brútal. „Já, það
má segja að þetta sé umdeilt sport.
En, hafa ber í huga að hanaatið er
elsta íþróttagrein í heiminum. Hún
er upprunnin í Indusdalnum fyrir
hartnær 6.000 árum og er getið um
í annálum að þegar Alexander mikli
fór um Kíberskarð á leið sinni til að
sigra Indland, þá tafðist hann við
hanaat. Þetta tafði framsókn hans,
Alexander var heltekinn af þessu.“
En, hvað sem líður langri sögu og
þá er ekki hægt að líta hjá því að
þarna er verið að fara illa með dýr?
„Jú, jú, ég get svo sem tekið undir
það að þetta er einhvers konar dýraníð. Hins vegar má benda á að þessir
hanar sem slást í hringnum lifa lífi
kóngsins. Það er dekstrað við þá og
dekrað. Þeir fá að vera frjálsir í um
sex mánuði áður en þeir eru teknir
til þjálfunar. Og fá gott atlæti, vítamín og þjálfun. Svo fá þeir allar
flottu stelpurnar ef þeir vinna slagina. Sá sem tapar lendir í pottrétti

Íslenskur maður ræktar bardagahana

ÚR VÍKINGÓ Jón Ingi gaumgæfir ástand bardagahana síns í Dóminíska lýðveldinu,

en þar er Jón Ingi landsfrægur fyrir hanaræktun sína.

Ég er stoltur af öllum þessum myndum. Mér fannst
gaman að gera hagamúsamyndina, Draumalandið veitti
mér ákveðna friðþægingu, gat lagt mitt af mörkum
í baráttunni fyrir landið.
sem fátæklingar fá að hirða. Venjulega litlir pjakkar sem hirða hræin.
Reyndar drepst ekki alltaf sá sem
verður undir, ef hann liggur niðri í
ákveðið margar sekúndur er hann
dæmdur úr leik.“
En, það fer ekki hjá því að Þorfinnur greini tvískinnung og hræsni
varðandi umræðuna sem stundum
blossar upp þegar hanaat er fordæmt.
„Ég held að það sé miklu meira
dýraníð varðandi þessar eggjahænur sem eru í þessum a4-búrum allt
sitt líf. Þær hljóta að líða vítiskvalir allt sitt líf. Og þær sem ræktaðar
eru til manneldis, sem við borðum,
étandi skítinn úr sjálfum sér, það

hlýtur að vera ömurlegt líf og flokkast sem dýraníð.“
Heimildarmyndagerð er fiskerí
Þorfinnur er heillaður af sögusviði
sínu, hann er ánægður með myndina
og það sem meira er; hann fann söguna. „Ég er ánægður með það. Myndin er í fullri lengd og hún heldur.“
Þegar ferill Toffa er skoðaður
kemur á daginn að umfjöllunarefni
hans koma úr óvæntum áttum, þau
eru frumleg. Listamaðurinn gefur
engan afslátt á því, frumskilyrði er
að hann hafi áhuga á efninu. Alger
nauðsyn. En, hvað ræður efnisvalinu? „Það er svo mikið vatn runnið til sjávar. Erfitt að hugsa það

Dalshraun 3
Skrifstofurými tilbúin til innréttinga

Falleg 450-1.150 m² skrifstofurými til leigu á fyrstu og annarri hæð. Rýmin eru tilbúin til innréttinga og
verða endurnýjuð í samráði við nýja leigutaka. Reitir koma að fjármögnun breytinganna. Næg bílastæði
eru við húsið auk aðgangsstýrðs bílakjallara.

Hátún 2b
NÝTT TIL LEIGU

Klettagarðar 6
Stórt atvinnuhúsnæði

Höfðabakki 9
Skrifstofuhæð með útsýni

Vandað 648 m2 skrifstofuhúsnæði til leigu á tveim
hæðum auk kjallara. Á báðum hæðum eru rúmgóð
og björt opin rými með stórum gluggum auk
skrifstofu- og fundaraðstöðu. Húsnæðið er með gott
aðgengi og næg bílastæði.

Til leigu 2.819 m² atvinnuhúsnæði fyrir umfangsmikla
starfsemi. Góð aðkoma er að húsinu, bæði fyrir gesti
og atvinnutæki. Í rýminu eru tveir rúmgóðir salir með
innkeyrsluhurðum, fallegt skrifstofurými á efri hæð,
eldhús, snyrting og sturtuaðstaða.

Endurnýjuð rúmlega 900 m² skrifstofuhæð með
frábæru útsýni. Á hæðinni eru skrifstofur og opin
rými ásamt eldhúsum og snyrtingum. Mögulegt er
að leigja hálfa hæðina. Höfðabakki 9 er rekinn með
vistvænum hætti með starfandi húsverði.

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast á www.reitir.is
og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100 eða halldor@reitir.is.
Kringlan 4–12

103 Reykjavík

www.reitir.is

575 9000
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í samhengi. En ég hef stundum
látið fólk hafa áhrif á mig. Og ég
hef verið að melta hugmyndir og
leitað eftir sögunni. Mér finnst
áríðandi að það sé saga í öllum
mínum myndum, og ég leita að hinu
óvænta, þessu skrítna, einhverjum
hvörfum.“
Eitt einkenni heimildarmynda
er hversu langan tíma það getur
tekið að vinna þær. Kvikmyndagerðarmennirnir dvelja lengi með
viðfangsefni sínu. „Já, ég leyfi tímanum að vinna með myndunum. Í
mínum myndum eru það alltaf árstíðir sem ramma af söguheiminn. Á
þessum tíma leiðir eitt af öðru og
með því að nota tímann gerist alltaf
eitthvað skemmtilegt og sniðugt og
þar liggur söguefni.“
Sem hlýtur þá að vera upp á von
og óvon? „Já, já. Heimildarmyndagerð er mikið fiskerí. Maður þarf að
vera opinn, stanslaust með hugann
við þetta og vera altekinn af því.“
Það verður auðvitað ekkert hjá
því komist í viðtali sem þessu að
punda á viðmælandann þeirri
spurningu hvað standi upp úr? Og
sú spurning vefst vitaskuld fyrir
Toffa, sem segir að það sé alltaf síðasta verk sem standi upp úr. „Þetta
er erfið spurning. Ég er stoltur af
öllum þessum myndum. Mér fannst
gaman að gera hagamúsamyndina,
Draumalandið veitti mér ákveðna
friðþægingu, ég gat lagt mitt af
mörkum í baráttunni fyrir landið.
Og fékk að vinna með frábæru fólki.
Ætli það standi ekki upp úr? Samvinna við aðra kvikmyndagerðarmenn. Ég hef verið einfari í minni
kvikmyndagerð og vildi gjarnan
vinna meira með öðrum aftur á ný,
ef mér endist aldur og ævi.“

FISKERÍ

Þorfinnur segir
heimildarmyndagerð
mikið fiskerí. Menn
þurfi að vera opnir,
stanslaust með
hugann við þetta og
vera altekinn af því,
en heimildarmyndagerð getur tekið
langan tíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Núna er
ég í baráttunni og hef
yfirhöndina
sem stendur.
Ég ætla að
sigra þetta.
Það segir
mamma. Þetta
er krabbi í
spjaldhrygg.

Ætlar að sigra krabbann
Það hvernig Toffi tekur til orða,
þetta með aldur og ævi, er ekki innihaldslaust sí svona, hann greindist
með illskeyttan krabba í júlí síðast-

liðnum. Þetta er ekki efni þessa
viðtals en óhjákvæmilegt að nefna
þetta; samhliða undirbúningi fyrir
frumsýningu, sem mikið stress
fylgir, er Toffi að ganga í gegnum
mjög erfiða meðferð. Ekki að þetta
standi í Toffa sem er furðu æðrulaus þegar hann segir mér af þessu:
„Núna er ég í baráttunni og hef yfirhöndina sem stendur. Ég ætla að
sigra þetta. Það segir mamma. Þetta
er krabbi í spjaldhrygg. Ég fékk
verki eftir hestatúr, mjög mikla, en
ég var að temja hest sem ég fékk
gefins frá Baldri á Bakka. Hann var
hastur á brokkinu og ég fékk svakalegan verk og þá greindist þetta. En
hesturinn er mikill gæðingur.“
Toffi lýsir sér sem „sveitaplebba“, hann hefur verið búsettur
í Biskupstungum, en hann þarf að
vera í höfuðborginni vegna erfiðrar
meðferðar sem hann er nú að undirgangast.
„Nú bý ég á Hávallagötu. Ótrúlegt hvað fólk hefur reynst mér vel
núna. Ég þarf að vera í bænum út af
krabbameininu og fólk bauðst til að
lána mér íbúðina sína þar til þessu
lýkur, ég er djúpt snortinn yfir því
hversu vel fólk hefur reynst mér, af
gæsku sinni.“
Í vikunni sem ég ræddi við Þorfinn Guðnason vegna þessa viðtals þurfti hann að mæta í stóra
lyfjagjöf, sprautur, sem eru liður
í baráttunni við krabbameinið og
Toffi lýsti áhrifunum þannig að þá
sveiflist vitund sín inn og út eins
og pendúll. „Þá er ég stundum ekki
með sjálfum mér.“ Og, þá var bara
að gera hlé og halda svo áfram. Þú
verður að halda áfram, ég get ekki
haldið áfram, ég held áfram.“

visir.is
Ýtarlegri útgáfu af viðtalinu
við Þorﬁnn Guðnason má
ﬁnna á Vísi.

NOTAÐIR BÍLAR
Í MIKLU ÚRVALI

Vertu með
!

FJÖR

FERÐA

Kauptu notaðan bíl af Brimborg
og þú átt möguleika á að vinna

400.000 KR.
GJAFABRÉF FRÁ WOWair *

Tilboð: 3.950.000 kr.
Kinetic D2 AYH76
Skráður des. 2013, 1,6TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 30.000 km.
Í ábyrgð
Ásett verð: 4.150.000 kr.

Tilboð: 1.340.000 kr.
Ford Escape XLT MZ601

Skráður maí 2007, 3,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 126.000 km.
Ásett verð: 1.490.000 kr.

Hvert myndir
þú fara?

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Tilboð: 890.000 kr.
Ford Fusion Trend ALD03

Skráður júní 2008, 1,4i bensín, beinskiptur
Ekinn 122.000 km.
Ásett verð: 1.090.000 kr.

Skoðaðu úrvalið á

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Notaðir bílar
- Brimborg

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 1. nóvember 2014 til og með 22. desember 2014 fara í pott. Einn heppinn vinningshaﬁ
verður svo dreginn út 23. desember 2014 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air. Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

TILKOMUMIKILL FERILL
Ferill Toffa er að sönnu tilkomumikill. Edduna hefur hann hlotið bæði
fyrir myndina Lalla Johns sem og Draumalandið, sem sló öll aðsóknarmet, sem Lalli átti áður; 17 þúsund manns komu til að sjá Draumalandið sem telst gott þegar heimildarmynd er annars vegar.

1993
1997

Húsey

2001
2003
2004
2009
2014

Lalli Johns

Hagamús:
með lífið í lúkunum

Grandrokk the movie
Hestasaga
Draumalandið
Víkingó

Jólatilboð 20. – 26. nóvember
Fyrir mýkri, heilbrigðari og fallegri húð.
20% afsláttur af völdum gjafaöskjum
í verslunum og vefverslun okkar.
www.bluelagoon.is
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Maðurinn sem hataði börn
besti bókartitill ársins
Þótt ekki eigi að dæma bækur af kápunni er óhjákvæmilegt að góður bókartitill hafi áhrif á val kaupenda og slæmur minnki
áhugann á lestri bókarinnar. Fréttablaðið leitaði til nokkurra álitsgjafa og bað þá að velja besta og versta bókatitil ársins.

BESTU BÓKATITLARNIR
Það var mjótt á munum í slagnum um besta titilinn.

BESTI TITILLINN

Maðurinn
sem hataði
börn
Þórarinn Leifsson
Þetta er svona
svipað og Karlar
sem hata konur.
Meiriháttar sterkt og
fínt. Mann langar að
vita af hverju.
Þetta er svo neikvætt og félagslega
óvinsælt að maður
verður eiginlega að
fá að vita af hverju
maðurinn hataði
börn.
Þetta er alveg
skothelt, menn eiga
ekki að hata börn og
þar sem hornin eru
rekin í rétttrúnaðinn,
þar er dínamík.

2. SÆTI

3. SÆTI

Ástarmeistarinn

Drápa

Oddný Eir Ævarsdóttir

Gerður Kristný

Hljómar alveg spennandi. Er þetta eitthvað
sadó/masó eða er þetta um hið upphafna platóníska? Maður verður að finna út úr því.

Frábært nafn á ljóðaflokki, eins konar nútíma
drápu, sem fjallar um dráp.

Fullkominn titill. Lævís eins og léleg auglýsing
sem vekur samt forvitni manns. Svo er hann líka
pínu sexí.
Hefur yfir sér yfirskilvitlegan blæ sem gerir
mann forvitinn.

Sterkur titill, hrár og töff. Einn af þessum sem
fær mann til að hugsa: Hvers vegna var hann ekki
nýttur fyrr?
Drepa, drap, drápum, drepið. Fullkomin titill á
hryllingsljóðabók. Gerður er klár.

VERSTU BÓKATITLARNIR

UMDEILDIR TITLAR

Þrír titlar höfðu nokkra yfirburði í keppninni um versta bókartitil ársins.

Nokkrir titlar hlutu atkvæði bæði sem besti og versti titill – sitt sýnist hverjum.

VERSTI TITILLINN

2. SÆTI

3. SÆTI

Litlu dauðarnir

MMM

Rogastanz

Gæðakonur

Kamp Knox

Englaryk

Stefán Máni

Marta María Jónasdóttir

Ingibjörg Reynisdóttir

Steinunn Sigurðardóttir

Arnaldur Indriðason

Guðrún Eva Mínervudóttir

Prentvillupúkinn hans
hefur ekki verið í sambandi
þegar hann klambraði þessu
saman. Snara, Stefán, Snara!
Æ, hann hefur svo oft
verið með betri titla, þetta
þýðir ekki neitt og virkar ekki,
a.m.k. ekki fyrir mig.
Fleirtala fer dauðanum
afar illa.

Matreiðslubók eftir Mörtu
Maríu, sem svo reyndar er
Jónsdóttir. Hefði verið fullkomið ef hún væri Magnúsdóttir.

BESTI
Nett vísun í Jónas
Hallgrímsson sem segir manni
að ekki séu konur bókarinnar
endilega mjög góðar konur.

BESTI
Þessi steinliggur og
er með hans betri. Braggahverfið vekur ávallt forvitni og
alveg einstaklega góður á
glæpasögu.

BESTI
Titill að hætti
Guðrúnar Evu, fallegt orð á
yfirborðinu en vekur hugrenningartengsl við myrkan
óhugnað.

VERSTI
Undarlega óþjált
af svo stuttum titli að vera,
einhvers staðar á milli Camp
Knox og Kamp Nox.

VERSTI
Er bókin um
eiturlyf, eða hvað?

Ekki á vetur zetandi.
Zetan? Í alvöru? Er það
ekki dálítið uppskrúfað árið
2014?“

VERSTI
Einhvern veginn
eins og hann eigi að vera
hnyttinn en nái því ekki og sé
bara banal.

Mjög fyrirsjáanlegur
og einstaklega óþjáll titill á
matreiðslubók. Heyrðu, áttu
nokkuð bókina þarna mmm?

EINNIG NEFNDAR

➜ Álitsgjafar

Fjölmargar bækur fengu atkvæði þótt þær næðu ekki inn á topp þrjá og voru ýmis komment álitsgjafa óborganleg.
VERSTI TITILL

BESTI TITILL

VERSTI TITILL

BESTI TITILL

Vestfirskir sjómenn,
í blíðu og stríðu

Saga Garðabæjar I-IV

Kynlíf–já, takk

Skálmöld

Steinar J. Lúðvíksson

Einar Kárason

Hallgrímur Sveinsson og Bjarni G.
Einarsson tóku saman

Gegnsær titill sem
tryggir fróðlegt innihald
og langt og notalegt aðfangadagskvöld í náttbuxum með kakóbolla og
konfektmola.

Ragnheiði Haraldsog Eiríksdóttur

Ég sé fyrir mér hommaskip í
Súgandafirði. Þetta með blíðu og
stríðu er svo tengt hjónabandinu. Fyrir
vikið verður titillinn hálf skringilegur.

Kynlíf; já já.
Þessi titill; nei, takk.
Ég hugsa bara um
grænmeti.

Flottur, stuttur og ótrúlega
skemmtilega metalrokkaður af
augljósum ástæðum, held ég.
MEST VILLANDI TITILL

Skálmöld hljóðbók!

Þorgeir Tryggvason
Anna Lea Friðriksdóttir
Gísli Ásgeirsson
Magnús Teitsson
Silja Aðalsteinsdóttir
Bergsteinn Sigurðsson
Margrét Gústavsdóttir
María Lilja Þrastardóttir
Jakob Bjarnar Grétarsson
Kristín Jónsdóttir

textasmiður og Ljótur hálfviti
bóksali
þýðandi
prófarkalesari
bómenntagúrú
dagskrárgerðarmaður
ritstjóri
blaðamaður
gagnrýnandi
þýðandi

Kjarnakonur!


YLV|JXU
±

bbbb
„Áhhrifamikil ævisaga …
Affar áhugaverð bók.
guðmund
dur magnússon / morgunblaðið

„Gríðarlegaa lifandi frásögn og skemmtileg
… kraftm
miklar og hugaðar konur.
óðinn jónsson / rúv
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KAUPKONAN „Ég held að það haldi heilsunni við að hafa eitthvað fyrir stafni sem maður hefur gaman af,“ segir Dóra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Frábært að byrja á einhverju
nýju um sextugsaldurinn
Dóru kaupkonu í Skarthúsinu kannast margir við. Færri vita að hún er elst níu systkina sem misstu föður sinn í hafið
árið 1960 og þurfti snemma að axla ábyrgð. Síðar lifði hún við stöðugan ótta um eiginmanninn er óveður geisuðu, því
hann var einnig sjómaður. Hún tók stúdentspróf um leið og elsta dóttirin og stofnaði eigið fyrirtæki rúmlega fimmtug.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

M

iður aldur er ákjósanlegur til að fara
út í eigin rekstur,
að mínu mati. Það
er frábært að byrja
á einhverju nýju um
sextugsaldurinn ef fólk getur. Jafnvel seinna ef heilsan er góð. Byrja
bara smátt og byggja ofan á, það
er affarasælast,“ segir Dóra Garðarsdóttir verslunarkona glaðlega.
Hún talar af reynslu. Byrjaði rúmlega fimmtug að flytja inn töskur,
skartgripi, slæður og fleira fínerí
og rekur í dag hina vinsælu verslun
Skarthúsið á Laugavegi 44. „Dóttir
mín var smávegis að selja í Kolaportinu og á markaði á Lækjartorgi
og ég fór að hjálpa henni, svo flutti
hún til útlanda, þá tók ég við. Þannig flæktist ég inn í þetta,“ lýsir hún.
Kveðst hafa verið í Kolaportinu í eitt
ár um helgar og á mörkuðum hér
og þar. „Þá fékk ég mína reynslu og
fann hvað gekk. Auðvitað þarf ég
að fylgjast vel með en það kemur af
sjálfu sér. Eftir fyrsta árið fékk ég
leigt á Laugaveginum og þar hef ég
verið í tuttugu ár.“ Skyldi hún ekkert hafa hugleitt að opna í verslunarmiðstöðvunum? „Nei, það hefur
aldrei komið til greina hjá mér. Ég
læt þessa búð nægja og reyni að
sinna henni vel,“ svarar hún.
Við sitjum í huggulegheitum
heima hjá Dóru, sötrum kaffi og
borðum bláberjavínarbrauð úr
Sandholtsbakaríi, ekkert að hugsa
um línurnar þessa stundina, teljum

okkur trú um að best sé að borða
allt, bara í mátulegum skömmtum. Dóra þarf heldur ekki að hafa
áhyggjur, fitt og kvikk í hreyfingum þótt komin sé á eftirlaunaaldur. Beðin um heilræði handa okkur
hinum sem viljum líka vera unglegar segir hún: „Það er eitt sem hefur
haldið mér gangandi gegnum tíðina,
það er Kramhúsið. Þangað fer ég í
hádeginu í leikfimi eða jóga. Þar eru
frábærir kennarar og alltaf gaman
að hitta hópinn sem er þar á sama
tíma. Það hefur gert mikið fyrir mig
að komast í svona góðar æfingar. En
svo held ég líka að það haldi heilsunni við að hafa eitthvað fyrir stafni
sem maður hefur gaman af.“
Níu systkini föðurlaus
Dóra ólst upp suður í Garði og byrjaði snemma að taka til hendinni,
enda elst af níu systkinum. „Það
var nóg að gera á heimilinu. Auðvitað reyndi ég að hjálpa til, fara í
sendiferðir í búðina og passa yngri
systkinin. Svo fór ég fljótt að vinna
í fiskinum á sumrin.“
Sorgin kvaddi dyra þegar Dóra
var unglingur því faðir hennar,
Garðar Guðmundsson skipstjóri,
fórst með bátnum Rafnkeli GK 210
í janúarbyrjun árið 1960, ásamt
fimm öðrum ungum mönnum. Dóra
var þá í lýðháskóla úti í Svíþjóð og
hafði verið fjarri fjölskyldunni um
hátíðarnar en kom heim til að vera
við útför föður síns og búið var með
námið í bili. „Vissulega breyttist líf
okkar mikið við það að pabbi dó. Ég
var sautján ára og yngsta systkinið fjögurra ára og eins og geta má
nærri voru þetta mikil viðbrigði,“
rifjar hún upp. „Móðir mín fór út
að vinna en hún hafði verið heima-

vinnandi. Við öxluðum öll meiri
ábyrgð eftir þetta og vorum samhent, held ég að ég geti sagt. En við
vorum öll hraust og höfðum aðgang
að mikilli vinnu á Suðurnesjunum
svo við björguðum okkur. Vorum
flest send á heimavistarskólann á
Núpi í Dýrafirði og lukum gagnfræðaprófi þar en fórum fljótlega að
vinna fyrir okkur eftir það. Bræður mínir menntuðu sig síðar, einn
varð rafvirki og hinir fóru í Stýrimannaskólann og urðu dugmiklir
skipstjórar. Við systurnar fórum í
menntaskóla eftir að við eignuðumst
börnin og lukum stúdentsprófi, ég
lét staðar numið þar en ein varð
kennari og önnur röntgentæknir.“
Dóra var 45 ára þegar hún
útskrifaðist stúdent úr Kvennaskólanum um leið og elsta dóttir hennar.
„Við mæðgurnar vorum samtímis í
Kvennó en þó ekkert mikið að læra
saman. Ég átti mínar vinkonur og
hún sínar,“ segir hún og kveðst hafa
notið hverrar stundar í skólanum.
„Einu sinni var sprungið á bílnum
mínum hér í hlaðinu þegar ég átti að
mæta í sögutíma og ég tók leigubíl í
skólann því ég tímdi ekki að missa
af kennslustundinni. Þótti mér saga
þó ekki skemmtilegt fag þegar ég
var unglingur.“
Kynntust á balli
Ástinni í lífi sínu, Ögmundi Magnússyni, kynntist Dóra á balli í samkomuhúsinu Krossinum í Keflavík
og var tuttugu og eins árs þegar
hún hóf búskap með honum suður
í Keflavík. Fljótlega komu börnin
til sögunnar. Þau urðu fimm talsins, þrjár dætur og tveir synir.
Dóra annaðist uppeldið að mestu
leyti því Ögmundur var sjómaður,

lengi skipstjóri á bátum sem flestir voru gerðir út frá Suðurnesjum
og var mest á síld og loðnu hingað
og þangað um landið, að sögn Dóru.
En var hún ekki hrædd um líf hans
á sjónum, eftir að hafa misst föður
sinn í hörmulegu slysi? „Jú, ef veður
var vont þá hafði það auðvitað áhrif
á mig. Ég var alltaf að fylgjast með
veðurspánni, lifði fyrir það. Ekki
voru farsímarnir þá til að heyra í
manninum og frétta hvernig gengi
en ef hann kom í land einhvers staðar þá hringdi hann heim.“
Dóra segir Ögmund hafa verið
farsælan skipstjóra. Þó hafi honum
verið sýnt í tvo heimana þegar hann
var á Sæbjörginni VE 56 og hún
varð vélarvana út af Hornafirði í
ofsaveðri nokkrum dögum fyrir jól
1984. Bátinn rak stjórnlaust upp að
ströndinni uns hann strandaði um
130 metra frá landi í svonefndri
Hornsvík, austur af Stokksnesi.
Fjórtán manns voru um borð og til
allrar lukku tókst slysavarnarmönnum á Höfn að bjarga allri áhöfninni
í land þótt aðstæður væru erfiðar.
„Þetta var auðvitað mikið áfall,“
segir Dóra sem kveðst ekkert hafa
frétt af hremmingunum fyrr en þær
voru um garð gengnar. Hún segir
Ögmund hafa verið nokkur ár á sjó
eftir þetta atvik en síðan komið í
land, farið að vinna við bókhald
og reka bókhaldsstofu. „Við hjónin
erum bæði á fullu í vinnu enn þá
þótt við séum komin yfir sjötugt,“
segir hún. „Það er svo gaman að
hafa eitthvað að gera.“
Þá fór ég að versla
Eftir 14 ára búsetu í Keflavík fluttu
þau Dóra og Ögmundur í Hlíðarnar í
Reykjavík og þar hafa þau verið í 35

Dóttir mín var smávegis að selja í Kolaportinu
og á markaði á Lækjartorgi
og ég fór að hjálpa henni,
svo flutti hún til útlanda, þá
tók ég við. Þannig flæktist
ég inn í þetta.
ár. Dóra vann um tíma á skrifstofu
hjá Landssambandi smábátaeigenda.
„Það var mjög gott að vinna hjá smábátaeigendum en ég vildi samt ekki
ílengjast þar fram að sjötugu svo ég
ákvað að hætta og fara frekar í sjálfstæðan rekstur. Þá fór ég að versla
þótt ég hefði aldrei unnið í búð áður
og sé ekki eftir því.“ Hún kveðst
hafa fengið mikinn stuðning frá fólkinu sínu. „Börnin hafa öll komið að
rekstrinum á einn eða annan hátt.
Það er mikils virði,“ segir hún og
nefnir að stelpurnar hennar hafi
stundum farið með henni í innkaupaferðir til útlanda.
Athafnasemi Dóru hefur ekki einskorðast við verslunina. Hún keypti
hús ömmu sinnar og afa í Garðinum fyrir nokkrum árum og hefur
rekið þar gistiheimili í þrjú sumur.
„Ég var í Garðinum í fyrrasumar
að sinna ferðaþjónustunni og fannst
það gaman,“ segir Dóra, sem á ekki
langt að sækja seigluna. Móðir
hennar, Ása Eyjólfsdóttir, 96 ára,
býr ein og hugsar um sig að miklu
leyti sjálf, að sögn dótturinnar.
Dóra á ellefu barnabörn. „Allt
hefur gengið prýðilega hjá börnum
mínum og barnabörnum. Lífið hefur
farið um mig tiltölulega mjúkum
höndum ef frá er talinn föðurmissirinn. Það sleppur enginn við allt.“

ǊĠȚƼǋȚŎ¯ƊǼ
ǢǼ?ǋȒˠˣ˟ɮˡ˟˟ˀˤ˟ɮ˦˟
ˠ˟˟̇ƻÞŎEżŎȖĶĶ

əsǋȒˠˡʳ˦˨˟Ĩǋ

Kynnum nýja vetrarlínu
í verslunum okkar í Reykjavík, Akureyri & lindesign.is

ǢsŘ_ȖŎ¯ǋâǼǼ
ĶÞŘ_sǣÞ¶ŘʳÞǣ

ĵâŘ^sǣÞ¶ŘĵȖ¶ɚs¶Þˠ˦˥µĶsǋ ǋǼŸǋ¶ÞĨȖǋsɴǋÞǢâŎÞˤˢˢˡˡˡ˟ɠɠɠʳĶÞŘ_sǣÞ¶ŘʳÞǣ

SPARAÐU

25%

22. NÓVEMBER
TIL OG MEÐ
2. DESEMBER

AF BORÐSTOFUHÚSGÖGNUM*

SPARAÐU

5.975

Veno-borðstofustóll
ðstofustóll
Stóll með króm snúningsfæti. Svart textílleður.
23.900 kr. Nú 17.925 kr.

SPARAÐU

SPARAÐU

15.034

56.825

4.975

á mánuði í
12 mánuði

Corvo-borð
+ 6 Penny-stólar

170.475
Corvo-borðstofuborð + Peenny--borðstofustóll

Paris-borðstofustóll
t

Sápumeðhöndlað borðstofuborð úr eikarspón. L 220 x H 74 x B 95 cm. 119.900 kr. Nú 89.925 kr. Fæst einnig 160 x 95 cm. 97.900 kr. Nú 73.425 kr.
Penny-borðstofustóll. Svart leðurlíki og fætur úr eik. 17.900 kr. Nú 13.425 kr. Verð á borðstofuborði og 6 stólum. 227.300 kr. Nú 170.475 kr.

Stóll með plastsetu og fótum úr hvíttaðri eik.
19.900 kr. Nú 14.925 kr. Einnig til hvítur.

SPARAÐU

SPARAÐU

14.645

55.325

9.975

á mánuði í
12 mánuði

Vintage-borð
+ 6 Metz-stólar

165.975
Vintage-borðstofuborð + Metztz- borðstofustóll
tztz

Voiron-borðstofustóll

Vaxborinn endurunninn viður og grind úr málmi. L 180 x H 75 x B 90 cm. 119.900 kr. Nú 89.925 kr. Metz-stóll. Svartlakkað birki. 16.900 kr. Nú 12.675 kr.
Verð á borðstofuborði og 6 stólum. 221.300 kr. Nú 165.975 kr.

Eikarstóll með hör áklæði. 39.900 kr.
Nú 29.925 kr.

SPARAÐU

SPARAÐU

15.680

59.325

4.475

á mánuði í
12 mánuði

Pierre-borð
+ 6 Vernon-stólar

177.975
Pierre-borðstofuborð +Veernonn borð
orðstofustóll
or

Moon-borðstofustóll

Antík borð úr sápumeðhöndluðum
dl ð endurunnum
d
við.
ið L 220 x H 77 x B 95 cm. 99.900
99 900 kr.
k Nú 74.925
74 925 kr.
k Vernon-eikarstóll
V
ik tóll meðð örmum.
ö
Fléttuð
Flétt seta. 22.900 kr.
Nú 17.175 kr. Verð á borðstofuborði og 6 stólum. 237.300 kr. Nú 177.975 kr.

9(;7,5

0%

*

Stóll með plastsetu og fótum úr eik. 17.900 kr.
Nú 13.425 kr. Fæst í fleiri litum.

.$83781Ô1$
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*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreiﬁngu þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar
verslað er fær kaupandi að sjá yﬁrlit yﬁr greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, þ.e. afborgun
ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.

SPARAÐU

6.766

1.725

á mánuði í
12 mánuði

SPARAÐU

24.875

Coco-borð
+ 4 Asta-stólar

74.625

Jupiter-borðstofustóll
Stóll með hvítri krossviðsplötu. Fætur úr krómi.
Fæst í fleiri litum. 6.900 kr. Nú 5.175 kr.

SPARAÐU

1.725

Coco-b
-bor
-b
o ðstoofubo
fuborð
rð + AAst
stast
a bbooorð
arððssttof
tof
o us
ust
sttóóllll

Tower-borðstofustóll
s ofustóll
st
Stóll með svartri krossviðsplötu. Fætur úr krómi.
Fæst í fleiri litum. 6.900 kr. Nú 5.175 kr.

Svar
a t borðstofubor
orðð með hv
hvítítri plaasttlaagð
gðri
ðri boorrðp
ðplö
lötu og sv
s örrtu
t m köntum
um. Sv
Svar
a tltlak
ar
akkaaði
ðirr fæ
fætu
turr úr aaka
kasí
ka
síuv
sí
u iiðð. L 12
20 x H 74
4 x B 80 cm
cm. 3
39
9.9
900 kr. N
Núú 29.9
.925
925
2 kkr.r
Asta-borðstofust
stól
ó l. SSva
ól
vart
rtla
tlakk
kkað
aðður úúrr gú
gúmm
úmm
mmív
ívið
ív
iðð. Fæ
æst
s í fleiri litum. 14.900 kr. Nú
N 11.
1 17
175
5 kr
kr. Sv
Svar
artt- eeða
ða hhví
vítltlak
a kaðurr st
stól
ólll me
ól
með ör
örmu
muum úr gúm
m
ú mí
mívi
við
ið 19
19.9
. 00 kr.
.9
Nú 14.925 kr. Einnigg hhægt að fá sv
svar
arta
ar
t n eða hvítítan
ta
tan
a bek
ekkk. 49.
9 900 kr
k . Nú
N 37.
7425 kr.
krr. Ve
Verð
rð á borrðs
ð toofu
f borði
ði og 4 stólum. 99.50
500
0 kr
kr. Núú 74.
4 62
625
5 kr
kr..

SPARAÐU

SPARAÐU

4.725

20.338

77.325

á mánuði í
12 mánuði

Why wood nyborð + 6 stólar

231.975
Chat-borðstofustóll
Hvít, svört eða rauð seta, fætur úr gúmmívið.
18.900 kr. Nú 14.175 kr. Stólinn er hægt að fá
með krómfótum. 16.900 Nú 12.675 kr.

Why wood ny-borðstofuborð + Whyy w
wood-borðstofustóll
Eikarborð með hvítri plastlagðri borðplötu. L 220 x H 74 x B 95 cm. 159.900 kr. Nú 119.925 kr. Why wood ny-borðstofustóll. Gegnheil hvíttuð eik. 24.900 kr.
Nú 18.675 kr. Verð á borðstofuborði og 6 stólum. 309.300 kr. Nú 231.975 kr.

SPARAÐU

7.475

995 kr.

LAGERSALA
40-80% afsláttur
sýningareintök, útlitsgölluð
húsgögn og gjafavara

Krono-borðstofustóll
Stóll með svörtu leðri og krómfótum. 29.900 kr.
Nú 22.425 kr.

Laxabeygla
Reyktur lax, egg, graflaxsósa og salatblanda.
995 kr

* gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði og vörum merktum ”Everyday Low Price”

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

Aðeins þessa helgi
22. - 23. nóvember
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KÚRDAR Í TYRKLANDI
1918
Tyrkjaveldi
hrynur
með sigri
„Bandamanna“
í lok fyrri
heimsstyrjaldarinnar

1920

1923
Lausanne-samningurinn undirritaður
um landamæri Tyrklands eftir að Tyrkir
sigruðu Armena
og Grikki í „frelsisstríði“ sínu. Hætt við
áform um stofnun
Kúrdistans.

1930

1920
Tyrkir undirrita Sevréssamninginn við
Bandamenn.
Gert ráð fyrir
stofnun sjálfstæðs ríkis
Kúrda.

1940

1950

1920-37
Uppreisnir
Kúrda allar
brotnar á
bak aftur.
Þúsundir
manna
deyja.

KÚRDISTAN

1937
Saadabadsamningurinn
milli Tyrklands,
Írans, Íraks og
Afganistans.
Sameinast
um aðgerðir
gegn uppreisn
Kúrda.

1960

1970

1978
Abdullah Öcalan
stofnar PKK,
Verkamannaflokk Kúrdistans,
til að berjast
fyrir sjálfstæðu
ríki undir merki
marxisma.

1984
PKK hefur
vopnaða
baráttu
gegn
Tyrkjastjórn í
suðausturhluta
landsins.

1980

1992
Tyrkjaher
gerir í
fyrsta
sinn
árásir á
Kúrda í
Írak.

1990

1991
Persaflóastríðið,
Kúrdar fá í
kjölfarið í
reynd sjálfstjórn í
norðurhluta
Íraks.

2002
Dauðarefsingu
Öcalans
breytt í
ævilangt
fangelsi.

1995

2000

1999
Öcalan
handtekinn í
Kenía og
dæmdur
til dauða.

2004
Stjórn
Erdogans
veitir
Kúrdum afar
takmörkuð
menningar- og
tungumálsréttindi.

2005

2003
Recep Tayyip Erdogan
kosinn forseti
Tyrklands.
Tekur að
hluta til vel í
réttindabaráttu Kúrda.

2013
Öcalan
lýsir yfir
vopnahléi
gegn loforði
stjórnvalda
um enn
frekari réttindi til handa
Kúrdum.

2010

Kúrdabyggðir
í fimm löndum

Sjálfstjórnarsvæði
Kúrda í Írak

200 km

Tyrkland

2014

2009
Stjórn
Erdogans
veitir Kúrdum
aukin réttindi
og dregur
úr hernaði í
Kúrdahéruðum
landsins.

Sýrland

Írak

Kúrdar eru
taldir vera
ríflega þrjátíu
milljónir. Þar af
búa líklega 12
til 14 milljónir
í Tyrklandi, sjö
milljónir í Íran,
sex milljónir í
Írak og tvær til
þrjár milljónir í
Sýrlandi. Margir
þeirra hafa
lengi viljað
stofna sjálfstætt ríki á sem
stærstum hluta
þess landsvæðis, sem byggt
er Kúrdum.
Lítið svæði
byggt Kúrdum
Í r a n er einnig í
Armeníu.

Kúrdar tala fyrir daufum eyrum
Stjórnvöld í Tyrklandi hafa verið treg til að veita Kúrdum stuðning við að verjast vígasveitum í Kobane. Tregðan skýrist ekki
síst af átökum tyrkneska hersins við Kúrda, sem áratugum saman hafa barist fyrir réttindum sínum innan Tyrklands.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

F

rá því vígasveitir íslamska ríkisins hófu innrás sína inn á Kúrdasvæðin í norðanverðu Írak og
norðanverðu Sýrlandi
hafa þeir flúið tugum
þúsunda saman yfir landamærin
til Tyrklands.
Margir þeirra hafa síðan viljað
snúa aftur yfir landamærin til Sýrlands að berjast við vígasveitirnar.
Tyrkneski herinn hefur hins
vegar ekki viljað taka það í mál,
og mótmælti harðlega þegar ríkisstjórn Tyrklands leyfði herliði
íraskra Kúrda að koma til Tyrklands og fara þaðan yfir landamærin til Sýrlands til átaka við Íslamska ríkið.
Skýringanna er að leita í áratuga
langri baráttu tyrkneska hersins og
tyrkneska ríkisins gegn Kúrdum,
sem krafist hafa aukinna réttinda
og sjálfstjórnar í suðausturhluta
landsins. Lengi vel litu tyrknesk
stjórnvöld almennt á Kúrda sem
hryðjuverkamenn, og þótt það hafi
eitthvað verið að breytast á síðustu
árum lifir tortryggnin enn góðu lífi.
Ekki síst meðal yfirmanna tyrkneska hersins.
Tyrkneska stjórnin hefur jafnvel verið sökuð um að vilja frekar
styðja vígasveitir Íslamska ríkisins
en Kúrda.
Kúrdabyggðunum skipt upp
Kúrdar hafa frá fornu fari flestir búið á slóðum sem landamæri

nútímans kljúfa niður í fjögur lönd:
Tyrkland, Sýrland, Írak og Íran.
Upphaflega tilheyrði þetta landsvæði norðvestanverðri Persíu,
sem nú heitir Íran. Í nokkrar aldir
var þetta svæði undir yfirráðum
Tyrkjaveldis, allt þangað til það
veldi hrundi í lok seinni heimsstyrjaldarinnar.
Það er því ekki nema tæp öld
frá því Vesturlönd skiptu niður
Kúrdabyggðunum með því að draga
landamæri þvers og kruss í gegnum þær.
Kúrdarnir sjálfir hafa helst ekki
viljað taka mark á þessum handahófskenndu landamærum og líta
enn á sig sem eina þjóð. Og dreymir
um að sameinast í sjálfstæðu ríki.
Fótum troðin réttindi
Stjórnvöld ríkjanna fjögurra hafa,
eins og kannski gefur að skilja,
ekki verið jafn áhugasöm um að
missa frá sér landsvæði Kúrdabyggðanna og þær auðlindir sem
þeim fylgja. Réttindi Kúrda til
þess að rækta menningu sína og
nota sitt eigið tungumál hafa verið
fótum troðin, í mismiklum mæli
þó eftir löndum og stjórnmálaástandinu hverju sinni.
Í Tyrklandi var því einna harðast fylgt eftir að tungumál Kúrda
mætti hvergi heyrast. Það mátti
ekki nota það í skólum og það mátti
ekki gefa út bækur á kúrdísku.
Tyrkjastjórn vildi ekki til þess
hugsa að í landinu byggi önnur þjóð
en Tyrkir, og Kúrdar áttu bara að
sætta sig við það að vera Tyrkir úr
því þeir bjuggu í Tyrklandi.
Strax upp úr fyrri heimsstyrjöldinni tóku þeir samt að gera uppreisnir, sem jafnharðan voru barð-
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KÚRDAR MÓTMÆLA Kúrdar hafa reglulega fjölmennt til að mótmæla stjórnvöldum í Tyrklandi. Þeir krefjast fullra réttinda sem

minnihlutahópur og vilja helst fá sjálfstjórn í Kúrdahéruðunum.

NORDICPHOTOS/AFP

ar niður. Og stuttu fyrir seinna
stríð sömdu Tyrkir við nágrannalönd sín um samhæfðar aðgerðir gegn Kúrdum. Eftir það máttu
þeir sín lítils.
Erdogan veitti heimild
Recep Tayyip Erdogan, sem nú
er orðinn forseti Tyrklands eftir
meira en áratug í embætti forsætisráðherra, hefur nú heimilað hersveitum Kúrda frá Írak að fara yfir
tyrkneskt land og áfram inn í Sýrland. Tyrkneski herinn hefur hins
vegar ekki verið alls kostar sáttur
við það fyrirkomulag.
Erdogan hefur, ekki síður en herinn, verið tregur til að veita Kúrdum aðstoð, og spurði nýverið hvers
vegna öll þessi áhersla beindist að
landamæraþorpinu Kobane í Sýrlandi, þaðan sem flestir íbúarnir
voru hvort eð er flúnir.
„Hvers vegna Kobane? Og hvers
vegna ekki aðrar borgir eins og
Idlib, Hama eða Homs?“ spurði
hann. „Og hvers vegna ekki í Írak,
þar sem fjörutíu prósent landsins
hafa verið hertekin?“
Engu að síður lét hann á endanum undan þrýstingi, ekki síst frá
Vesturlöndum.
Taflið að snúast við?
Sigurganga Íslamska ríkisins
virðist reyndar komin á einhverja
endastöð, í bili að minnsta kosti.

FYLGST MEÐ ÁRÁSUM Á KOBANE Vígasveitir Íslamska ríkisins hafa mánuðum
saman herjað á Kúrdabæinn Kobane í Sýrlandi. Rétt norðan landamæranna í
Tyrklandi fylgjast þarlendir Kúrdar með hildarleiknum og geta lítið gert til hjálpar.
NORDICPHOTOS/AFP

Loftárásir Bandaríkjanna hafa
haft sitt að segja, þótt ekki dugi
þær til að vinna bug á vígasveitunum.
Í vikunni hétu tyrknesk og írösk
stjórnvöld því að vinna saman
gegn Íslamska ríkinu, og nú hafa
Kúrdar náð aftur á sitt vald hluta
bæjarins Kobane.
Átökin um þetta litla þorp hafa
orðið að lykilatriði í huga Kúrda,
sem leggja allt kapp á að ná

bænum aftur úr höndum Íslamska
ríkisins.
„Kobane hefur orðið að sameiningartákni fyrir Kúrda í MiðAusturlöndum,“ hefur bandaríska
dagblaðið New York Times eftir
Barham Salih, fyrrverandi forsætisráðherra Kúrdahéraðanna í Írak.
„Að sumu leyti hefur Kobane einnig breytt sögu Kúrdaþjóðarinnar
úr því að vera harmleikur yfir í
sögu andspyrnu.“

40 | HELGIN BÆKUR |

BÓK LÄCKBERG Á
LEIÐINNI
Bók sænsku
sakamáladrottningarinnar
Camillu Läckberg,
Ljónatemjarinn,
er væntanaleg frá
Sögum útgáfu í
byrjun desember.
Aðdáendur geta
því dregið andann
léttar.
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Kápa Alexöndru
Buhl hreif Kundera

!

FÆRT TIL
BÓKAR

Stríðið um
toppinn er haﬁð

Hallmark-kort
handa pabba

Hið hefðbundna stríð um efsta
sæti metsölulistans hófst í vikunni.
DNA eftir Yrsu Sigurðardóttur
stökk beint í annað sætið á lista
Eymundsson og ógnar veldi Kamp
Knox Arnaldar Indriðasonar á
toppnum.

George W. Bush fyrrverandi Bandaríkjaforseti hefur skrifað ævisögu föður síns
George H.W. Bush sem einnig er fyrrverandi forseti. Bókin nefnist 41: A Portrait
of My Father og segir Peter Baker í
ritdómi í New York Times að hún líkist
meira Hallmark-korti en ævisögu.

Kápan sem Alexandra Buhl hannaði á
íslensku útgáfuna af Hátíð merkingarleysunnar eftir Milan Kundera er á leiðinni
í útrás. Þau Kunderahjón, Milan og Vera,
hrifust svo af kápunni að þau bentu
bandaríska útgefandanum, HarperCollins, og þeim enska, Faber&Faber, á hana
g
og verður hún notuð þegar skáldsagan
g
kemur út í Bandaríkjunum og
Bretlandi á næstunni.
Í öðrum fréttum af Hátíð
merkingarleysunnar er að
þetta er fyrsta skáldsagan
sem Kundera sendir frá sér
í fjórtán ár og nú eru allar
uí
skáldsögur hans til á íslensku
þýðingu Friðriks Rafnssonar.

Sumt verður að liggja í þagnargildi
Snjór í myrkri, ný skáldsaga Sigurjóns Magnússonar, fjallar um rithöfund sem fenginn er til að skrá ævisögu söngkonu sem
fundist hafði myrt þremur árum fyrr. Sagan hefur ýmis einkenni glæpasögu en Sigurjón segir af og frá að flokka hana sem slíka.
Friðrika
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

Þ

eim sem lesa þessa bók
verður fljótt ljóst að
þetta er nú ekki eiginleg
glæpasaga. Hér kemur
glæpur við sögu og
margt er á huldu í upphafi um hvað gerðist en þetta er
ekkert aðalatriði og frásagnarþættirnir eru miklu fleiri. Einn
þeirra er þó vissulega að lýsa
kringumstæðum þar sem fátt er
nákvæmlega eins og það sýnist
vera og til þess nota ég ýmis element úr glæpasögunni, það einfaldlega hentar mér þarna.“
Þessi sögumaður, rithöfundur
sem fenginn er til að skrifa ævisögu Lillu, hinnar myrtu söngkonu, hann er nú ansi kunnuglegur. „Já, eðlilega er hann það því
honum svipar til margra annarra
persóna í bókum mínum. Og ætli
honum svipi ekki töluvert til mín
líka þótt hlutskipti okkar sé ólíkt.“
Þú hefur líka aldrei tekið að þér
að skrifa ævisögu, eða hvað? „Nei,
ég hef ekki gert það. Hins vegar
ræðst söguefnið í Snjó í myrkri
kannski að einhverju leyti af því
að manni, sem er að verða sextugur eins og ég og lítur yfir farinn veg, verður það ljóst að ekki
þolir allt dagsljósið sem hann
hefur lifað. Sögumaðurinn í bókinni er að vísu ekki að skrifa um
sjálfan sig heldur Lillu en ætli ævi
okkar flestra sé ekki þessu marki
brennd? Þar er ýmislegt sem við
kjósum að hafa ekki hátt um.“
Ímyndin ólík sannleikanum
Það má leggja þann skilning í
þetta að ævisögur séu yfirleitt
meira og minna fegraðar. „Já,
það kemur glögglega fram í þessari bók að sögumaðurinn, hann
Daníel, segir ekki allan sannleikann, hvorki um Lillu né heldur
um sjálfan sig. Við vitum þannig
í raun afskaplega lítið um þennan
mann. Frá því er sagt í blábyrjun bókarinnar að hann hafi verið
rekinn úr einhverri vinnu, líklega
kennslu, en við fáum síðan engar
frekari upplýsingar um það. Á
öðrum stað er vikið að því að hann
hafi sætt heimilisofbeldi sem
barn en annars þegir hann um
æsku sína sem og bróður sinn og
fyrrverandi eiginkonu sem hann
minnist einnig á nánast eins og
af tilviljun. Þannig að hann heldur býsna miklu út af fyrir sig um
eigin ævi.“
Það er ekki laust við að manni
finnist að það megi lesa í þetta
nokkra ádeilu á bókaforlögin, eða
hvernig staðið er að bókaútgáfu
hérlendis. Er eitthvað til í þeim
skilningi? „Ég veit það nú ekki.
Nú er ég náttúrlega búinn að vera
að gefa út bækur síðan 1997 og þar
áður vann ég við þýðingar á reyfurum og útgáfu þeirra þannig að
ég er býsna kunnugur þeim heimi
og ekkert skrítið að hann skuli

SIGURJÓN MAGNÚSSON „Er það ekki hlutverk rithöfunda að vera gagnrýnir á samtímann og skoða málin frá öllum hliðum?“

verða mér yrkisefni. Nei, þetta
getur varla talist nein ádeila.“
Nafn bókarinnar er nokkuð sérstætt, Snjór í myrkri, viltu útskýra
það? „Já, það er nafnið á hljómdiski og lagi sem söngkonan Lilla
sendi frá sér, því þekktasta sem
hún gerði. Lilla er frá Flateyri og
lýsir því í textanum hvernig snjórinn fyrir vestan birtist stundum í
fegurð sinni og hreinleika en líka
sem tortímandi afl þegar snjóflóðið fellur í næturmyrkrinu. Sögumaðurinn Daníel leggur svo út af
þessum texta hennar í bókinni.“
Gott að horfa á málin utan frá
Þetta er dálítið stórt stökk frá síðustu bók, Endimörkum heimsins,
sem gerðist í Rússlandi árið 1918.
„Jú, jú, en það var nú kannski
orðið tímabært að koma sér til
Íslands og inn í samtímann. En
bæði í Endimörkum heimsins
og bókinni sem ég skrifaði þar á
undan, Útlögum, er fjallað um efni
sem mér var hugleikið; hugsjónir
og ýmsar skuggahliðar hugsjónabaráttunnar. Það er hins vegar
engin tilviljun að hugmyndin að
þessari bók vaknaði þegar ég er
að ljúka við Útlaga en einn þráðurinn í báðum bókunum er sá sami,
eða það sem gerist þegar hugsjónir
eiga ekki samleið með raunveruleikanum eða öllu heldur reka sig
óþyrmilega á hann.“
Maður hefur nú hálfpartinn á

tifinningunni að þessari hugsjón
sé þröngvað upp á Lillu. „Þröngvað og þröngvað ekki, hún er undir
miklum áhrifum frá eiginmanni
sínum, en það hefur lengi verið
mér hugleikið hvað listamenn eru
oft leiðitamir þegar drastískar
hugsjónir eru annars vegar. Ég
hef skrifað um þetta áður í bókinni Borgir og eyðimerkur sem
fjallar um skáldið Kristmann Guðmundsson, en mýmörg dæmi eru
um þetta úr sögu okkar frá síðustu
öld og þau þekkja flestir.“
Eitt af þeim málefnum sem þú
snertir á í Snjó í myrkri eru innflytjenda- og flóttamannamálin
sem hafa verið mjög í umræðunni
undanfarið, brennur það á þér?
„Nei, ég hef ekkert yfirgengilega sterkar skoðanir á þessum málaflokki. Ég fylgist hins
vegar eðlilega með umræðunni
og sé að þetta veldur töluverðum
ágreiningi í samfélaginu, sem er
kannski ekkert skrítið í ljósi þess
að um 30.000 útlendingar búa nú á
Íslandi. Það lá því beint við að nota
þetta sem söguefni og þá fannst
mér líka skipta miklu að horfa á
málið utan frá í stað þess að blanda
mér með bókarskrifunum í rammpólitískar deilur sem eiga það til
að verða ansi yfirborðskenndar.
Ég veit að sumir telja það nánast
sjálfsagt og eðlilegt að listamenn
beiti sér í þessu með ákveðnum
hætti en það er auðvitað stórlega

varasamt. Verkum slíkra manna,
hvort sem það eru bækur eða kvikmyndir, hættir til að verða ansi
klisjukennd, enda draga þau upp
staðalímyndir frekar en að lýsa
fólki af holdi og blóði.“
Fortíð og samtíð
Þú ert ekkert hræddur við að fara
á móti þessum viðteknu staðalímyndum? „Nei, er það ekki hlutverk rithöfunda að vera gagnrýnir á samtímann og skoða málin frá
öllum hliðum? Nú, ef þetta fer fyrir
brjóstið á einhverjum verður bara
að hafa það. Ég hugsa þetta ekki
á þeim nótum, maður getur ekki
verið með lífið í lúkunum út af því
hvað öðrum kann að finnast.“
Hefur bókin einhvern boðskap
í þínum huga? „Boðskap og boðskap, ég veit nú ekki hvað skal
segja um það. Orð eins og þetta
eru alltaf dálítið viðsjárverð. En
bókin fjallar um margt, til dæmis
um sambönd fólks og sambandsleysi, hún fjallar líka um ástina
og kannski vináttuna að einhverju
leyti eða leitina að henni. En svo
fjallar hún líka um það hvað við
vitum í raun lítið um annað fólk og
jafnvel heiminn sem við lifum í.“
Þótt þú hafir snúið aftur til samtímans í þessari bók þá hef ég á
tilfinningunni að fortíðin heilli
þig nú meira. „Að mörgu leyti
gerir hún það og maður hefur líka
betri yfirsýn yfir fortíðina hvort

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég veit að sumir telja
það nánast sjálfsagt og
eðlilegt að listamenn beiti
sér í þessu með ákveðnum
hætti en það er auðvitað
stórlega varasamt. Verkum
slíkra manna, hvort sem
það eru bækur eða kvikmyndir, hættir til að verða
ansi klisjukennd, enda
draga þau upp staðalímyndir frekar en að lýsa
fólki af holdi og blóði.
sem maður í sjálfu sér þekkir
hana betur eða ekki. Og þannig séð
getur hún einmitt verið ákjósanlegt söguefni. Hins vegar á rithöfundur auðvitað ekkert erindi við
fortíðina og hún verður þess vegna
aldrei neitt annað en aðferð til að
nálgast viðfangsefni sem standa
manni nær. Ég hef áður gert mér
mat úr kalda stríðinu vegna þess
að margt sem einkenndi tíðarandann þá finnst mér ekki síður
vera lýsandi fyrir okkar tíma og
kannski á ég eftir að leita á þær
slóðir aftur. Maður má þó passa
sig að festast ekki í einhverju slíku
og sjálfsagt eðlilegast að fjalla
bara um samtímann eins og hér
en Snjór í myrkri gerist árið 2014.“

VÍSINDASTUÐ!
Komdu og hittu Vísinda-Villa og Sprengju-Kötu
í sannkölluðu vísindastuði á Blómatorginu
lómatorg
gin
nu í
Kringlunni kl. 14 í dag!

FRÓÐLEI
KUR
&

FJÖR FYR
IR

ALL A!

Vísindabók Villa 2
Vildarverð: 3.999.Verð: 4.999.-

Mói hrekkjusvín Misskilinn snillingur

Artemis Fowl Berserkjahliðið

Vildarverð: 3.149.Verð: 3.499.-

Vildarverð: 3.959.Verð: 4.399.-

Þín eigin þjóðsaga
Vildarverð: 3.959.Verð: 4.399.-

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg
Bárugötu36
2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

LeifsstöðLeifs Eiríkssonar
Flugstöð

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Draugagangur á
Skuggaskeri
Vildarverð: 3.869.Verð: 4.299.-
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UPPÁHALDSÖPPIN

FACEBOOK

WORDS WITH FRIENDS

Hef verið háður tveimur tölvuleikjum
á ævinni og hef ekki enn hrist þennan af mér.

Er samt alltaf í að spila bara við sömu tvo
vini mína. Besti klósettfélaginn. Thinker og
stinker.

CALENDAR

Ragnar
Hansson
leikstjóri

Var alltaf mjög mikið fyrir dagatöl og skipulag.
Eignaðist t.d. snemma fílófax. En svo var dagskráin
mín alltaf svo einföld að ég þurfti aldrei að nota
það. En nú loksins er lífið mitt orðið það flókið að
ég gæti ekki lifað án þess. Svo flókið reyndar að ég
sakna sárlega gömlu góðu daga tóma fílófaxins.

SNAPCHAT
3G

Raunveruleikaþátturinn „Faðir með þrjú
börn“ á sér stað þarna 24/7 fyrir vel valda
áhorfendur. Hvort sem þeir vilja það eða
ekki.

9:41 AM

PÚLSINN

IMDB
Geri „besserwiss-uppflettingu“ þarna
nánast daglega.

Var bent á þetta um daginn. Mjög þægileg
leið til að fylgjast með fréttum.
Calendar

Facebook

Words with friends

Snapchat

SKEPTICAL SCIENCE

PODCASTS
Ég hlusta á ýmis hlaðvörp, m.a.
Alvarpið og þetta er þægilegasta
leiðin til að ná í það.

Líﬂegasti leikur seríunnar
ASSASSINS CREED UNITY

★★★★★
PlayStation 4 SPENNA
Assassins Creed Unity er með betri
leikjum Assassins Creed-seríunnar.
Leikurinn er góð blanda af skemmtilegum nýjungum og því besta úr
gömlu leikjunum. Leikurinn gerist í
París á tímum frönsku byltingarinnar
og umhverfi AC-leikja hefur aldrei
verið jafnlifandi. Greinilegt er að
gífurleg vinna hefur farið í gerð
borgarinnar. Á móti kemur þó að
þrátt fyrir hve mikið er um að vera í
borginni, er leikmaður nokkuð utangátta í þeirri baráttu sem á sér stað.
Nóg er að gera fyrir launmorðingja í París og eru viðburðir þéttir
á gríðarlega stóru kortinu. Þó eru
viðburðir sem ekki er hægt að taka
þátt í án þess að greiða fyrir það
aukalega eða nota snjallsímaforrit.
Það er allt gott og blessað við það
að greiða aukalega fyrir að efni sé
bætt við leikinn. Að geta ekki opnað
kistu sem þegar er í leiknum, án
þess að taka upp kreditkortið, er of
langt gengið.
Þegar kemur að launmorðum í
leiknum er litið til fortíðar, þar sem
leikmenn þurfa nú að hafa fyrir því
að komast að skotmörkum sínum. Að
nokkru leyti minna þau nú á gömlu
Hitman-leikina, þar sem leikmönnum
er nú gefinn möguleiki á að leysa
verkefnin á mismunandi hátt hverju
sinni, með því að nýta umhverfi sitt.
Oftar en ekki gengur ekki upp að

IÐAR AF LÍFI Unity gerist í París á

tímum frönsku byltingarinnar og
umhverfi Assassins Creed-seríunnar
hefur aldrei verið jafnlifandi. MYND/UBISOFT

hlaupa upp að skotamarki sínu, drepa
það og hlaupa í burtu.
Þá hefur bardagakerfi leiksins
einnig verið breytt og er það nú
erfiðara en áður og minnir á fyrsta
Assassins Creed-leikinn og ævintýri
Altaïr. Klifrið og frjálsa hlaupið hefur
einnig fengið andlitslyftingu og
virkar nú betur en áður.
Fjölspilun í leiknum er með öðru
sniði en áður hefur þekkst. Leikmenn geta ekki lengur vegið vini
sína og ókunnuga. Þess í stað þurfa
þeir nú að snúa bökum saman til að
leysa verkefni.
Aðdáendur seríunnar ættu ekki
að láta Unity fara fram hjá sér,
en þó ættu þeir ekki að vonast
eftir miklum svörum við þeim stóru
spurningum sem eru uppi í hinum
flókna Assassins Creed-heimi.
samuel@frettabladid.is

visir.is
Nálgast má lengri útgáfu dómsins á Vísi.

PlayStation tuttugu ára
● Fyrsta PlayStation-leikjatölvan

kom á markað í Japan hinn 3.
desember 1994. Hún varð fljótt
sú vinsælasta í heimi og var fyrsta
leikjatölvan sem notaðist við geisladiska.
● PlayStation 1 seldist í rúmlega 104

milljónum eintaka.
● PlayStation 2 kom á markað árið

2000 og er söluhæsta
leikjatölva heims.
Rúmlega 157 milljónir
eintaka seldust.

● PlayStation 3 leit dagsins ljós árið

2006 og 83,7 milljónir eintaka
seldust.
● PlayStation 4 birtist í hillum versl-

ana í fyrra og rúmlega 13 milljónir
eintaka hafa selst.
● Sá PlayStation-leikur sem selst hefur

í flestum eintökum er Grand
Theft Auto:
San Andreas,
sem seldist
í 17,3 milljónum eintaka.

Þetta er í raun gagnagrunnur sem nota má
til að kveða í kútinn efasemdarmenn um
veðurfarsbreytingar. Gott í kokteilboðið.
Podcasts

Imdb

Púlsinn

Skeptical science

Snapchat gagnrýnt
fyrir upplýsingaöflun
Óháður aðili mun fylgjast með stefnu fyrirtækisins um persónuvernd en
Snapchat safnar miklum upplýsingum um notendur.
Samúel Karl
Ólason
samuel@frettabladid.is

ryggissérfræðingar
hafa lengi gagnrýnt
myndskilaboðaforritið Snapchat fyrir viðhorfið sem þar ríkir
til öryggis persónuupplýsinga og segja það gefa notendum skakka mynd af öryggi
forritsins. Hakkarar hafa komist
yfir gögn frá Snapchat og fyrirtækið hefur nú bannað notendum
að nýta forrit sem vistar skilaboð
úr Snapchat.
Snapchat leit dagsins ljós í
september 2011, en eftir erfiða
byrjun hefur notendum fjölgað
gífurlega hratt. Í lok ágúst síðastliðsins fór notendafjöldi forritsins yfir hundrað milljónir.
Ungt fólk hefur sérstaklega
snúið sér að forritinu í miklum mæli og þá yfirgefið Facebook í leiðeiðinni. Unglingar virðast
ðast
hafa áttað sig á því
að það sem sett er
á samfélagsmiðla,
a,
gott eða slæmt, er
þar að eilífu. Snap-chat býður upp á
nýjan möguleika;
að senda myndir
og myndbönd, sem
eyðast sjálfkrafa. Þó
eru uppi ásakanir um að myndirnar eyðist í raun og veru ekki.
Hakkarar nýttu sér leiðir sem
höfðu verið opnaðar af öðrum
forritum sem tengdust Snapchat
til að stela þúsundum mynda sem
sendar höfðu verið með forritinu,

HÁGÆÐA HÚÐVÖRUR FYYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
A Á FRÁ
FRÁB
BÆRU VERÐ
VERÐI..
ENGIN ILM- EÐA LITAREFFNI.

➜ Snapchat
hefur meðal
annars safnað
upplýsingum úr
símaskrám
notenda og
gögnum um
netnotkun
þeirra.

SÆTA GAGNRÝNI Evan Spiegel er einn stofnenda og framkvæmdastjóri Snapchat.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFPNORDIC

og birtu þær í október. Nú á dögunum ba
bannaði fyrirtækið
notendum
að nota
n
slík forrit og sagði
að þeim notendum
a
sem
gera það yrði
s
ekki
leyft að nota
ek
Snapchat.
Þá stálu
Sn
h a k k a ra r u m 4 , 6
milljónum
notendami
nafna
og símanúmnaf
erum
úr vefþjónum
eru
Snapchat í byrjun ársSnap
ins og
o birtu á netinu.
Fyrr á árinu komst Snapchat
að samkomulagi við stofnunina
Federal Trade Commision í
Bandaríkjunum. Stofnunin hafði
kært fyrirtækið vegna þess að
upplýsingum væri safnað um

notendur Snapchat sem bryti í
bága við stefnu fyrirtækisins.
Sögðu þau vandann vera að auðvelt væri að vista efni sem sent
er með Snapchat. Fyrirtækið
þurfti hvorki að viðurkenna sök
né greiða sekt, en óháðir aðilar
munu vakta skilmála forritsins
sem varða vernd persónuupplýsinga í tuttugu ár.
Vegna samkomulagsins endurskoðaði fyrirtækið stefnu sína
og breytti henni í kjölfarið. Við
breytingarnar kom í ljós að fyrirtækið safnar gífurlegum upplýsingum um notendur Snapchat.
Meðal annars safnar fyrirtækið
upplýsingum úr símaskrám notenda og gögnum um netnotkun
þeirra.
samuel@frettabladid.is

FUGLASKOÐUN Í LAUGARDAL
Fjölskrúðugt vetrarfuglalíf verður skoðað á göngu um Grasagarðinn og nágrenni á morgun klukkan 10. Gangan er skipulögð í samstarfi Grasagarðs Reykjavíkur og Fuglaverndar. Um
leiðsögn sér Hannes Þór Hafsteinsson náttúrufræðingur. Mæting
við aðalinngang Grasagarðsins. Þátttaka er ókeypis.
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Virkar lausnir frá OptiBac

ÅOne Week Flat´

Minnkar þembu og Vindgang

BALSAM KYNNIR MAGNOLIA frá Natural Health Labs. Tilvalið fyrir þá sem
vilja aðstoð við svefnvandamálum og stuðla að heilbrigðum svefni ásamt því
að vinna gegn þunglyndi, kvíða og depurð og bæta andlega og líkamlega líðan.

H

rafnhildur Ólafsdóttir er kona á
besta aldri. Hún starfaði við ferðaþjónustu árum saman og nýtir
nú tíma sinn við hjálparstarf hjá Rauða
krossinum og í sjálfboðavinnu í Rauðakrossbúðinni.
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ÁTT ÞÚ VIÐ SVEFNVANDA AÐ STRÍÐA?

Fæst í apótekum og heilsubúðum
búð

EKKI SOFIÐ BETUR Í MÖRG ÁR
Hrafnhildur, eins og fjölmargir aðrir,
hefur átt við svefnvandamál að stríða um
árabil sem hún hefur nýlega ráðið bót á.
Hún prófaði náttúrulega fæðubótarefnið
Magnolia og segist ekki hafa sofið betur
í mörg ár. „Ég vil alls ekki nota lyfseðilsskyld svefnlyf og ákvað því að prófa
Magnolia. Ég hef tekið tvö hylki á kvöldin
um klukkustund fyrir svefn í nokkra mánuði og hef ekki sofið betur í mörg ár. Mér
finnst rosalega gott að vita af því, það
gefur mér mikla öryggistilfinningu.“
ÓTRÚLEGT HVAÐ GÓÐUR SVEFN
ER MIKILVÆGUR
Að sögn Embættis landlæknis getur
svefnleysi valdið miklu álagi og streitu á
andlega og líkamlega líðan og góður og
nsamfelldur svefn því nauðsynlegur heilsunni. Hrafnhildur
ur
segir að henni líði miklu betur
eftir að hún byrjaði að nota
Magnolia, hún sofi eins og
barn og vakni endurnærð.
„Magnolia hjálpar mér ekki
einungis að sofna heldur
steinsef ég alveg til morguns
og vakna hress og kát. Mér
hefur ekki liðið betur í langan tíma og mæli eindregið
með Magnolia fyrir alla sem
eiga erfitt með svefn. Það
hefur unnið kraftaverk fyrir
mig. Það er ótrúlegt hvað
góður svefn er mikilvægur.
Það er svo miklu skemmtilegra að vakna úthvíld og í
góðu skapi,“ segir Hrafnhildur og hlær.

MAGNOLIA OFFICINALIS
Börkur af plöntunni MAGNOLIA OFFICINALIS, sem vex í fjallahéruðum Kína, hefur
verið notaður við svefnvandamálum, kvíða
og þunglyndi í yfir 2.000 ár í Asíu. Rekja
má ótrúlegan lækningamátt hans til
náttúrulegu efnanna honokiol og
magn
ma olol. Börkurinn
virkjar
taugaboðefni í
vir
heilanum
sem hafa
he
slakandi
og róandi
sla
áhrif
áhr og stuðla að heilbrigðum
og samfelldum
b
svefni.
Börkurinn vinnur
s
einnig
gríðarlega vel gegn
e
stressi,
kvíða og þunglyndi
s
með
m því að koma jafnvægi
á hormónið kortisól sem er
stundum
kallað stresshorms
ónið.
Nýleg rannsókn frá
ó
landlæknisembættinu
sýnir
l
að
a um þriðjungur Íslendinga
á við svefnvandamál eða
R
RÁÐLÖGÐ
NOTKUN Taktu eitt
ttil tvö hylki með vatnsglasi með
kkvöldmat eða um 30-60 mínútum fyrir svefn. Dagskammtur
ú
eer 1–2 grænmetishylki.

MÆLIR MEÐ
Hrafnhildur Ólafsdóttir
mælir eindregið með
Magnolia.
MYND/GVA

SÖLUSTAÐIR
MAGNOLIA hefur
þegar notið mikilla
vinsælda og hjálpað
fjölmörgum á
Íslandi. Fáanlegt í
apótekum um land
allt, Heilsuhúsinu,
Heilsuveri, Heilsuhorninu Blómavali,
Hagkaupi, Fjarðarkaupum, Heilsulausn.is og Heimkaupum.
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Betri melting!

Probiotic 16 Strain
P
16 tegundir góðra gerla
Sérvalin steinefni
Má taka hvenær sem er dags

Swanson – ánægðustu viðskiptavinirnir í USA árið 2013.
Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.
GAGNVIRK SÝNING Á sýningunni eru stækkaðar myndir úr bókinni. Þá er hægt að hlusta á hljóðbrot og leika sér.

MYND/VALLI

BÖRNIN FÁ HUGMYND
UM JÓLIN TIL FORNA
JÓLIN Í ÞJÓÐMINJASAFNINU Jólasýning Þjóðminjasafnsins í ár byggir á
barnabókinni Jólin hans Hallgríms eftir Steinunni Jóhannesdóttur og teikningum Önnu Cynthiu Leplar. Þar verða stækkaðar myndir úr bókinni, hljóðbrot
og eftirgerðir af munum frá fyrri tíð sem börnin mega snerta og leika sér með.
Jólasýning Þjóðminjasafnsins í ár byggir
á barnabókinni Jólin hans Hallgríms eftir
Steinunni Jóhannesdóttur, sem kom út fyrir skemmstu, og myndskreytingum Önnu
Cynthiu Leplar. Bókin segir frá jólaundirbúningnum á Gröf á Höfðaströnd þar sem
Hallgrímur Pétursson ólst upp. Bókinni
er ætlað að veita börnum sem fullorðnum
innsýn í bernsku Hallgríms og þær aðstæður sem hann ólst upp við í faðmi stórrar
fjölskyldu fyrir tæplega fjögur hundruð
árum, en í ár eru einmitt fjögur hundruð ár
frá fæðingu Hallgríms. Í bókinni er hann sjö
ára. Hún er ríkulega myndskreytt og gefa
myndirnar lesendum hugmynd um hvernig
fólk leit út og hvernig hlutirnir gengu fyrir
sig.

Þjóðlegir bolir, handprentað á Íslandi

Útsölust: Íslandía Kringlunni, Rammagerðin, Hafnarstræti, Akureyri
og Flugstöð, Bláa Lónið , Hrafna, Around Iceland, Álafoss Mosfellsbæ,
Black Pepper,Landnámssetrið, Líﬂand, Þjóðmynja-safnið,
Víking Akureyri, Hótel Reynihlíð, Gullfoss Kafﬁ.
Auntsdesign Hlíðarsmára S: 6183022
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

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

Í FRÉTTABLAÐINU

GRIPIR SEM TENGJAST SÖGUNNI
Sýningin verður opnuð á Torginu á jarðhæð Þjóðminjasafnsins á milli kaffihússins
og safnbúðarinnar. „Þar erum við vön að
setja upp jólasýningu ár hvert og leggjum
upp með að vera með gagnvirka sýningu
þar sem börnin fá að snerta sýningarmuni,“ segir Ólöf Breiðfjörð, kynningarstjóri Þjóðminjasafnsins. „Á sýningunni
verða stækkaðar myndir úr bókinni ásamt
gripum sem tengjast sögunni. Þarna verða
meðal annars leikföng fyrri tíma eins og
leggir og skeljar ásamt nútímaútgáfu af
gripahúsinu í Betlehem. Þetta eru ekki sýningarmunir heldur endurgerðir sem börnin
mega óhindrað handleika. Þá verður hægt
að hlusta á jólasálminn Nóttin var sú ágæt
ein sem er einn þerra sálma sem Hallgrímur lærði sem barn og er enn sungin um
hver jól. Eins hafa safnkennarar Þjóðminjasafnsins unnið ratleik um safnið útfrá sýningunni og verða ýmsar uppákomur henni
tengdar á aðventunni.“
MIKIL HEIMILDAVINNA
En hvernig er að myndskreyta sögu sem
gerist fyrir þetta löngu síðan? „Það þarf
að vinna töluverða for- og heimildavinnu.
Ég fór á Þjóðminjasafnið og skoðaði einnig
alls konar bækur. Bækur sem sýna muni frá
fyrri tíð og myndlistarbækur sem sýna lífið
á svipuðum tíma. Eins þarf að skoða dýrin
og í þessu tilfelli eru það kindurnar og
hundurinn sem koma við sögu,“ útskýrir
Anna Cynthia, myndskreytir og hönnuður
bókarinnar. „Þá reynir maður að finna hluti
sem eru enn þá til og hafa lítið breyst og
hafa fatnaðinn nokkuð hlutlausan til að
tímasetja þetta ekki of nákvæmlega.“ Anna
Cynthia skoðaði meðal annars verk mynd-

listarmanna sem voru uppi á svipuðum
tíma og Hallgrímur. „Ég skoðaði meðal
annars birtu í húsakynnum, fatnað og útlit
fólks,“ útskýrir Anna Cynthia. Til að ná
fram andlitsdráttum leit hún sér örlítið
nær en eitt af barnabörnum hennar er á
áttunda ári. „Hann er ekki beint fyrirmynd
en það er hægt að notfæra sér hlutföll og
svip.“

FALLEGUR TEXTI
Anna Cynthia segir texta Steinunnar sérstaklega fallegan. „Það var gaman að teikna
hann og gefa honum líf. Hún lýsir hlutunum
vel. Textinn er hvorki væminn né töffaralegur. Þótt bókin sé að hluta trúarleg er ekkert
verið að troða neinu ofan í fólk. Þetta er
fyrst og fremst falleg og blíð jólasaga.“
Sýningin verður opnuð klukkan tvö í dag
og stendur út þrettándann. Á Þjóðminjasafninu er jafnframt fjölbreytt aðventudagskrá sem vert er að vekja athygli á
en skemmtanirnar eru allar ókeypis. Má
þar nefna jólaratleiki, sýningar og árlega
skemmtun með Grýlu og Leppalúða. Hún
verður haldin þann 7. desember og bíða
margir hennar með eftirvæntingu. Grýla og
Leppalúði munu skemmta ásamt Jóhönnu
Guðrúnu Jónsdóttur söngkonu og hefst
dagskráin klukkan 14. Jólasveinarnir koma
svo í safnið hver af öðrum frá og með 12.
desember klukkan 11 dag hvern.

JÓLIN Á GRÖF
Myndir Önnu Cynthiu
gefa lesendum hugmynd um hvernig fólk
leit út og hvernig hlutirnir gengu fyrir sig fyrir
fjögur hundruð árum.
Sýningin verður opnuð á
Torginu á jarðhæð Þjóðminjasafnsins klukkan
tvö í dag og stendur út
þrettándann.
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FITUBRENNSLA Á
NÁTTÚRULEGAN HÁTT
ICECARE KYNNIR Chili Burn-töflurnar auka brennslu, örva meltingu og minnka
sykurlöngun. Sævar Guðmundsson hefur lést eftir að hann fór að taka Chili Burn.

C

hili Burn-töflurnar eru byltingarkenndar
töflur sem hjálpa til við fitubrennslu á náttúrulegan hátt. Töflurnar innihalda chilijurtina sem eykur brennslu, grænt te sem örvar
meltinguna, króm sem minnkar sykurlöngun, piparmintuolíu sem dregur úr uppþembu og vindgangi
ásamt B-vítamíni og magnesíum. Chili Burn virkar
þannig á þrefaldan hátt; það eykur brennslu, örvar
meltinguna og minnkar sykurlöngunina.

HJÁLPAR TIL VIÐ AÐ LÉTTAST
Sævar Már Guðmundsson hefur lengi átt í baráttu við aukakílóin og hefur hreyfing verið helsta
ástæða þess að hann hefur ekki verið í ofþyngd.
„Fyrir nákvæmlega ári síðan var ég í mjög góðum
málum og búinn að vera að léttast töluvert á hálfu
ári á undan. Þá hafði ég tekið mataræðið í gegn svo
um munaði og hreyfði mig mikið. Álag í vinnunni
gerði það svo að verkum að í upphafi þessa árs fór
ég að hafa minni tíma til að æfa og borða rétt og fór
þá að þyngjast aftur,“ segir Sævar.
Í lok ágúst fór Sævar aftur að mæta í ræktina.
„Þetta snýst allt um sjálfsaga og ég fann það á
fyrstu skiptunum mínum að ég þurfti breytingu í
öllu. Ég skráði mig í fasta tíma í ræktinni og æfi í
það heila fimm sinnum í viku. Eftir að ég sá auglýsingu um Chili Burn í byrjun september ákvað ég að
prófa það. Tæpum tveimur mánuðum síðar hafði
ég lést um rúm fjögur kíló og fituprósenta lækkað
um tæp fjögur prósentustig.“
SYKURÞÖRFIN MINNI
Sævar tekur Chili Burn töfluna kvölds og morgna
og hann telur það hjálpa til við að halda bruna
gangandi allan daginn. „Með réttu mataræði hjálpar
þetta mikið. Auk þess
finnst mér þörfin í
sykur hafa minnkað,
mig langar ekki eins
mikið að fá mér gosdrykki eða nammi
eins og áður. Ég leyfi
mér það þó einu sinni
í viku.“
Hann segir það

MINNI SYKURÞÖRF Sævar langar síður í sælgæti og gos eftir
að hann byrjaði að taka Chili Burn.
MYND/STEFÁN

lykilatriði að hafa trú á þessu öllu saman. „Hreyfing
skiptir mig miklu máli og rækt á líkamanum til að
viðhalda hraustu útliti. Chili Burn hjálpar til við að
halda niðri sykurþörf og mataræðinu í lagi auk þess
sem það er vatnslosandi,“ segir Sævar.

FRAMLEITT OG PRÓFAÐ Í SKANDINAVÍU
Sænskir sérfræðingar hjá New Nordic hafa þróað
þessar nýju töflur byggðar á efnum úr chili-plöntunni. Þykkninu hefur verið blandað saman við
önnur náttúruleg efni sem innihalda katekín-andoxunarefni. Klínískar rannsóknir, sem hafa verið
birtar í vísindatímaritinu Obesity, sýna fram á að
sama magn af þeim innihaldsefnum og er í töflunum getur dregið úr líkamsfitu. Sérfræðingarnir
bættu piparmintuolíu við töfluna, sem dregur úr
uppþembu og vindgangi.
Sérstakar ráðstafanir hafa verið gerðar til að
hámarka gæðin bæði úr chili-plöntunni og öðrum
innihaldsefnum, allt frá vinnslu þar til neytandinn
tekur við þeim.

CHILI BURN-TÖFLURNAR
eru ekki ætlaðar fólki með skerta lifrarstarfsemi eða lifrarsjúkdóma. Chili Burn skal taka
með mat. Ætlað eldri en 12 ára.

LIFIR ÞÚ LÍFINU TIL FULLS?
Fita er ekki bara bundin við maga, rass og læri. Hún getur einnig sest innan í
líffærin og fita í lifrinni getur haft slæm áhrif á vellíðan.

S

tarfsemi lifrarinnar hefur mikið að
segja um líkamlegt heilbrigði og
hefur lifrin mikla þýðingu fyrir efnaskiptin. Það geta verið margar ástæður
fyrir því að fita safnast upp í lifrinni. Það
getur verið vegna áfengisneyslu en það
getur einnig verið vandamál hjá fólki í
yfirþyngd. Þreyta
og þróttleysi geta
verið merki um
að mikið álag sé á
lifrinni.
Þegar lífinu er
lifað til fulls er
auðvelt að finna
fyrir því og það
sést á fólki. Nú má
fá hjálp til þess
að minnka það að

sögn Birnu Gísladóttur, sölu- og markaðsstjóra hjá Icecare, sem flytur inn Active
Liver. „Active Liver styður við niðurbrot
fitunnar í þörmunum, bætir meltinguna
og stuðlar að eðlilegri lifrarstarfsemi.
Dagsdaglega leiðir fólk almennt ekki hugann að lifrinni. Hún gegnir þó mikilvægu
hlutverki varðandi efnaskipti og niðurbrot
á fitu. Of mikið af kolvetnum, of mikið
áfengi og feitur matur valda of miklu álagi
á starfsemi lifrarinnar og gallsins.”

Vörurnar eru fáanlegar í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.
Hægt er að nálgast
frekari upplýsingar
á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.
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EÐALROKKARI OG FJÖGURRA BA

FLOTTUR Stefán Jakobsson er rokkari af lífi og sál. Hann er söngvari hljómsveitarinnar Dimmu en vakti mikla athygli er hann flutti lagið
hefur sterka og kraftmikla rödd sem eftir er tekið um þessar mundir. Fyrir utan að syngja þungarokk er hann leiðsögumaður fyrir ferðame

S

tefán segist hafa fengið ótrúlega mikil viðbrögð eftir að
hann flutti lagið Gaggó Vest.
„Fólk á öllum aldri hefur hrósað mér,
meira að segja einn 88 ára,“ segir
hann. „Það var einstakur heiður
fyrir mig að fá að syngja þetta lag en
Eiríkur Hauksson hefur alltaf verið
mér fyrirmynd.“
Stefán er sífellt á ferðalögum,
hann býr í Reykjahlíð í Mývatnssveit
þar sem hann er alinn upp en þvælist um landið til að syngja á hinum
ýmsu uppákomum og tónleikum. „Ég
bjó í Reykjavík en réð mig sem leiðsögumann fyrir erlenda ferðamenn
í Mývatnssveit síðastliðið sumar
og hef ílengst þar. Mér líkar starfið
vel og langar til að vinna við það
áfram,“ segir Stefán en hann og sambýliskona hans, Hilda Kristjánsdóttir
þjóðfræðingur, eiga fjögur börn, 15
ára, 8, 4 og ársgamalt. „Það versta er
að ómögulegt er að fá íbúð á þessu
svæði og þess vegna þurftum við að
flytja í gamla herbergið mitt hjá foreldrum mínum. Það getur stundum verið erfitt en við látum þetta
ganga,“ útskýrir hann.

MEÐ ATHYGLISBREST
Þegar Stefán er spurður um tónlistarhæfileikana segir hann þá koma
frá foreldrum sínum. „Pabbi lék á
bassa með hljómsveitinni Vogabandinu. Þeir félagarnir spiluðu
Geirmund, Tom Jones og þess háttar
músík á böllum í nærsveitinni. Þegar
bandið æfði fylgdist ég með af mikilli
athygli. Mamma syngur í kórum en
föðurbróðir minn er Jón Stefánsson,
organisti og kórstjóri í Langholtskirkju. Það er mikið sungið í minni
fjölskyldu. Á ættarmótum þarf ekki
að panta skemmtikrafta því við
sjáum um alla tónlistina sjálf.
Sjálfur byrjaði ég óvart að syngja.
Ætlaði aldrei að vera söngvari heldur bassaleikari eins og pabbi. Við
vorum nokkrar frændur, þá smápollar, sem stofnuðum hljómsveit. Ég fór
í tónlistarskólann en þar var ekki í
boði að læra á bassa, einungis lúður
eða saxófón. Þegar nýr skólastjóri
tók við tónlistarskólanum, Garðar
Karlsson, komu aðrar áherslur. Hann
setti upp skólahljómsveit og leyfði
okkur að spila þá tónlist sem við
hlustuðum á. Ég hafði engan áhuga á
að lesa nótur og Garðar var ekki eins
harður á slíku námi og fyrirrennari
hans. Ég var með athyglisbrest og
Garðar bjó til námskerfi sem hentaði

mér og virkjaði um leið tónlistaráhugann. Ég datt út úr tónlistarnáminu hjá fyrrverandi skólastjóra
vegna kröfunnar um að læra nótur.
Það var reyndar fyrir tilviljun að ég
heyrði Garðar ræða um stefnu sína
í tónlistarnáminu sem varð til þess
að ég ákvað að fara aftur í skólann.
Þorði samt ekki að segja foreldrum
mínum það strax þar sem ég hafði
skrópað mig frá fyrra námi. Garðar
kenndi mér að það þarf ekki að gera
fullt af leiðinlegum hlutum til að
gera eitthvað skemmtilegt.“

PÓLITÍK Í SÖNGKEPPNI
Stefán er fæddur árið 1980 en
eftir grunnskóla lá leið hans í Verkmenntaskólann á Akureyri. Hann
stofnaði pönkband á Akureyri með
félögum sínum og lék á bassa. Þegar
kom að mikilvægum tónleikum
veiktist söngvari hljómsveitarinnar.
„Við vorum búnir að semja frábær
lög að eigin áliti og ekki tilbúnir til
að hætta við tónleikana. Það varð
úr að ég söng og lék á trommur og
við fengum félaga okkar til að taka
bassann. Eftir tónleikana kom maður
til mín og sagði mér að sleppa
trommukjuðanum og halda mig við
sönginn. Þetta kom á óvart og varð
til þess að ég skráði mig í Söngkeppni framhaldsskólanna. Ég náði
þriðja sæti af fimmtán og var sáttur
við úrslitin. Þau efldu sjálfstraustið.
Ég tók aftur þátt árið 2003 og vann
keppnina fyrir minn skóla. Stóra
keppnin var þá í fyrsta skipti haldin
á Akureyri. Það var Menntaskólinn
á Akureyri sem vann keppnina en
mörgum fannst mjög súrt að ég
kæmist ekki á blað. Ég frétti það
síðar að dómnefndinni hefði þótt
það ótækt að hafa báða skólana á
Akureyri í verðlaunasætum þegar
keppnin væri haldin í bænum. Þetta
var sem sagt ákveðin pólitík,“ segir
Stefán en telur að öll umræðan sem
skapaðist í kringum þessa keppni
hafi orðið honum til framdráttar á
tónlistarsviðinu.
KALLAÐUR Á ALÞINGI
Stefán var á þessum tíma í hljómsveit sem nefnist Douglas Wilson
sem gaf út hljómplötuna Stuck in a
World árið 2005. Næsta hljómsveit
hét Alþingi en hún var kölluð á Alþingi þar sem lesið var yfir þessum
ungu tónlistarmönnum. Ekki var
leyfilegt að nota þetta nafn á hljómsveit. „Við notuðum bjölluhljóm

Alþingis á plötunni og vildum að Sólveig Pétursdóttir, þáverandi forseti
þingsins, væri titluð sem hljóðfæraleikari. Það mátti ekki heldur. Við
breyttum því nafninu í Þingtak. Þessi
hljómsveit var ekki heldur langlíf,
meðlimir fóru allir hver í sína áttina.
Á vormánuðum 2011 var mér boðið
að syngja með Dimmu. Við fórum
strax í það að gefa út plötu. Síðan ég
byrjaði höfum við gefið út smáskífu
og tvær breiðskífur, Myrkraverk og

Vélráð. Við vorum fyrsta þungarokksveitin sem hélt tónleika í Hörpu
og höfum fyllt hana fimm sinnum,“
segir kappinn stoltur.
Stefán segir að það sé nokkur
aldursmunur á honum og hinum
meðlimum Dimmu, það eru bræðurnir Silli og Ingó Geirdal og Birgir
Jónsson. Ingó er einnig þekktur sem
töframaður, Birgir er aðstoðarforstjóri WOW air og Silli er landsliðsmeistari í hljóði, hefur unnið með

ROKKARINN
Stefán Jakobsson hefur
vakið mikla athygli með
hljómsveitinni Dimmu.
Hann er menntaður
þroskaþjálfi en hefur
starfað sem leiðsögumaður í Mývatnssveit.
Hann hefur þrisvar
sungið fyrir ferðamenn í
Lofthelli en það fylgir þó
ekki í pakkanum, heldur
er það óvænt uppákoma.
MYND/ERNIR
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ARNA FAÐIR

ÖFLUGUR
„Eftir tónleikana
kom maður til mín
og sagði mér að
sleppa trommukjuðanum og
halda mig við
sönginn. Þetta
kom á óvart og
varð til þess að ég
skráði mig í Söngkeppni framhaldsskólanna.“

Gaggó Vest í þættinum Óskalög þjóðarinnar. Stefán
enn í Mývatnssveit og leikur jólasvein í Dimmuborgum.
hann hafi menntað sig á því sviði,
svarar hann: „Ég hef alltaf haft
áhuga á fólki. Þroskaþjálfun er
áhugavert starf en það er ekkert
sérstaklega gaman að fá launaseðilinn. Ég var að vinna með einhverfum börnum sem var krefjandi starf og oft erfitt. Að sama
skapi ánægjulegt þegar maður sá
árangur. Leiðsögumannastarfið
er virkilega skemmtilegt. Ég hef
farið með ferðamenn í Lofthelli í
Mývatnssveit, tvær ferðir á dag
í allt sumar. Svo eru vetrarferðir
alltaf að aukast. Þetta er þægilegt starf með músíkinni,“ segir
Stefán.
Hann segist aðspurður hafa
sungið í hellinum. „Jú, það hefur
gerst þrisvar. Ég söng Sofðu unga
ástin mín og það vakti mikla
lukku hjá ferðamönnum þótt
þeir hafi ekki skilið textann. Það
var sömuleiðis sérstakt þegar
ástralskir ferðamenn komu um
daginn en þeir höfðu líka verið
á Airwaves. Þeir horfðu lengi
á mig og spurðu loks hvort ég
væri þungarokksöngvari. Þeim
fannst mjög skrítið að sjá þarna
sama manninn og þeir höfðu séð
syngja á tónleikum.“

FRÁ AIRWAVES Í LOFTHELLI
Stefán hefur ekki unnið við
þroskaþjálfun í nokkurn tíma.
Þegar hann er spurður af hverju

SANNUR ROKKARI Í UPPREISN
Stefán syngur ekki fleiri lög í
Óskalögum þjóðarinnar. Hann
segir að RÚV verði í vandræðum

EKKI TÍSKUFRÍK Stefán vill ekki kalla sig tískufrík en hann hefur gaman af því að klæða sig upp á sviði og gengur með mikið af skartgripum.
MYND/ERNIR

komist Gaggó Vest áfram í keppninni þar sem Slash-tónleikarnir
verði sama kvöld og úrslit þáttarins. „Þá verður maður bara að
finna lausn á því,“ segir Stefán en
hann hefur ekki áður tekið þátt
í söngva- eða hæfileikakeppni í
sjónvarpi og afþakkaði að syngja
í undankeppni Eurovision. „Ætli
ég sé ekki sannur rokkari í uppreisn. Ég myndi þó eflaust skoða
málið ef lagið hentaði mér fullkomlega.“
Það vekur athygli að Stefán
er hlaðinn skartgripum. Hann
segist bera gripi frá Inga í Sign
sem sé í miklu uppáhaldi. „Ingi
er eftirsóttur hönnuður og ég

veit að Yoko Ono og fleira frægt
fólk hefur dálæti á skartgripum
hans. Ég er ekki tískufrík en vil
vera ákveðinn karakter á sviðinu
með Dimmu. Frænka mín, Selma
Ragnarsdóttir kjólameistari, hefur hannað á mig ýmsan fatnað,
indíánapils, brynju og fleira sem
ég hef notað á tónleikum. Ég
er heldur ekkert feiminn við að
mála mig fyrir sviðið. Heima er
ég svo bara á gúmmískónum og
vinnugallanum,“ segir rokkarinn.

JÓLASVEINN Í DIMMUBORGUM
„Ég er eins og sjómennirnir,
mikið í burtu. Þegar ég kem heim
reyni ég að bæta börnunum

Níunda hraðhleðslustöðin
er niðri í bæ

Orka náttúrunnar stendur fyrir átaki í rafbílavæðingu á
Íslandi. Til að auðvelda rafbílaeigendum að sinna erindum
sínum á vistvænan og hagkvæman hátt hefur ON opnað
níu hraðhleðslustöðvar á völdum stöðum og sú tíunda
er í undirbúningi.

Í samstarﬁ við Reykjavíkurborg höfum við opnað hraðhleðslustöð við Fríkirkjuveg. Á hraðhleðslustöðvum ON
tekur ekki nema 20-30 mínútur að hlaða dæmigerðan
rafbíl upp í 80%.

Kynntu þér hraðhleðslustöðvarnar og staðsetningu þeirra á www.on.is

mínum það upp með því að gera
eitthvað skemmtilegt. Í sumar
fór ég með átta ára dóttur mína
í útilegu, við bjuggum okkur til
tjald og borðuðum kúrekamat.
Það fannst henni spennandi,“
segir Stefán, sem hefur leikið
Þvörusleiki í leikritinu Jólasveinarnir í Dimmuborgum og verður
Askasleikir í desember. Þá hefur
hann sett upp samverustund á
Þorláksmessu þar sem hæfileikaríkt fólk úr Mývatnssveit kemur
saman og syngur. „Þá fer maður
í jólaskapið,“ segir Stefán sem
skýtur alltaf rjúpur í jólamatinn
og hefur gert frá því hann var
■ elin@365.is
fimmtán ára.
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Sigur Rós og Of Monsters and
Men. „Þessir strákar hlustuðu á
Black Sabbath og Alice Cooper í
uppvextinum á meðan ég hlustaði á Michael Jackson og Queen.
Það tók því smá tíma að slípa
bandið en það small saman með
fyrstu plötunni okkar. Við erum
búnir að vinna eins og hestar og
leikum aðeins eigin lög. Dimma
mun hita upp fyrir Slash í Laugardalshöll 6. desember sem er
virkilega spennandi,“ segir Stefán, sem er lærður þroskaþjálfi en
hefur þess utan starfað sem leiðsögumaður hjá Saga Travel.
Stefán hefur reyndar komið
víða við. Var með í Led Zeppelin-,
U2- og Meatloaf-sýningunum. „Ég
hef verið heppinn með verkefni
og haft nóg að gera. Á döfinni
er Bítlasýning og síðan Guns N‘
Roses. Ég og vinur minn Andri
Ívarsson erum með síðu á Facebook sem heitir Föstudagslögin
sem virkar þannig að við hittumst á föstudögum, tökum upp
lag á símann okkar og setjum á
vegginn. Í framhaldi af því höfum
við verið beðnir að troða upp í
afmælum, brúðkaupum og starfsmannapartíum.“
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SENDIR JÁKVÆÐ SKILABOÐ
KVIKMYNDAHÁTÍÐ Hermann Níelsson heldur á sunnudaginn kvikmyndahátíð þar sem sýndar verða heimildarmyndir úr hans
smiðju. Hermann glímir við illvígt krabbamein og var á tímabili afar hætt kominn. Með nýjum lyfjum hefur hann fengið aukinn
kraft á ný og fylgir nú hugðarefnum sínum eftir en þau snúast flest um að senda jákvæð skilaboð til unga fólksins í landinu.

Þ

að var búið að gefast upp á
mér og ég var í raun dauður.
Síðan fékk ég ný lyf og
öðlaðist smá framhaldslíf,“ segir
Hermann Níelsson íþróttafrömuður, sem nýverið var sæmdur bæði
heiðurskrossi ÍSÍ vegna starfa
sinna í þágu íþrótta í landinu og
gullmerki Ungmennafélags Íslands
fyrir störf sín í þágu ungmennafélagshreyfingarinnar.
Hermann hefur helgað lif sitt
íþróttum og uppbyggingu þeirra á
landsvísu. Hann var ötull íþróttakennari við Alþýðuskólann á Eiðum og var í forsvari fyrir íþróttahreyfinguna á Austurlandi til
margra ára. Sem formaður Knattspyrnufélagsins Harðar á Ísafirði
hefur hann sinnt uppbyggingu
glímuíþróttarinnar auk annarra
íþrótta. Hann gegndi einnig starfi
sviðsstjóra íþrótta við Menntaskólann á Ísafirði. Hermann hefur
auk alls þessa framleitt heimildarmyndir sem snúast um að hvetja
ungt fólk til dáða.

HALDA KVIKMYNDAHÁTÍÐ Hermann berst nú við illvígt krabbamein en nýtur
ómælds stuðnings frá unnustu sinni, Kristínu Theodóru Nielsen. Þau hlakka til að sýna
heimildamyndir Hermanns í húsnæði ÍSÍ í Laugardal á morgun klukkan 15.
MYND/VALLI

STOLTUR AF ÆSKU LANDSINS
„Ég hafði af því miklar áhyggjur að
vinna mín væri til einskis og færi
í ruslið og því setti ég allt í gang
til að koma myndum mínum á
framfæri fyrst ég fékk kost á því,“
segir Hermann, sem nýverið fékk í
hendurnar nýjustu heimildarmynd

HÁRLITUR SEM ENDIST LENGUR

ENDINGABETRI, LÍFLEGRI OG FALLEGRI HÁRLITUR

sína um ungmennadeildir björgunarsveitanna. Þá mynd ásamt
nokkrum öðrum mun hann sýna
á kvikmyndahátíð í húsnæði ÍSÍ í
Laugardal á morgun, sunnudag,
klukkan 15.
„Það hefur enginn beint augum
að ungmennadeildum björgunarsveitanna og því mikla starfi sem
unnið er hjá börnunum og unglingunum. Það er alltaf verið að tala
um útköll og björgunarsveitir en
þarna eru ungir krakkar sem æfa
sig baki brotnu til að taka við keflinu síðar,“ segir hann og er greinilega stoltur af æsku landsins.
Í myndinni fylgir Hermann eftir
ungmennadeild björgunarsveitarinnar á Ísafirði. „Ég fylgdist með
þeim í eitt til tvö ár og myndin
byggist á viðtölum við krakkana,
leiðtogana og foreldrana,“ lýsir
Hermann og telur þarna mjög fín
skilaboð á ferðinni til ungs fólks.

LEIÐIN TIL AFREKA
Hin aðalmyndin á kvikmyndahátíð Hermanns er Leiðin til afreka.
„Myndin fjallar um líf, markmið og
metnað tveggja stúlkna á afreksíþróttabraut Menntaskólans á Ísafirði. Ég fylgdist með fjölskyldulífi
þeirra, samskiptum við foreldra og
hvernig þeir studdu við stelpurnar líkt og vinirnir,“ segir Hermann
en megintilgangurinn með gerð

myndarinnar var að sýna út á
hvað nám á afreksíþróttabraut
gengur og hvað nemendur þurfa
að leggja á sig.
Auk þessara mynda verða sýndir tveir stuttir myndbandsbútar.
Annars vegar frá því Landinn kom
í heimsókn á Ísafjörð til að fylgjast
með krökkum afreksíþróttabrautarinnar og hin er úr þætti sem
Sjónvarpið tók upp árið 1983 og
sýndi félagslífið í heimavistarskólanum á Eiðum þar sem Hermann
kenndi á sínum tíma. „Þá á ég eina
aukamynd ef á þarf að halda um
íslensku glímuna,“ segir Hermann
glaðlega.

HÁR SJÚKRAHÚSKOSTNAÐUR
Myndir Hermanns verða til sölu
á hátíðinni og er það hluti af fjáröflun fyrir sjúkrahúskostnaði.
„Lyfja- og sjúkrakostnaður minn er
orðinn hátt í sex hundruð þúsund
krónur sem ég borga úr eigin vasa.
Því býð ég fólki að kaupa myndirnar mínar. En það er þó engin
krafa, fólk má líka bara koma og
njóta þess að horfa,“ segir hann
glettinn.
Hermann hlakkar til kvikmyndahátíðarinnar og er þakklátur fyrir þann bata sem hann hefur
fengið en nú liggur leið hans á
Grensásdeild þar sem hann reynir
að ná kröftum sínum.

GIRNILEGUR Þessi eftirréttur er tilvalinn eftir steikina.

EFTIRRÉTTUR Í
HOLLARI KANTINUM
Um helgar gera margir vel við sig í mat og drykk.

Íslenskar
ÍÍsl
Íslensk
k leiðbeiningar

Þegar aðalréttirnir
eru þungir, gómsætar steikur og slíkt,
er gott að vera með
léttari eftirrétt. Það
er einfalt og hollt að
skera niður ferska
ávexti og bjóða upp
á heita vanillusósu
með. Best er að vera
með fjölbreytt úrval
af ávöxtum svo sem
mangó, melónur,
epli, banana, perur,
kiví, ananas og ber.

VANILLUSÓSA
2 bollar rjómi
1 sykur
2 msk. hveiti
1
/2 bolli smjör
1 tsk. vanillu-extract
Hrærið saman
rjóma, sykri og
hveiti í potti. Bætið
við smjöri og hitið
á meðalhita, hrærið
stöðugt í, þar til
smjörið er bráðið

og sósan er byrjuð
að sjóða. Látið
sjóða, á meðan
hrært er, í um það
bil þrjár mínútur
eða þar til sósan
hefur þykknað.
Takið af hitanum
og blandið vanillunni við. Berið fram
heitt með ávöxtunum.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Iðnstýringasérfræðingur – PLC Iðntölvuforritun
Tengill ehf. er rótgróið og framsækið
fyrirtæki sem hefur verið starfandi í yfir
27 ár. Fyrirtækið hefur á að skipa fjölhæfu
starfsfólki með víðtæka reynslu s.s. á sviði
raflagna, ljósleiðaratenginga, iðnstýringa,
tölvuviðgerða og margt fleira.
Hjá Tengli og dótturfyrirtæki þess, Fjölneti,
starfa yfir 40 starfsmenn og er fyrirtækið
með starfsemi á þremur stöðum á landinu.
www.tengillehf.is

Tengill ehf. á Sauðárkróki óskar að ráða reyndan PLC sérfræðing í fjölbreytt og krefjandi starf.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t Iðntölvuforritun; forritun aðgerðaskjáa, skjámyndaog fjargæslukerfa
t Greining og hönnun sjálfvirknikerfa
t Bilanagreiningar
t Verkefnastjórnun og kerfisgangsetningar

t
t
t
t

Menntun sem nýtist í starfi
Árangursrík starfsreynsla í forritun iðntölva
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu og metnað í
starfi

Umsóknarfrestur er til og með 1. des nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ráðgjöf

ráðningar

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu
VÍS leitar að öﬂugum viðskiptastjóra í metnaðarfullan hóp starfsmanna í fyrirtækjaþjónustu. Starf viðskiptastjóra er fjölbreytt og
krefjandi þar sem áherslan er lögð á viðskiptastjórnun og framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði.
Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starﬁð.
Starfssvið:
• Að veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina á
fyrirtækjamarkaði
• Greina þarﬁr viðskiptavina og veita faglega ráðgjöf
• Viðhalda og eﬂa tengsl við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf sem tengjast starﬁnu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af störfum á fyrirtækjamarkaði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og frumkvæði
• Þekking og reynsla á sviði vátrygginga eða annarri
fjármálastarfsemi er kostur

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk. og skulu umsækjendur sækja um starﬁð á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starﬁð þarf að fylgja
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverﬁ og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæﬁ, þannig að hæﬁleikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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rannsóknir

Viðskiptastýring Símans leitar að metnaðarfullum og söludrifnum
einstaklingi til starfa. Hjá Viðskiptastýringu starfar samhentur
hópur sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum á
fyrirtækjamarkaði framúrskarandi þjónustu.

Viðskiptastjóri ber ábyrgð á þjónustu við stóra viðskiptavini Símans á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu, kynningar og þarfagreiningu fyrir fyrirtæki, ásamt
tilboðs- og samningagerð, ráðgjöf og eftirfylgni. Einnig sér hann um að viðhalda
viðskiptatengslum og afla nýrra.

Menntun og reynsla
• Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt
• Reynsla af sölu og ráðgjöf æskileg
• Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði
• Þekking á fjarskipta- og upplýsingatæknilausnum æskileg

Mikilvægir eiginleikar viðskiptastjóra
• Kraftur og frumkvæði
• Virðishugsun og rík þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu

Viðskiptastjóri

• Markmiðasetning og frjó hugsun

hjá Símanum
Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk.

ENNEMM / SÍA / NM65582

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur á
netfangið brynhildur@skipti.is.

ERTU ON?

OKKUR VANTAR STELPUR OG STRÁKA Á SAMNING
Ertu að læra vél- eða rafvirkjun og vilt komast á spennandi samning?
Hjá Orku náttúrunnar tekur öﬂug sveit iðnmenntaðs fólks þátt í
uppbyggingu, viðhaldi og framförum í skemmtilegu og nýjungagjörnu
fyrirtæki. Í þeim hópi eru nú aðeins tvær konur. Um leið og við viljum
fjölga þeim sem leggja fyrir sig iðngreinar sem koma að góðum notum
við framleiðslu rafmagns og hitaveituvatns í virkjunum okkar þykir
okkur líka áríðandi að konum fjölgi í þeim hópi.

Ef þú ert iðnnemi og hefur áhuga á að komast á samning hjá okkur erum
við með lausar nemastöður í:
∙ Vélvirkjun
∙ Rafvirkjun
Við höfum ákveðið að ráða jafn margar konur og karla í þessar stöður.*
Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir, starfsþróunarstjóri Orku
náttúrunnar, á netfanginu starf@on.is. Þú sækir um á vefnum okkar
https://starf.or.is/on/

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.
Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna
á samkeppnishæfu verði. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð
og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

*Um er að ræða sértæka
aðgerð þar sem mikið hallar
á konur í iðnaðarstörfum hjá
fyrirtækinu. Sjá 24. gr. laga
nr. 10/2008 um jafnan rétt
karla og kvenna.
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Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra sjúkdóma.
Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í
alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.

íslenskerfðagreining
óskar eftir að bæta við sig sérfræðingum
til starfa við nýja deild innan ÍE sem beitir lífefnafræðilegum og sameindalíffræðilegum aðferðum við að skýra áhrif erfðabreytileika á mannslíkamann.

Verkefnastjóri

Sérfræðingur

á sviði sameindalíffræði og/eða frumulíffræði

á sviði lífefnafræði/sameindalíffræði

Hlutverk:
r7RRUGVPKPI½PÙTTKTCPPUÏMPCTUVQHWÉHTWOWNÉHHTÂÌKJL½©'ºTÏWP½
HGTNWOH[TKTTÂMVWP½HTWOWOQIITGKPKPI½NÉHXKTMPKÚGKTTC
r$GKVCUCOGKPFCQIHTWOWNÉHTÂÌKNGIWOCÌHGTÌWOVKNCÌCWMC
UMKNPKPI½CHNGKÌKPIWOUMKNITGKPFTCGTHÌCDTG[VKNGKMCOCPPUKPU
r*CPFNGKÌUNCQICÌUVQÌXKÌCÌTCUVCTHUOGPPFGKNFCTKPPCT

Hlutverk:
r)TGKPKPI½½JTKHWOGTHÌCDTG[VKNGKMC½HTWOWTQIXGHKOGÌ
NÉHVÂMPKNGIWOCÌHGTÌWO
r7RRUGVPKPIQIUMKRWNCIPKPIVKNTCWPC
r)CIPCÖTXKPPUNCÉUCOXKPPWXKÌCÌTCXÉUKPFCOGPP©'

Menntunar- og hæfniskröfur:
r&QMVQTURTÏHÉUCOGKPFCNÉHHTÂÌKQIGÌCHTWOWNÉHHTÂÌKGÌCUM[NFWOITGKPWO
r8ÉÌVÂMTG[PUNCCHTCPPUÏMPWOÉHTWOWNÉHHTÂÌKVF½UXKÌKUVQHPHTWOWTCPPUÏMPC
NÉHXKTMPKHTWOPCÉTÂMVdMPQEMQWVpOÖUCQIGÌCÚGUUJ½VVCT
r(TCOÖTUMCTCPFKUCOUMKRVCJÂHPKQIUL½NHUVÂÌKÉXKPPWDTÒIÌWOGTUMKN[TÌK
r5VCTHUTG[PUNCÖTCVXKPPWNÉHKPWGHVKTFQMVQTURTÏHGTMQUVWT

Menntunar- og hæfniskröfur:
r/5EÉNÉHGHPCHTÂÌKGÌCUCOGKPFCNÉHHTÂÌKGÌCUM[NFWOITGKPWO
OLÒIUVGTMKT$5EWOUÂMLGPFWTMQOCVKNITGKPC 
r8KÌCOKMKNVÂMPKNGIÚGMMKPI½CNIGPIWONÉHGHPCHTÂÌK
QIUCOGKPFCNÉHHTÂÌKNGIWOCÌHGTÌWO
r#OMLC½TCUVCTHUTG[PUNC½UXKÌKNÉHXÉUKPFCGHVKTP½O
r)ÏÌVÒNXWQIGPUMWMWPP½VVCPCWÌU[PNGI
r)ÏÌUCOUMKRVCJÂHPKGTUMKN[TÌK

7OUÏMPKTUMWNWH[NNVCTÖV½YYYFGEQFGKUH[TKTNQMFCIUFGUGODGT
OGÌHGTKNUMT½QIUVWVVWM[PPKPICTDTÅHKÉXKÌJGPIK

YYYFGEQFGKU

Frekari upplýsingar veitir:
)WÌTÖP$NCPFQPUVCTHUOCPPCUVLÏTKIWFTWPDNCPFQP"FGEQFGKU
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UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
REYKJAVÍK
Laust er til umsóknar starf upplýsingatæknistjóra Vegagerðarinnar.
Um 100% starf er að ræða. Á upplýsingatæknideild eru starfandi tíu starfsmenn.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri
einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Starfssvið
Ábyrgð á fjarskipta- og upplýsingatæknilegu umhverﬁ Vegagerðarinnar þ.m.t. stefnumótun, rekstri og öryggi upplýsingakerfa
ásamt þróun og viðhaldi hugbúnaðar.

Aðstoðardeildarstjóri

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræðingur/tölvuverkfræðingur eða sambærileg menntun
• Meistaragráða er æskileg
• Stjórnunarreynsla
• Gott vald á íslensku og ensku
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymi
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild er laus til umsóknar
frá 1. febrúar 2015. Umsóknarfrestur er til 8. desember 2014.
Með umsókn fylgi ferilskrá.
Helstu kröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi.
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.
• Faglegur metnaður og góð samskiptahæfni.
• Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum æskileg.
Helstu þættir starfsins:
• Umsjón með verkferlum, gerð hjúkrunarferlis
og framkvæmd hjúkrunar.
• Skráning hjúkrunar fer fram í Sögukerfi.
• Skráning raunverulegs aðbúnaðar íbúa fer fram í RAI-mati.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu
Vegagerðarinnar eru konur sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starﬁð.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 8. desember 2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er
eftir, þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Áhugasamir vinsamlega sendið skriflega umsókn eða í tölvupósti til:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2,
109 Reykjavík
jonbjorg@skogar.is

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jónas Snæbjörnsson, framkvæmdastjóri
í síma 522 1004 og Ólöf Thorarensen, mannauðsstjóri í síma 522 1042.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

TRAUSTUR
LIÐSAUKI ÓSKAST
TIL STARFA
LEX óskar eftir að ráða öﬂuga einstaklinga til
spennandi og krefjandi starfa hjá einni stærstu
lögmannsstofu landsins.
Aðstoðarmaður lögmanna
Aðstoðarmaður veitir lögmönnum stofunnar
aðstoð og sinnir nánar skilgreindum, sjálfstæðum
verkefnum. Nauðsynlegt er að umsækjandi haﬁ
mjög gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri
tölvukunnáttu. Stúdentspróf er skilyrði en frekari
menntun er kostur.
Móttökuritari
Ritari í móttöku tekur á móti viðskiptavinum,
sinnir símavörslu og aðstoðar starfsmenn stofunnar. Umsækjandi verður að hafa gott vald á
íslensku og góða enskukunnáttu.
Umsóknir skal senda á umsokn@lex.is og
umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk.
Nánari upplýsingar veitir Katrín Jónasdóttir,
framkvæmdastjóri LEX.

LEX
LÖGMANNSSTOFA
Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Hafnarstræti 94
600 Akureyri
Fax 590 2680

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með yfir 40 lögmenn innan sinna raða
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.
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Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is mru@studlar.is

Starfsmaður á
lokaða deild Stuðla.
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starﬁ með
unglingum? Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu,
aðallega á lokaðri deild en einnig á meðferðardeild Stuðla.
Starfsvið
Á lokaðri deild felst starﬁð m.a. í:
• Umönnun og gæslu ungmenna
• Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
• Fylgja eftir því verklagi sem á deildinni er ásamt skráningu
upplýsinga Skráning upplýsinga og eftirfylgd á verklagi
og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
• meðferðarvinnu og daglegum samskiptum, við unglinga
• samskiptum við foreldra
• vinnu að tómstundastarﬁ með unglingum
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana
í meðferð í samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.
Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga, stundvísi,
áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð.
Hæfnikröfur
• BA eða BS gráða í félagsvísindum er æskileg
• Reynsla sem að mati forstöðumanns nýtist í starﬁ, t.d.
í meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarﬁ.
þ
• Áhugi á að vinna með unglingum
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferðarnálgun
og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir deildarstjóri
Neyðarvistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá
upplýsingar hjá Þórarni Viðari Hjaltasyni, forstöðumanni
Stuðla, í síma 530 8800
Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri
störf. Við úrvinnslu umsókna um störﬁn gildir mat forstöðumanns
Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Umsóknarfrestur
er til 7. des nk. og þarf umsækjandi helst að geta haﬁð störf sem
fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið
ákveðin.

Umsóknir berast til Stuðla - Meðferðarstöðvar ríkisins
fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík
eigi síðar en 7. desember 2014.
Auglýsingin gildir í 6 mánuði
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EFLA leitar að liðsauka
á Norðurlandi

EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri til
þess að stuðla að framförum og efla
samfélagið.
EFLA býður upp á afbragðs
starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverfi og sterka liðsheild yfir 260
samhentra starfsmanna.

Óskum eftir að ráða véltæknifræðing eða
vélaverkfræðing

Óskum eftir að ráða byggingarverkfræðing
eða byggingartæknifræðing

• B.Sc. gráða í véltæknifræði eða vélaverkfræði er
skilyrði
• Haldgóð þekking á notkun hönnunarforrita s.s.
Revit, Inventor eða Solid Works er mikilvæg
• Reynsla við lagnahönnun, verkeftirlit eða
verkefnastjórnun er æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• B.Sc. gráða í byggingarverkfræði eða

Aðsetur starfsmanns verður í höfuðstöðvum
EFLU á Norðurlandi.

byggingartæknifræði er skilyrði

• Haldgóð þekking á notkun hönnunarforrita s.s.
Revit, InRoads eða Novapoint er mikilvæg
• Reynsla af hönnun samgöngumannvirkja eða
veitukerfa, verkeftirliti eða verkefnastjórnun er
æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
Nánari upplýsingar um störfin veitir Árni Sveinn Sigurðsson,
svæðisstjóri EFLU Norðurlandi, arni.sigurdsson@efla.is.

Umsóknir, með upplýsingum um menntun og
starfsreynslu, skulu berast í gegnum heimasíðu EFLU,
www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 6. desember
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og
farið með þær sem trúnaðarmál.
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VIÐ LEITUM AÐ GESTAMÓTTÖKUSTJÓRA
Á ICELANDAIR HÓTEL REYKJAVÍK NATURA
Gestamóttökustjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi gestamóttöku hótelsins
auk stjórnunarlegrar ábyrgðar gagnvart starfsfólki.
Starﬁð krefst mikillar færni í mannlegum samskiptum. Gerð er krafa um reynslu af
hótelstörfum auk minnst 3ja ára reynslu af stjórnun. Jafnframt er gerð krafa um
háskólamenntun við hæﬁ en framhaldsmenntun á sviði hótelstjórnunar er kostur.
Við leitum að jákvæðum einstaklingi með mikla þjónustulund, metnað, góða
tungumála-kunnáttu, vilja til að ná árangri og takast á við krefjandi verkefni.

Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu félagsins www.icelandairhotels.com eigi síðar en
2. desember, 2014.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita:
Brynhildur Guðmundsdóttir, hótelstjóri: binna@icehotels.is
Björk Baldvinsdóttir, sérfræðingur á starfsmannasviði: umsoknir@icehotels.is

Flugleiðahótel reka tvær hótelkeðjur; Icelandair Hotels og Hótel Eddu samtals 21 hótel ásamt því að
reka Hilton Reykjavík Nordica. Hjá félaginu starfar samhentur hópur starfsmanna sem telur yﬁr 500
manns með sameiginleg skýr markmið.

Icelandair hótel Reykjavík Natura er nýlega
endurbætt hótel staðsett mitt í náttúru
Nauthólsvíkur og Öskjuhlíðar en hótelið
ber nafn sitt í takt við umhverﬁð. Hótelið
er með umhverﬁsvottun og starfar eftir
gæðastöðlum í sátt við umhverﬁð. Á
Icelandair hótel Reykjavík Natura býðst
öll sú þjónusta sem gestir gera kröfu um á
fyrsta ﬂokks hóteli, hvort sem er í mat og
drykk á veitingastaðnum Satt sem
staðsettur er á hótelinu, í afslöppun og
dekri í Sóley Natura Spa sem einnig er
á hótelinu. Listum og menningu er gert
hátt undir höfði á hótelinu og er reglulega
boðið upp á ýmsa viðburði eins og lifandi
tónlist og tískusýningar. Sérstaða hótelsins
og afþreyingarmöguleikar gera dvölina að
eftirminnilegri upplifun.

5

LEIKSKÓLINN HEIÐARSEL
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Leikskólinn Heiðarsel óskar eftir
deildarstjóra í 100% stöðu frá 1. janúar
Leikskólinn Heiðarsel er Heilsuleikskóli sem starfar eftir
heilsustefnunni. Áhersla er lögð á hreyﬁngu, næringu og
listsköpun í leik og starﬁ. Aðrir áhersluþættir leikskólans
eru málörvun/læsi og stærðfræði.

Aðstoðarverslunarstjóri
– höfuðborgarsvæðið

Helstu verkefni og ábyrgð:
- Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna sam
kvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t:

Við óskum eftir að ráða öflugan aðstoðarverslunarstjóra í
Vínbúð á höfuðborgarsvæðinu.

- Að bera ábyrgð á uppeldis-og menntunarstarﬁnu sem
fram fer á deildinni

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

- Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá

•

•

- Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu

•
•
•

Þjónusta við viðskiptavini
Sala, birgðahald og umhirða búðar
Fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu fyrirtækisins
Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

•
•
•
•
•

- Stjórnun, skipulagning og mat á starﬁ deildarinnar

Jákvæðni og rík þjónustulund
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður í starfi
Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg
Reynsla af verkstjórn
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og
þekking á Navision kostur

Hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Reynsla af uppeldis-og kennslustörfum með börnum
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði í starﬁ og faglegur metnaður
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
ÁTVR rekur 48 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er
að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir
samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn
sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Umsóknarfrestur er til 12. desember nk.

Nánari upplýsingar veita

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.
Sækja skal um starﬁð rafrænt á vef Reykjanesbæjar.
www.reykjanesbaer.is/stjornkerﬁ/laus-storf

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is – 520 4700
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is – 520 4700

Frekari upplýsingar veitir Kolbrún Sigurðardóttir
leikskólastjóri í síma 420-3131/866-5936
eða kolbrún.sigurdardottir@heidarsel.is

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is
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SÖLURÁÐGJAFI FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU

VERSLUNARSTJÓRI – NOVA GLERÁRTORGI, AKUREYRI

Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að bæta í hópinn og leitum
við því að drífandi söluráðgjafa í fyrirtækjaþjónustu. Í starﬁnu felst sala á farsíma- og
fastlínuþjónustu til fyrirtækja.

Okkur vantar öﬂugan einstakling sem ber ábyrgð á daglegum rekstri í verslun Nova
á Akureyri. Verslunarstjóri sinnir m.a. starfsmannamálum, fræðslu, þjálfun, vaktaplani
og frammistöðumati.

Aðeins sjálfstæður einstaklingur með mikla reynslu af sölu á fyrirtækjamarkaði
kemur til greina.

Góð tölvukunnátta, rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði. Unnið er á vöktum.

TÆKNIFULLTRÚI FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU

Umsækjendur þurfa að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 1. desember.
Nánari upplýsingar veitir Eva Ýr / evag@nova.is

Hérna leitum við að aðila með ríka þjónustulund og þolinmæði sem kann að setja
tæknimál yﬁr á mannamál. Starﬁð felst í tækniþjónustu við viðskiptavini með áherslu
á fyrirtækjalausnir.

ti
Stæmrtsistaður

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á símkerfum, VoIP, SIP, á netkerfum og netbúnaði.
Stúdentspróf er skilyrði. Reynsla af sambærilegu starﬁ og tæknimenntun eru kostir.

skem í heimi!
MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2014

2014

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.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 30. nóvember.

Verslunarstjóri
Subway leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í starfi og efla frábæran hóp.
Um er að ræða framtíðarstarf þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, rekstrarþekkingu,
samskiptahæfni, frumkvæði, framúrskarandi þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
Helstu verkefni:

Við leitum að:

Verslunarstjóri stýrir daglegum rekstri verslunar og er leiðtogi
á sínum veitingastað. Starf hans er mjög fjölbreytt enda tekur
verslunarstjóri þátt í öllum daglegum störfum staðarins og ber
ábyrgð á starfsmannastjórnun á sínum stað. Verslunarstjóri er
ábyrgur fyrir pöntunum, uppgjörum, starfsmannamálum, þjónustu
og afgreiðslu ásamt öllu öðru sem tilheyrir starfinu.

Kraftmiklum starfsmanni með reynslu og þekkingu
á stjórnun og rekstri. Viðkomandi þarf að vera
sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og hafa getu til að leiða
hóp starfsmanna ásamt því að veita viðskiptavinum
framúrskarandi þjónustu.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Góð laun í boði og árangurstengt hvatakerfi.

www.hagvangur.is

Ert þú framúrskarandi?
Creditinfo leitar að öﬂugu fólki til að vinna að spennandi
verkefnum sem verða grunnurinn að framtíðarvexti fyrirtækisins.
Við erum leiðandi fyrirtæki í traustri miðlun fjárhags- og fjölmiðlaupplýsinga og starfrækjum einn stærsta gagnabanka landsins. Við
leggjum metnað okkar í að vinna með viðskiptavinum okkar til að
hjálpa þeim að ná enn betri árangri. Við bjóðum vinnu í skemmtilegum og faglega sterkum hópi þar sem tækifærin eru mikil.
Gildin okkar eru traust, kraftur og tilgangur. Þau skilgreina hvernig
við vinnum og hjálpa okkur við framkvæmd allra verkefna.

Gagnagrunnssérfræðingur á Upplýsingatæknisviði

Viðskiptastjóri á Viðskiptastýringar- og þróunarsviði
Við leggjum áherslu á ráðgjöf með það að markmiði að nýta upplýsingar sem best
í viðskiptum. Viðskiptastjórar eiga í miklum samskiptum við viðskiptavini, þurfa að
geta sett sig inn í vinnuferla þeirra og fundið lausnir. Viðskiptastjórar þurfa líka að
vera talnaglöggir og geta greint notkunarmynstur í því skyni að hjálpa viðskiptavinum okkar að ná enn betri árangri.
Menntun / Reynsla / hæfni:
Ţ Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, t.d. verkfræði eða viðskiptafræði
Ţ Reynsla úr atvinnulíﬁnu, t.d. bankastarfsemi
Ţ Áhugi á og reynsla af sölu

Þjónustufulltrúi á Gagna- og þjónustusviði

Gagnagrunnssérfræðingur mun vinna náið með greiningateymi að uppbyggingu
vöruhúss gagna. Hann mun leiða uppbygginguna og bera ábyrgð á réttmæti
uppsetningar og áreiðanleika. Hann mun tilheyra 13 manna sérfræðiteymi á
upplýsingatæknisviði.

Við leitum að öﬂugum liðsmanni á þjónustusvið. Starﬁð felst í afgreiðslu og
þjónustu til viðskiptavina. Meðal verkefna eru upplýsingagjöf til einstaklinga og
starfsmanna fyrirtækja, uppfærsla á gögnum (innsláttur og eftirlit), almenn
símsvörun og móttaka viðskiptavina og gesta.

Menntun / Reynsla / hæfni:
Ţ Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegri menntun sem nýtist í starﬁ.
Ţ Þekking á Microsoft SQL, SQL málinu og TSQL málinu sérstaklega
Ţ Reynsla af uppsetningu vöruhúss gagna og þekking á OLAP æskileg

Menntun / Reynsla / hæfni:
Ţ Afburðar þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Ţ Góð almenn tölvukunnátta
Ţ Reynsla úr atvinnulíﬁnu, t.d. fjármálastarfsemi er kostur

Kerﬁsstjóri á Upplýsingatæknisviði
Við leitum að úrræðagóðum samskiptasnillingi til að þjónusta notendur vegna
hugbúnaðarlausna og kerfa Creditinfo. Meðal verkefna er aðstoð við viðskiptavini
vegna uppsetninga á tengingum við Creditinfo, almennur rekstur á tölvukerfum og
netkerfum félagsins og uppsetning á tölvu-, net- og hugbúnaði.
Menntun / Reynsla / hæfni:
Ţ Menntun sem nýtist í starﬁ, t.d. kerﬁsfræði/kerﬁsumsjón
Ţ Þekking á Exchange Server, Active Directory, SQL Server, netkerfum
og IP símkerfum
Ţ Þekkingu á Office hugbúnaði, þekkingu á VMWare kostur

Hugbúnaðarsérfræðingur á Upplýsingatæknisviði
Okkur vantar sérfræðing til að taka þátt í að hanna og þróa kerﬁ fyrir innlenda og
erlenda starfsemi. Öll tegund forritunarþekkingar nýtist í þetta verkefni og reynsla
er mikils metin. Við leitum að aðila sem er tilbúin að leggja sitt mat á allt sem við
gerum, liggur ekki á þekkingu sinni og tekur þátt í því að þróa, smíða, breyta og
bæta. Við vinnum eftir agile aðferðafræðinni.
Menntun / Reynsla / hæfni:
Ţ Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starﬁ
Ţ Reynsla af forritun í .NET, C#, ASP.NET, CSS, javascript og HTML
Ţ Þekking á Microsoft SQL, SQL og TSQL málinu er æskileg

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Snorri Jónsson starfsmannastjóri,
snorri@creditinfo.is
Umsókn ásamt ferilsskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is
Heiti pósts skal vísa til starfs sem sótt er um:
Þjónustufulltrúi – Kerﬁsstjóri – Hugbúnaðarsérfræðingur
Gagnagrunnssérfræðingur – Viðskiptastjóri
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember
Creditinfo var stofnað á Íslandi árið 1997. Við erum í dag hluti af Creditinfo Group
sem er með 280 starfsmenn í 16 löndum, þar af 48 snillinga á Íslandi.

www.creditinfo.is

Fjölbreytt störf á tæknisviði
Öryggismiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og fjölbreytt störf á tæknisviði

Gleraugnaverslun
g
Starfsmaður óskast í fullt starf.
Þarf að hefja störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á netfangið:
box@frett.is merkt „Gleraugu“

Starfsmenn á tæknisviði
Starﬁð felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerﬁ, s.s. innbrotaviðvörunarkerﬁ, brunaviðvörunarkerﬁ,
slökkvikerﬁ, aðgangsstýringarkerﬁ og myndavélakerﬁ.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar er æskilegt
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Óskum eftir að ráða vana smiði og kranamann til starfa.
Vegna framkvæmda við Mánatún
FYRIRMYNDAR

FYRIRTÆKI

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt
„Tæknisvið“. Umsóknarfrestur er til 28. nóvember 2014.

2010

FYRIRMYNDAR

PIPAR\TBWA • SÍA • 144249

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að allt
starfsfólk Öryggismiðstöðvarinnar þarf að skila inn sakavottorði.

FYRIRTÆKI

2012

FYRIRMYNDAR

FYRIRTÆKI

2011

FYRIRMYNDAR

FYRIRTÆKI

2013

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og velferðarmálum fyrir
fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á síðustu fjórum árum hlotið viðurkenningu VR
sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.

Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Öryggismiðstöðin | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 | oryggi.is

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
SÉRFRÆÐINGUR VIÐSKIPTALAUSNA
Össur leitar að metnaðargjörnum einstaklingi til að taka þátt í
uppbyggingu og rekstri viðskiptalausna í tölvudeild fyrirtækisins. Teymið
vinnur í dag að innleiðingum, uppfærslum, þjónustu og samræmingu
á ferlum innan allra dótturfélaga Össurar í upplýsingakerfum eins og
Dynamics NAV, Dynamics CRM, Sharepoint o.ﬂ.
STARFSSVIÐ:
•
•
•
•

Verkefnastjórnun
Þarfagreining
Umsjón með innleiðingum/uppfærslum
Þjónusta við notendur

HÆFNISKRÖFUR:
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun
Þekking á Dynamics NAV æskileg
Þekking á Dynamics CRM æskileg
Að lágmarki 4 ára starfsreynsla í upplýsingatækni
Mjög góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 2. desember
næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf
er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2200 manns í 18 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu
okkar að Smiðshöfða 7, 110 Reykjavík, sími: 414 2400
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VIÐGERÐIR - LAGERSTARF
Þjónustuaðili við fyrirtæki í mannvirkjagerð óskar eftir reglusömum
og samviskusömum starfsmanni til framtíðarstarfa. Starﬁð felur í
sér framleiðslu á íhlutum til mannvirkjagerðar, afgreiðslu á vörum
til viðskiptavina, ásamt viðgerðum á litlum glussa- og rafmagnsverkfærum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli,
grunnkunnáttu á tölvur hafa bílpróf ásamt því að vera stundvís og
drífandi.
Áhugasamir sendi umsókn með upplýsingum um menntun, reynslu
og fyrri störf ásamt launaóskum á netfangið vinna@tagl.is fyrir
5. desember 2014.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í 2 – 3. viku 2015. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

VILTU VINNA Í KREFJANDI, LIFANDI
OG SKAPANDI UMHVERFI?

Tækifæri í ferðaþjónustu
Íslenska auglýsingastofan óskar eftir að ráða
til sín framúrskarandi vefhönnuð.

Við leitum að starfsmanni í hópadeild til að sjá um sölu og skipulagningu á ferðum erlendra gesta.
Nánari upplýsingar á: www.farmholidays.is/atvinna

Traust · Samvinna · Virðing · Framsýni

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishornum af fyrri verkefnum
sendist rafrænt á starf@islenska.is ekki síðar en 30. nóvember.

Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa í yfir 25 ár
og er stolt af því að hafa komið að kynningu öflugustu vörumerkja á
Íslandi. Íslenska leggur áherslu á árangur viðskiptavina sinna og byggir
öflugt skapandi starf á sterkum faglegum grunni, vandaðri ráðgjöf og
markvissum rannsóknum. Íslenska er eina auglýsingastofan í hópi
framúrskarandi fyrirtækja Creditinfo árið 2011, 2012 og 2013.

Metnaður er lagður í gott starfsumhverﬁ, góðan starfsanda sem og að veita trausta og persónulega
þjónustu. Ferðaþjónusta bænda er leiðandi í íslenskri ferðaþjónustu og er umhugað um að starfsemi
fyrirtækisins sé í sátt við menn og náttúru. Skrifstofan er EarthCheck vottuð.

Umsóknir berist fyrir 1. desember til Ferðaþjónustu bænda á atvinna@farmholidays.is

JÓNSSON & LE’MACKS | SÍA

www.farmholidays.is/atvinna

Vaka hf óskar eftir starfsfólki
í eftirtalin störf:
MÓTTAKA.
Vaka hf óskar eftir starfmanni í móttöku,
vinnutími 9:00 – 17:00
Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starﬁ
• Kunnátta á Navision
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Almenn tölvukunnátta, bókhaldsreynsla kostur

Bifvélavirki, vélvirki
eða vélfræðingur

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt
ferilskrá á starf@vakahf.is

BÍLSTJÓRI.
Vaka hf. óskar eftir bílstjóra.
Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starﬁ
• Meirapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða bifvélavirkja,
vélvirkja eða vélfræðing til að sinna fjölbreyttum störfum
á vinnuvélaverkstæði fyrirtækisins.
Starfssvið

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt
ferilskrá á starf@vakahf.is

» Fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir

» Sveinsbréf í bifvéla- eða vélvirkjun

á farartækjum og vinnuvélum
» Viðhald á vökvakerfum og aflvélum

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð
og hæfileiki til að vinna í hópi

» Samskipti við framleiðsludeildir

» Þekking á vökvakerfum og
rafmagni er kostur
» Góðir samskiptahæfileikar

FÖRGUN / VARAHLUTAVERSLUN.
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í förgun
/ varahlutaverslun.
Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starﬁ
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bíltegundum og varahlutum kostur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt
ferilskrá á starf@vakahf.is

Menntunar- og hæfniskröfur

» Almenn tölvuþekking er kostur
Nánari upplýsingar veitir Jóhann
Samsonarson, verkstjóri vinnuvélaverkstæðis, í síma 560 7000.
Rio Tinto Alcan
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður
Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Áhugasamir, vinsamlega fyllið út
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins,
riotintoalcan.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2014.
Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.
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Rafeindavirki
eða vélvirki

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna,
festingarvara, véla og verkfæra.
Fyrirtækið var stofnað árið 1933
og er hluti af Johan Rönning sem
rekur, auk Sindra, verslunar- og
þjónustufyrirtækin Johan Rönning
og Hebron.

Sindri leitar að rafeindavirkja og/eða vélvirkja. Starfið
felur í sér í þjónustu á rafmagnsverkfærum.
Hæfniskröfur:
¬ Rík þjónustulund og nákvæmni
¬ Öguð vinnubrögð
¬ Frumkvæði og metnaður í starﬁ
¬ Góð enskukunnátta
¬ Góð tölvukunnátta
¬ Reynsla af sambærilegum
störfum kostur

Menntun:
Rafeindavirki og/eða vélvirki
með þekkingu á rafmagni og vélum.
Upplýsingar um starﬁð veitir Kristján
Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000
eða kph@sindri.is.

Hjá félaginu starfa 70 starfsmenn
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, á Akureyri og Selfossi.

Járnprýði ehf. vantar fjölhæfan, duglegan og heiðarlegan
starfsmann. Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi og reyklaus.
Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum
verkefnum með sterkan hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið ingi@jarnprydi.is
Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717

Johan Rönning hf. er góður og
eftirsóttur vinnustaður.
JAFNLAUNAVOTTUN

Umsóknum skal skilað fyrir 1. desember.

Byggingadeild

Verslanir

Véladeild

Þjónustudeild

Lausar stöður hjá Hafnarfjarðarbæ

Sími 575 0000 ¬ www.sindri.is

Verkefnastjóri – þroskaþjálﬁ í lengda viðveru fyrir
fötluð ungmenni
Frístundaleiðbeinandi í ungmennahúsið Húsið
Fulltrúi í félagsstarf aldraðra
Forstöðumaður á skammtímavistun fyrir fatlað fólk
Umsjónarmaður frístundaheimilis
Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar á
frístundaheimili
Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

sími: 511 1144

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?
VEITINGASTJÓRI ÓSKAST
Við auglýsum eftir veitingastjóra til að sjá um daglegan
rekstur á Saffran Express, Ártúnsbrekku. Viðkomandi
mun annast allan almennan rekstur, sjá um pantanir
og stýra eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti.
SÆKTU UM EF ÞÚ…
• Vilt vinna á öﬂugum og skemmtilegum vinnustað.
• Ert 35 ára eða eldri.
• Hefur metnað til að reka með okkur
framúrskarandi veitingastað.
• Vilt vinna frá kl. 9–17 alla mán. til fös.
Ekki er verra að hafa reynslu af sambærilegum rekstri.

Glæsibæ • Bíldshöfða • Dalvegi • Ártúnsbrekku • Bæjarhrauni

UMSÓKN
Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is
Nánari upplýsingar veitir
Herwig: atvinna@foodco.is
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Framkvæmdastjóri
Starf framkvæmdastjóra Samfés, samtaka
félagsmiðstöðva á Íslandi, er laust til umsóknar.
Nánari upplýsingar eru að ﬁnna á www.samfes.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2014.

SÁLFRÆÐINGUR
SÁÁ óskar eftir aðð ráð
áða sálf
álfræði
ðingg m
með
eð sta
starf
rfsr
srét
éttitind
ndii
titill st
star
arfa
fa í 5500 – 10
100%
0% sstö
töðu
ðu.. Áh
Áhug
ugii og reyynsla af störfum
með börn og unglinga ásamt áfengis- og vímuefnamálum
æskileg.
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 4 - 2 5 4 7

Frekari upplýsingar
pp ý g veiitiir Ása
Á M
M. Si
Sigu
ggurj
rjón
jónsd
sdót
óttitirr
sálflfræ
sá
ræððin
ingu
ggurr SÁ
SÁÁ
Á í sí
síma
ma 5530
30 7760
6000 ogg netfangi
g asa@saa.is
Umsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103 Reykjavík
merktar „Sálfræððingur 20
2014
14““

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Vegna aukinna umsvifa óskar

Orkuveita Reykjavíkur
er fjölbreyttur og
lifandi vinnustaður
fólks með mikla
þekkingu.

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
eftir að ráða

- sölufulltrúa í hópadeild
Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum
landsins. Fyrirtækið rekur öﬂuga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda
hópferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu og
reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Við leitum að fólki sem býr yﬁr eftirfarandi kostum:
- haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
- brennandi áhugi á sölumennsku
- góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
- góð tölvukunnátta, Word, Excel, oﬂ
- fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð
hvað snertir öryggi,
vinnuumhverfi og
möguleika til að
samræma vinnu
og fjölskylduábyrgð
eins og kostur er.

Umsóknarfrestur er til og með 03.Desember.
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja kynningarbréf á umsækjanda
ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Viltu komast á
samning hjá okkur?
Hjá okkur vinnur 121 iðnaðarmaður við fjölbreytt og
spennandi verkefni með það að markmiði að tryggja
fólki aðgang að hreinu vatni, hita, rafmagni og fráveitu.
Þar af eru sex konur. Við viljum breyta þessu.
Okkur finnst áríðandi að fá fleiri konur í hóp þeirra
sem leggja fyrir sig iðngreinar. Því ætlum við að fjölga
iðnnemastöðum og ráða jafn margar konur og karla í þær.*

Ef þú ert iðnnemi sem hefur áhuga á að
komast á samning hjá okkur eru lausar
nemastöður í þessum greinum:

Allar nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Sonja Magnúsdóttir, sölustjóri ferðaskrifstofu,
en umsóknum skal skilað á netfangið sonja@gjtravel.is

• Vélvirkjun
• Rafvirkjun
• Rafveituvirkjun

VIÐGERÐIR - LAGERSTARF
Þjónustuaðili við fyrirtæki í mannvirkjagerð óskar eftir reglusömum
og samviskusömum starfsmanni til framtíðarstarfa. Starﬁð felur í
sér framleiðslu á íhlutum til mannvirkjagerðar, afgreiðslu á vörum
til viðskiptavina, ásamt viðgerðum á litlum glussa- og rafmagnsverkfærum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli,
grunnkunnáttu á tölvur hafa bílpróf ásamt því að vera stundvís og
drífandi.
Áhugasamir sendi umsókn með upplýsingum um menntun, reynslu
og fyrri störf ásamt launaóskum á netfangið vinna@tagl.is fyrir
5. desember 2014.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í 2 – 3. viku 2015. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Orkuveita Reykjavíkur
hlaut jafnréttisviðurkenningu
árin 2002 og 2013

Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir,
starfsþróunarstjóri Orkuveitunnar, í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á vefnum okkar, www.or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.

*Um sértæka aðgerð er að ræða þar sem mikið hallar
á konur í iðnaðarstörfum hjá fyrirtækinu. Sjá 24. gr. laga
nr. 10/2008 um jafnan rétt karla og kvenna.

Nánari upplýsingar um þjónustu
okkar má finna á www.or.is

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

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Mannréttindaskrifstofa

Leikskólinn Bæjarból
• leikskólakennari

Ráðgjaﬁ fyrir innﬂytjendur 50% starf – Ráðhús Reykjavíkur

Leikskólinn Holtakot
• leikskólakennari

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða arabísku- og íslenskumælandi ráðgjafa fyrir innﬂytjendur.
Í boði er áhugavert starf á fyrirmyndarvinnustað. Um er að ræða 50% starf og ráðið er í starﬁð til eins árs.

Leikskólinn Akrar
• sérkennsla

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Ráðgjöf og aðstoð við innﬂytjendur í Reykjavík.
• Ráðgjöf við starfsfólk Reykjavíkurborgar.
• Kynning og fræðsla um málefni innﬂytjenda.
• Upplýsingamiðlun til innﬂytjenda.
• Þátttaka í verkefni Reykjavíkurborgar gegn heimilisofbeldi.

• Háskólamenntun er kostur
• Góð færni í arabísku, bæði ritað og talað mál
• Góð færni í íslensku, bæði ritað og talað mál
• Færni í ensku er kostur
• Þekking á mannréttinda- og innﬂytjendamálum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð færni í mannlegum samskiptum

Jónshús félagsstarf aldraðra
• afleysing í eldhúsi

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri í síma 411-4100
eða í netfangi anna.kristinsdottir@reykjavik.is

www.gardabaer.is

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

Er þú leikskólakennari?
Viltu ganga í lið með okkur?
Leikskólinn Fossakot óskar eftir
skemmtilegu og drífandi starfsfólki sem
býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum,
áreiðanleika og frumkvæði.

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Aðstoðarverslunarstjóri

ÁTVR

Reykjavík
Laugar
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Akranes
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík

201411/885
201411/884
201411/883
201411/882
201411/881
201411/880
201411/879
201411/878
201411/877
201411/876
201411/875
201411/874
201411/873
201411/872
201411/871
201411/870

Húsvörður
Framhaldsskólinn á Laugum
Forstöðumaður Stofnunar stjórnsýsHáskóli Íslands
Sérfræðingur
Skrifstofa Þjóðminjasafns Íslands
Ritari
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Matartæknir
Landspítali, eldhús
Upplýsingatæknistjóri
Vegagerðin
Matráður
Heilsugæslan Grafarvogi
Vaktstjóri
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Starfsmaður á lokaða deild
Stuðlar
Staðarhaldari á Mógilsá
Skógrækt ríkisins
Kennari í málmiðngreinum
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Sjúkraliðar
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Verkefnastjóri
Landspítali

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Leikskólakennurum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Leiðbeinendum
Áhugasamir hafi samband við
Kristínu leikskólastjóra í síma 586-1838
eða stina@fossakot.is

Leikskólinn Fossakot· Fossaleyni 4 · 112 Reykjavík

Sérfræðingur á
upplýsingatæknisviði Festi
Starfssvið:
• Uppbygging og viðhald á viðskiptagreindarumhverfi.
• Framsetning upplýsinga með aðstoð verkfæra á borð við Qlik view og SSAS (OLAP).
• Þarfagreining og skjölun.
• Þjónusta við notendur.

Mannréttindaskrifstofa

Ráðgjaﬁ fyrir innﬂytjendur 50% starf – Ráðhús Reykjavíkur
Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða pólsku- og íslenskumælandi ráðgjafa fyrir innﬂytjendur. Í boði
er áhugavert starf á fyrirmyndarvinnustað. Um er að ræða 50% starf og ráðið er í starﬁð til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Ráðgjöf og aðstoð við innﬂytjendur í Reykjavík.
• Ráðgjöf við starfsfólk Reykjavíkurborgar.
• Kynning og fræðsla um málefni innﬂytjenda.
• Upplýsingamiðlun til innﬂytjenda.
• Þátttaka í verkefni Reykjavíkurborgar gegn heimilisofbeldi.

• Háskólamenntun er kostur
• Góð færni í pólsku, bæði ritað og talað mál
• Góð færni í íslensku, bæði ritað og talað mál
• Færni í rússnesku er kostur
• Þekking á mannréttinda- og innﬂytjendamálum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð færni í mannlegum samskiptum

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á SQL.
• Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu
vöruhúsa.
• Þekking á Dynamics NAV og/eða
Dynamics AX er kostur.
• Frumkvæði, fagmennska og skipulagshæfni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2014
og sótt er um starfið á www.festi.is.
Frekari upplýsingar gefur Linda Kristmannsdóttir
upplýsingatæknistjóri í netfangið linda@festi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri í síma 411-4100
eða í netfangi anna.kristinsdottir@reykjavik.is

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

Fyrirtæki í eigu Festi eru: Kaupás, Intersport,
ELKO, Bakkinn.
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Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Velmerkt skiltagerð óskar eftir vönum starfsmanni
í uppsetningu. Um er að ræða framtíðarstarf
og þarf viðkomandi að vera orðinn 25 ára eða eldri.
100% starfshlutfall

KRINGLUNNI

Starﬁð felst í frágangi og upplímingum á merkingum skilta,
Bíla glugga oﬂ. Stundvísi, vandvirkni, bílpróf, og reynsla af
sambærilegu starﬁ nauðsynleg.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
velmerkt@velmerkt.is
Upplýsingar í síma 412-7878
Axel/Kristjana

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann í osta- og sælkeraborð Kringlunnar.
Starﬁð er fólgið í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður,
geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi.
Umsóknir skulu sendar á jon@hagkaup.is fyrir 1. des.
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri í síma 563 5201.

Skólastjóri Nesskóla
Fjarðabyggð
Laus er til umsóknar staða skólastjóra Nesskóla. Leitað er
að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn
að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eﬂingu skólasamfélagsins í Fjarðabyggð.
Nesskóli er rúmlega 220 nemenda skóli í Neskaupstað með
skólaútibú í Mjóaﬁrði. Skólinn er skipaður góðu fagfólki
og staðsettur í nýlegu húsnæði þar sem einnig eru tónlistarskóli og bókasafn bæjarins. Verið er að hefja byggingu á
nýjum leikskóla í næsta nágrenni við skólann. Í skólanum
ríkir góður starfandi og mikið og gott samstarf er á milli
stofnana.
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á
www.fjardabyggd.is /laus störf.
Nánari upplýsingar um skólann er að ﬁnna á
heimasíðu hans; www.nesskoli.is.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason,
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.
Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 15. janúar 2015, en skólastjóri þarf í
síðasta lagi að hefja störf um mánaðarmótin mars/apríl.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starﬁð.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Skólastjórafélags
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 5. desember og skulu umsóknir
berast rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í
merktu umslagi á skrifstofu Fjarðabyggðar,
Hafnargötu 2, 730 Reyðarﬁrði.
Umsóknum skal fylgja greinargott
yﬁrlit yﬁr nám og störf, leyﬁsbréf til kennslu, upplýsingar um
frumkvæði á sviði fræðslumála,
ábendingar um meðmælendur
sem og almennar upplýsingar um
viðkomandi.

sími: 511 1144

Sérfræðingur í úrvinnslu
fjarkönnunargagna
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í
úrvinnslu fjarkönnunargagna í fullt starf á
Úrvinnslu- og rannsóknarsviði. Í boði er
spennandi, krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.
Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu
Íslands starfa rúmlega 40 manns við ýmis
spennandi þróunar- og rannsóknarverkefni er
tengjast veður- og loftslagsrannsóknum,
jökla- og vatnafræði, haﬀræði, jarðskorpuhreyﬁngum, eldgosum, dreiﬁngu gas- og
öskuskýja sem og ofanﬂóðum. Þessi verkefni
byggja mörg á úrvinnslu fjarkönnunargagna,
s.s. gagna frá veður- og ratsjártunglum, hitamyndavélum og ýmsum öðrum fjarkönnunartækjum. Gert er ráð fyrir að viðkomandi sérfræðingur verði leiðandi í þróun aðferða og
afurða sem nýtast við vöktun á þessum
eðlisþáttum náttúrunnar.

Miðlun veðurtunglaafurða til eftirlits
Uppsetning og þróun grunnkerfa í móttöku
og úrvinnslu veðurtunglagagna
Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu
verkþátta og samþættingu verkefna á sviði
fjarkönnunar
Tengiliður við EUMETSAT og erlenda
samstarfshópa varðandi tæknilega
úrvinnslu og gögn
Verkefnastjórn og þátttaka í tímabundnum
rannsóknarverkefnum tengdum fjarkönnun

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður
fái viðeigandi þjálfun á þeim fagsviðum þar
fjarkönnunargögnin verða nýtt.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám á sviði raunvísinda eða
verkfræði
Framhaldsnám á sviði raunvísinda og/eða
verkfræði
Góð forritunarkunnátta, t.d. python, C/C++,
Fortran, Java, Unix/Linux
Frumkvæði og faglegur metnaður
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í
teymisvinnu
Greiningarhæfni og færni og geta til að
miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
Farsæl reynsla á sviði rannsókna og
úrvinnslu mæligagna kostur
Þekking á hugbúnaðarprófunum og farsæl
reynsla af hugbúnaðarverkefnastjórnun
kostur
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

Helstu verkefni
Faglega leiðandi hlutverk og sérfræðivinna
í meðhöndlun og úrvinnslu fjarkönnunargagna, sérstaklega veðurtunglagagna
Þátttaka í þróun fjarkönnunaraðferða til
eftirlits á náttúruvá og eðlisþáttum jarðar

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Jórunn
Harðardóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is), Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs
og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.is) og
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000.

Veðurstofan er aðili að Reiknimiðstöð evrópskra veðurstofa, og hefur þar aðgang að
reikniaﬂi til þess að keyra viðamikil tölvulíkön.
Veðurstofan heldur á aðild Íslands að Evrópsku
veðurtunglastofnuninni (EUMETSAT) og hefur
þannig aðgang að nýjustu fjarkönnunargögnum ásamt markvissri þjálfun á þessu sviði.

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

www.vedur.is
522 6000

VAT N AJ Ö K U L S ÞJ Ó Ð G A R Ð U R

Sérfræðingur og aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar
á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings með
starfsstöð á Kirkjubæjarklaustri.
Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans
yﬁr allan Vatnajökul og stór landsvæði utan hans, alls um 14.000 km2. Á vestursvæðinu,
sem spannar um það bil fjórðung af heildarﬂatarmáli þjóðgarðsins, er að ﬁnna
þekkta áfangastaði á borð við Lakagíga, Eldgjá, Langasjó, Tungnaáröræﬁ, Jökulheima,
Tungnafellsjökul, Nýjadal og Vonarskarð.
Viðkomandi sérfræðingur heyrir undir þjóðgarðsvörð vestursvæðis, Kirkjubæjarklaustri.

Starﬁð er krefjandi, fjölbreytt og
skemmtilegt og felur m.a. í sér:

• Umsjón með rekstri Skaftárstofu upplýsingamiðstöðvar.

• Starfsmannahald og verkstjórn
með sumarstarfsmönnum.

• Faglega vinnu við landvörslu,
öryggismál og aðgengi gesta.

• Fræðslu og upplýsingagjöf.
• Skýrslu- og áætlanagerð.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Eftirfarandi verður haft til
viðmiðunar við val í starﬁð:

• Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starﬁ.
• Þekking og reynsla af landvörslu og náttúrutúlkun.
• Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverﬁsmálum.
• Þekking á ferðamennsku og fræðslu til ferðamanna.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Þekking á náttúru Íslands og ekki síst á svæðinu

• Vogasel – frístundaheimili
útboð nr. 13361.

vestan Vatnajökuls.

• Góð íslensku- og enskukunnátta; önnur tungumál kostur.
• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og
karlar eru hvött til að sækja um starﬁð. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. mars 2015.

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

Innkaupadeild

PORT hönnun

Upplýsingar veitir Snorri Baldursson þjóðgarðsvörður í síma 842 4375 eða tölvupósti snorri@vjp.is.
Skriﬂegar umsóknir skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði, Klausturvegi 2, 880 Kirkjubæjarklaustri,
eigi síðar en 15. desember 2014.

ÚTBOÐ

Sérfræðingur í gagnaumsýslu
ofanﬂóðagagna
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í
gagnaumsýslu ofanﬂóðagagna í fullt starf á
Eftirlits- og spásviði. Í boði er spennandi,
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf staðsett
á Ísaﬁrði.
Eftirlits- og spásvið leikur lykilhlutverk í
íslensku samfélagi þegar kemur að eftirliti,
vöktun og þjónustu við almenning og stofnanir vegna náttúruvár og veðurs. Hlut verk
sviðsins er að annast samþætta rauntímavöktun og útgáfu viðvarana og spáa vegna
náttúruvár á Íslandi innan þess þjónustusvæðis sem stofnunin ber ábyrgð á. Sviðið
veitir almenningi, fyrir tækjum og stofnunum
innanlands veðurþjónustu í samræmi við lög,
reglugerðir og samninga. Sviðið veitir jafnframt alþjóðlegri og innlendri ﬂugstarf semi
ﬂugveðurþjónustu innan íslenska ﬂugstjórnarsvæðisins samkvæmt samningum þar um.
Á Snjóﬂóðasetri Veðurstofunnar á Ísaﬁrði
starfa nú sjö manns. Verkefnin eru margvísleg
og tengjast vöktun, hættumati og rannsóknum á náttúruvá og náttúrufari. Snjóﬂóðasetrið er í Vestrahúsinu á Ísaﬁrði þar sem
einnig eru margar aðrar stofnanir og fræðasetur til húsa og vinnustaðurinn er því stór
og lifandi.

Helstu verkefni
Umsjón ofanﬂóðagagna og gagnaveitna
Kerﬁsbundin yﬁrferð gagna
Ritstjórn snjóﬂóðaannála og yﬁrlestur á
útgefnu efni
Vinna við rýmingaráætlanir og -kort
Þátttaka í hættumatsverkefnum og
rannsóknum
Þátttaka í almennu starﬁ ofanﬂóðahóps,
s.s. tilfallandi vettvangsathuganir

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám á sviði raunvísinda, verkfræði
og/eða sem nýst getur í starﬁ
Framhaldsnám á sviði raunvísinda og/eða
verkfræði kostur
Farsæl reynsla á sviði úrvinnslu mæligagna
Frumkvæði og faglegur metnaður
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
Greiningarhæfni og færni og geta til að
miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í
teymisvinnu
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
Reynsla af fjallaferðum að vetrarlagi kostur

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um
130 manns með fjölbreytta menntun
og starfsreynslu sem spannar mörg
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun,
varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó,
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari
upplýsingar um stofnunina má finna á
heimasíðu hennar www.vedur.is

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Theodór
Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri (teddi@
vedur.is), Harpa Grímsdóttir, fagstjóri
ofanﬂóðavár (harpa@vedur.is) og Borgar
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með
8. desember nk. Umsækjendur eru
vinsamlega beðnir um að sækja um störﬁn
á heimasíðu Veðurstofu Íslands undir
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á
www.starfatorg.is.

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

www.vedur.is
522 6000

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftirr tilboðum
b
í byggingu húss með fjórum leiguíbúðum
íbúðum
ðu fyri
fyrir
fatlaða einstaklinga við Austurkór 3aa í Kópavogi
Kópavog
K
Í húsinu, sem er steinsteypt á tveimur hæðum, verða fjórar
íbúðir. Í verkinu fellst að byggja húsið og skila því fullbúnu
til notkunar.
Magntölur:
Brúttó flatarmál húss:

620 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 15. maí 2016
Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000- í þjónustuveri
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudeginum
25. nóvember nk.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 9. desember 2014 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda er þar mæta.

kopavogur.is
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ÚTBOÐ

Útboð nr. 20151

Útboð 15737 - Allsherjar endurbætur
innandyra á heilsugæslunni á
Seltjarnarnesi, Suðurströnd 12.

330
870
330
30
85
790
845
62
870
1.600
900

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
stk
m²
m²
m²

Vettvangsskoðun / kynningarfundur verður haldin ﬁmmtudaginn
27. nóvember 2014, kl. 13:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. nóvember 2015.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 3.500.- hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 25. nóvember 2014. Tilboðin verða opnuð hjá
Ríkiskaupum miðvikudaginn 10. desember 2014, kl. 14:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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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

Þeistareykjavirkjun
Veitur

NÁMSKEIÐ Í UPPLÝSINGATÆKNI FYRIR KENNARA
Á LEIK-, GRUNN OG FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Fasteignir ríkissjóðs, óska eftir tilboðum í framkvæmdir við
allsherjar endurbætur innandyra á heilsugæslunni á Seltjarnarnesi,
Suðurströnd 12, Seltjarnarnesi.
Um er að ræða rif á klæðningum og ofnalögn á útveggjum, rif á
gólfefnum ásamt rif á lögnum og loftræsisamstæðum í tæknirými.
Einangrun og múrhúðun á útveggjum, endursmíði á léttum innveggjum, kerﬁsloftum, innihurðum, innréttingum ásamt endurnýjun á
gólfefnum, dúk og ﬂísum. Öll lagnakerﬁ, neysluvatns – og þrifakerﬁ,
hitalagnir og loftræsilagnir eru endurnýjuð. Einnig verða allar
raﬂagnir og lýsing í húsinu endurnýjaðar ásamt smáspennulögnum.
Helstu magntölur í verkinu eru:
Rif á klæðningum
Rif á gólfefnum
Einangrun og múrhúðun útveggja
Flísalögn veggja
Flísalögn gólfa
Léttir innveggir
Kerﬁsloft
Innihurðir
Gólfefni
Spörtlun / málun gipsveggja
Endurmálun sjónsteypuveggja

15

Rannís auglýsir eftir tilboðum í framkvæmd á fræðsluog námskeiðshaldi á sviði upplýsingatækni fyrir kennara
á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ráðuneytið ákveðið
að veita 5 m.kr. til framkvæmdar og utanumhalds á námskeiðum
fyrir kennara á leik-, grunn og framhaldsskólastigi á sviði
upplýsingatækni.
Markmiðið er að virkja kennara til þátttöku í tækniþróun í
skólaumhverﬁnu þannig að þeir beiti skapandi lausnum
upplýsingatækninnar í kennslu sinni og verði betur undir það
búnir að takast á við örar tæknibreytingar. Ekki er gert ráð fyrir
að verkefni feli í sér hefðbundna kennslu í notkun á tilteknum
hugbúnaði heldur að lögð sé áhersla á aðferðir upplýsinga
tækninnar með ofangreind markmið í huga.
Fræðslan getur verið í formi hefðbundinna námskeiða, fjarnáms,
sýndarnáms eða blöndu af þessu leiðum. Námskeiðin ættu að
hefjast á vormisseri 2015 og framkvæmd þeirra lokið fyrir árslok
2015. Fræðslan og námskeiðin ættu að vera:
• Fyrir kennara á skólastigunum þremur, þ.e. leik-, grunn
og framhaldsskóla
• Bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni
• Fyrir byrjendur í notkun upplýsingatækni í námi
og lengra komna
Einungis tilboð frá lögaðilum sem hafa reynslu af fræðslu og
námskeiðshaldi vera metin. Um getur verið að ræða háskóla sem
mennta kennara, viðurkennda fræðsluaðila, fagsamtök
og fyrirtæki sem starfa að fræðslumálum.

Umsóknarfrestur til og með 10. desember nk.

Sjá nánari upplýsingar á vef Rannís:
www.rannis.is/frettir/nr/2933

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í veitukerﬁ fyrir fyrirhugaða
Þeistareykjavirkjun í Þingeyjarsveit samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20151.
Í megindráttum felst verkið í uppsetningu lagna, ofanjarðar
og niðurgraﬁnna, byggingu lokahúsa auk smærri skýla. Verktaki
skal skila öllum lagnakerfum og mannvirkjum tilbúnum með öllum
búnaði og tilheyrandi húskerfum auk útvegunar og uppsetningar
á einum brúkrana í gufulokahúsi.
Svartar lagnir eru í stærðunum DN250 til DN1200 en ryðfríar
lagnir eru DN50 til DN200. Lagnakerﬁn skiptast í safnæðar,
safnæðastofna, gufuaðveitu, niðurrennslisveitu, vatnsveitu auk
smærri veitukerfa. Gufulokahús, niðurrennslishús og skýli eru
stálgrindarhús en vatnsveituhús er staðsteypt.
Helstu magntölur í verkinu eru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gröftur og skeringar
Burðarfyllingar
Yﬁrborðsfrágangur
Forsteyptar undirstöður, framleiðsla
Steinsteypa í staðsteypt mannvirki
Stálsmíði, svart stál
Stálsmíði, ryðfrítt stál
Stálgrindur húsa
Gólfﬂetir (nettó)
Lagnir, svart stál, DN250 – DN1200
Lagnir, ryðfrítt stál, DN50 – DN200
Pípulagnir í jörðu
Rafstrengir og raftaugar
Einangrun og álklæðning

58.000
20.000
30.000
350
1.900
130
15
40
330
5.300
180
2.700
29
18.500

m3
m3
m2
stk
m3
tonn
tonn
tonn
m2
m
m
m
km
m2

Verkinu skal að fullu lokið 31. júlí 2017.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
www.utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
fyrir klukkan 12:00 ﬁmmtudaginn 29. janúar 2015.
þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp

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.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og
leigumiðlari

Óskar Már
Sölustjóri
gsm 615-8200

Stefán Páll
Víðir
Framkvæmdarstjóri Sölufulltrúi
gsm 854-2226
gsm 694-7186

Álfkonuhvarf 37

Agnar
Sölufulltrúi
gsm 820-1002

Verð : 33.900.000

Ármann Þór
Sölufulltrúi
gsm 847-7000

Þórunn
Sölufulltrúi
gsm 778-7707

Skeljagrandi 2

Kristín
Sölufulltrúi
gsm 894-3003

Helga
Sölufulltrúi
gsm 824-3797

Diðrik
Sölufulltrúi
gsm 647-8052

Verð : 39.900.000

Ívar
Sölufulltrúi
gsm 690-9090

Björgvin Þór
Sölufulltrúi
gsm 855-1544

Haraldur
Sölufulltrúi
gsm 783-1494

Byggingarlóð að Kársnesbraut 98

Vera
Sölufulltrúi
gsm 866-1110

Verð : Tilboð

Byggingareitur

Opið hús á sunnudag 13:30-14:00

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Stærð : 99,3fm
Herbergi : 2
Byggingarár : 2005
Fasteignamat : 24.650.000

Stærð : 131fm
Herbergi : 3
Byggingarár : 1983
Fasteignamat : 26.400.000

Nýstandsett falleg 3. herb íbúð á 1. hæð að Álfkonuhvarfi 37
með stæði í bílahúsi. Lyftuhús og sérinngangur .
Í kjallara er rúmgóð sérgeymsla.
Þá fylgir eigninni sérmerkt bílastæði í bílahúsi
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning
Falleg íbúð á barnvænum stað í kópavogi, stutt í leikskóla og skóla.

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og
leigumiðlari

Opið hús á sunnudag 15:00-15:30
Falleg og full endurnýjuð 4. herbergja íbúð á 1. hæð,
að Skeljagranda 2 með stæði í bílskýli.
Öll íbúðin er nýlega endurnýjuð.
Allar innréttngar eru sérsmíðaðar frá Brúnás.
Búið er að skipta um gler í gluggum að mestu leyti í íbúðinni.
Stutt í alla þjónustu og skóla.

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og
leigumiðlari

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Um er að ræða byggingarlóð (iðnaðar og athafnalóð) að Kársnesbraut 98
Fyrir liggur samþykki á byggingu uppá 3.hæðir.
Lóðin er um 944 fm samtals .
Góð fjárfesting fyrir verktaka

Stefán Páll
Sölufulltrúi
gsm 694-7186
stefanp@domusnova.is

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og
leigumiðlari

Nýbýlavegur 8, 2 hæð 200 Kópavogur www.domusnova.is S : 527-1717 - Fax 527-1718
Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

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

HÚ

HÆÐARSEL 15 - 109 RVK

HRAUNTEIGUR 15 - 105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24 NÓV FRÁ KL 17:30-18:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24 NÓV FRÁ KL 16:30-17:00

AUKA ÍBÚÐ Í KJALLARA Í ÚTLEIGU.
- Fallegt og einstakl. vel staðsett 318.1 fm. 11 herb. einbýlish. í botnlanga.
- Góð staðstetning, 3ja herb. íbúð í kjallar sem er í útleigu.
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
Hafðu samband
BENEDIKT ÓLAFSSON
- SJÓN ER SÖGU RÍKARI.
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
V. 56,9 millj.

- Einstaklega vel skipulögð og falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 45 fm ris íbúð
- Stutt í alla þjónustu, innan við 200 metra í skóla / leikskóla. Sjón er sögu ríkari.
- Búið er að skipta um dren, skolp og lagnir.
V. 22,9 millj.
Hafðu samband

OP
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BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788
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FURUGRUND 22 – 200 KÓP

FANNAHVARF 4 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV FRÁ 13.00 – 13.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 23.NÓV KL.15:30-16:00

- Björt 73.1 fm íbúð á annarri hæð.
- Töluvert endurnýjuð íbúð.
- Rúmgóðar svalir meðfram íbúð.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 25,9 millj.

- Rúmgóð 4ra herb. 112 fm endaíbúð
- Sérinngangur
- Vandaðar innréttingar
- Suð-austur svalir / útsýni
- Yﬁrtakanlegt lán uppá kr: 21 millj.
V. 36,9 millj.

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472
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Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

HÚ

STÓRIKRIKI 8 – 270 MOS

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV. KL. 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV. KL. 14.00 – 14.30

- Allur frágangur á eigninni er til fyrirmyndar.
- Lóð er sérlega glæsilega frágenginn, bílaplan hellulagt
g með hitalögn.
g
Hafðu
H
fð
ð samband
b d
V. 72,9 millj.
MAGNÚS EINARSSON

- Snyrtileg 86 fm íbúð á annarri hæð.
- Eignin hefur verið endurnýjuð að utan.
- Vinsæll staður í hlíðunum.
- Stutt í þjónustu.
V. 27,9 millj.

Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266
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Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

S

HÚ

BLÁSALIR 2 – 201 KÓP

MARARGATA 2 – 190 VOGAR

OPIÐ HÚS SUNNUD. 23. NÓV. KL. 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 23. NÓVEMBER KL. 13:00 – 13:30

- Fallegt parhús með 5 svefnherbergjum, alls um 230 fm
- Baðherbergi á báðum hæðum og rúmgóður bílskúr
- Glæsilegt útsýni.
Hafðu samband
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
V. 61 millj.

- Skemmtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga.
- 3-4 svefnherbergi og stór, rúmgóð stofa og 33 fm ﬂísalagður bílskúr, alls 172 fm.
- Skipti á minni eign á höfuðborgarsvæðinu
Hafðu samband
koma til greina !
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
V. 29,9 millj.

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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Gústaf Adolf
Björnsson

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

lögg. fasteignasali

LANDVIT ÓSKAR EFTIR

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

Eyktarhæð 5, einbýli
Strandvegur 14 – Sjálandi Garðabæ. 5 herbergja endaíbúð
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OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 14.00 – 14.30

BÚJÖRÐUM TIL LEIGU
Á SUÐUR- OG VESTURLANDI.

HÚ

Nánari upplýsingar gefur Viggó í síma
824-5066 eða á viggo@landvit.is

O
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Opið hús sunnudaginn 23. nóv frá 14:00-15:00.
Glæsileg 131,3 fm. 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð með
gluggum í 3 áttir auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri
bílageymslu í kjallara hússins. Samliggjandi stofur með
útbyggðum glugga til suðurs og útsýni til sjávar. Útgengi er
úr stofu á skjólsælar svalir til suðurs. Eldhús með fallegum
eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Húsið er álklætt að utan
og því viðhaldslítið. Verð 44,9 millj. Íbúð merkt 0204.
Axel og Margrét á bjöllu. Verið velkomin.

Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr, samtals 263,5 fm. Góð herbergi og stórar
stofur. Gólfefni eru parket, ﬂísar og dúkur. Lóð í góðri rækt
með sólpöllum. Hús sem býður uppá mikla möguleika.
Verð 71,9 millj.
Nánari uppl: Gústaf Adolf lgf., gustaf@heimili.is / 895-7205
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Reynimelur 28 - 107 Reykjavík
Norðurbrú 2 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð
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OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 14.30 – 15.00
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OPIN HÚS Í HVERAGERÐI!
Sunnudaginn 23. nóvember milli kl. 16
og 17 að Kjarrheiði 4 og Lyngheiði 20
Mjög falleg, björt og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð á 2. hæð
í góðu álklæddu fjölbýlishúsi í Sjálandi. Fallegt útsýni er úr
íbúðinni yfir sjóinn. Flísalagðar suðvestur svalir. Gólfsíðir
gluggar í stofu. Fallegt eldhús með birkiinnréttingum. Sér
stæði í bílageymslu fylgir og lyfta er í húsinu. Staðsetning
eignarinnar er góð í nýlegu en grónu hverfi þaðan sem stutt
er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.fl. Verð 41,9 millj.
Íbúð merkt 0204. Verið velkomin.
Búðagerði 3. 2ja herb. íbúð auk útleigurýmis í kjallara

OPIÐ
HÚS

Stórglæsileg 198 fm eign í mikið endurnýjuðu þríbýlishúsi á góðum
stað við Reynimel í vesturbæ Reykjavíkur. Um er að ræða efri
sérhæð auk stæði í bílskúr. Að utan er búið að endursteina húsið og
er lóðin falleg og snyrtileg. Geymsluloft er yﬁr íbúðinni. Sameign er
sérstaklega snyrtileg. V. 68 m. Í kjallara er 65 fm 2ja herbergja íbúð
sem er einnig til sölu. 8412
Eignin verður sýnd laugardaginn 22. nóv. milli kl. 13:00 og 14:00

OPIÐ
HÚS

Kristján Baldursson
Hdl. Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 15.00 – 15.30
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Kjarrheiði 4 - Parhús. Verð kr. 23.5 milljónir.
Lyngheiði 20 – Einbýli. Verð kr. 31.5 milljónir.
Afhending eigna við kaupsamning. Verið velkomin!
Nánari uppl. hjá Fagvís s: 483-5900
Kristinn G. Kristjánsson lögg. fasteignasali

Vel skipulögð 46,7 fm. íbúð á 1.hæð auk 5,0 fm. sér geymslu í
kjallara á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Íbúðinni
fylgir 35,6 fm. rými í kjallara þar sem innréttuð er ósamþykkt
íbúð sem hægt er að leigja út. Flísalagðar svalir til suðurs
út af stofu. Íbúðin er vel staðsett í húsinu og snýr inn í garð.
Laus til afhendingar fljótlega. Verð 27,9 millj. Verið velkomin.

Heiðaþing 3
203 Kópavogur
Glæsilegt parhús á einni hæð

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Stærð: 194,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 50.050.000
Bílskúr: Já

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
699-3702
gv@remax.is

Verð: 63.500.000

Um er að ræða 194,2 fm hús og þar af er bílskúr 30,5 fm. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi og mjög
vel útbúið fataherbergi. Lofthæð er mikil og stórir gólfsíðir gluggar. Allir milliveggir eru steyptir.
Innréttingar eru sérsmíðaðar af Sérverk, hvítar og eik, og gegnheilt eikarparket er á gólfi. Forhitakerfi er
á öllu neysluvatni og hitaveitu. Gólfhiti er í öllum rýmum. Öll lýsing í húsinu er hönnuð af Lumex.
Sérsmíðaðar gardínur eru í öllum gluggum frá Nútí
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OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARD. 22. NÓV FRÁ KL. 13:00-13:30
Um er að ræða fallega íbúð á fyrstu hæð á þessum vinsæla stað
í hjarta Reykjavíkur. Ástand hússins er mjög gott og hefur mikið
verið gert fyrir það sl. ár. Stærð: 77.3 fm. Verð 28.4 m.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Opið
Hús

ÞRIÐJUDAG 25.NÓV FRÁ 17:30 - 18:00

Rauðarárstígur 3

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

VILT ÞÚ DETTA Í LUKKUPOTTINN?
Við erum í jólaskapi. Þess vegna munu allir sem skrá eign í einkasölu hjá
Miðborg til 31. janúar 2015, fá kr. 30.000 gjafabréf frá WOW air, við sölu eignar.

HRINGDU NÚNA TIL AÐ FÁ FRÍTT SÖLUVERÐMAT !

533 4800

Björn Þorri
Viktorsson
Hrl og lgf

Karl Georg
Sigurbjörnsson
Hrl og lgf

S

PIÐ

Jónas Örn
Jónasson
Hdl og lgf

Gylﬁ Þórisson
Sölustjóri

Andrea Ólafsdóttir
Sölufulltrúi

S
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Snæfríður
Þorvaldsdóttir
Sölufulltrúi
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HÚ
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Kötlufell 5

Skildinganes 4

Bergþórugata 59

Opið hús sunnudag 23. nóv. á milli kl. 16.00 og 16.30
Góð tveggja herbergja íbúð á efstu hæð í 4 hæða fjölbýli.
Góð staðsetning og stutt í alla þjónustu. Stærð 64,2.
V. 17.9m. Uppl. Gylﬁ S. 822-0700

Opið hús laugardag 22. nóv. frá kl.17.00 -17.30
Fimm herbergja sérhæð í þríbýli í Skerjaﬁrði. Sannkallað
“þorp í borg” - stutt í sjávarsíðuna, miðborgina og báða
háskólana. Stærð 127,9 fm. V.39,5 m.
Uppl. Andrea S. 698-8101

Opið hús sunnudag 23. nóv. á milli kl. 14.30 og 15.00
Falleg 4 herbergja íbúð í góðu litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í
101 Reykjavík. Eignin er á tveimur hæðum. Þrjú svefnherbergi.
Stærð 101,7fm. Verð 34,9m.
Uppl. Gylﬁ S. 822-0700

Miðborg fasteignasala - Sundagörðum 2 - 104 Reykjavík – Sími 533 4800 – www.midborg.is – midborg@midborg.is

Laugavegur 50
- Samþykktur byggingareitur

Ægisíða 123
- Atvinnuhúsnæði
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• Samþykktar teikningar, 453 fm.
• Verslun og lager ásamt fjórum íbúðum á efri hæðum.

• 150 ferm jarðhæð.
• Fyrir liggur samþykki á að skipta húsnæðinu í tvær einingar.
• Húsnæðið er laust.

Nánari upplýsingar gefur Leifur Aðalsteinsson í síma 662-3999
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is

Traust og góð þjónusta í 12 ár
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ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

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

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

535 1000

STAKFELL.IS

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

VEITINGASTAÐUR Í EIGIN HÚSNÆÐI

OPIÐ HÚS, laugard. 22. nóv. frá kl. 13:00 til 13:30.

Nýinnréttaður veitingastaður í 335,0 fermetra eigin
húsnæði með fullkomnu eldhúsi. Staðurinn tekur 80
manns í sæti og eldhúsið getur auðveldlega annað
heimsendingum til viðbótar við veitingasal.
Verð 95,0 milljónir.
Allar nánari uppl. veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg.
fasteignasali í gegnum netfang: gtj@fastmark.is

OP

IÐ

HÚ

S

Hörpulundur 5, Garðabæ

Verð aðeins 49.9 m.

Steinsteypt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr birt
stærð 200 fm. Nýtt baðherbergi. Gott skipulag. Verönd út af stofu.
Mjög friðsæll og góður staður og stutt í alla þjónustu. Verð aðeins
49.9 millj. Nánari upplýsingar um veitir Guðmundur Valtýsson
í síma 865 3022 eða gudmundur@stakfell.is
SKÚLATÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is

Þaksvalir með heitum potti

Iðnaðarhúsnæði - Helguvík
Stuðlaberg Fasteignasala kynnir nýlegt 293.6fm
iðnaðarhúsnæði í Helguvík í Reykjanesbæ!
Hentar vel fyrir bílaleigu sem og aðra starfsemi,
aðeins 3-4 mín akstur í Flugstöðina.
Stór innkeyrslu hurð milliloft og malbikað frágengið bílaplan.

OPIÐ HÚS

Vindakór 2
íbúð 503

kl.15:00-16:00

Sunnudag 23.nóvember
frá
Nánari upplýsingar veitir

5. og efsta hæð, fallegt útsýni,
tvennar svalir.

Svan G. Guðlaugsson

sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Flottur um 40 fm bílskúr og stæði
í bílageymslu.

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Jason Guðmundsson

Eignin er fullbúin með ljósum,
gardínum og parketi
Laus strax
Verð:

Atli S. Sigvarðsson

Skoðar að taka bíla og tæki uppí hluta kaupverðs

frá

Glæsileg ný og fullbúin 3ja-4ra herb.
íbúð í lyftuhúsi.

Nánari upplýsingar veitir

Afhendist 1. Jan 2014
Verð 27.000.000

OPIÐ HÚS

sunnudag 23.nóvember

Upplýsingar veitir Brynjar í s: 896-5464

hdl. og löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

kl.14:30-15:00

Eskihlíð 20a
Afar glæsileg 121 fm 5 herbergja íbúð
á 1. hæð
Eignin er nánast ný að innan sem utan

46,9 millj.

Laus strax.

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

Holtsvegur 31-33

210 Garðabær (Urriðaholt)

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23. nóv. kl.14:00 – 15:00

VERÐ FRÁ KR. 34.600.000
18 ÍBÚÐIR

Stærðir: 90,3 - 165,9m2

Fasteignasalan TORG kynnir 2ja til 5 herbergja 90,3fm
m til 165,9fm
glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án gólfefna að Holtsgötu
götu 31-33,
Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi
ahúsi fylgir hverri
íbúð. Um er að ræða glæsilegar og nýjar útsýnisíbúðir á einum besta
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.

íbúð 403
Afhending vor 2015

Lofthæð 2,8m. Gluggar á þrjá vegu í 2ja og 3ja herbergja
gja íbúðum og á
fjóra vegu í stærri íbúðum.
Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. Framkvæmdir við grunnog leikskóla eru ákveðnar. Stutt í golf, útiveru og á helstu stofnbrautir.
Teikningar og skilalýsing liggja fyrir. Allar nánari upplýsingar og
bókun skoðunar hjá Sigurði fasteignasala í síma 898 6106
eða hjá Þorsteini fasteignasala í síma 694 4700.

40,9 millj.

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

FÓLK| HELGIN

15%
ttur
afslállum
af ö fnum
ö
yﬁrh

Yﬁrhafnardagar
Lagersala í fullum gangi
verð frá 3.990 – 19.990.

opið laugardag
11:00-15:00.
LISTRÆN Vala er afar fjölhæf en hún kennir líka námskeið í Listaháskólanum sem heitir Óhefðbundin leikrými.

Skipholti 29b • S. 551 0770
Fylgist með okkur á facebook.com/Parisartizkan

MYND/VILHELM

LISTIN Í LESTINNI
FJÖLHÆF Vala Ómarsdóttir er yfirleitt með mörg járn í eldinum. Hún er
menntuð sem leikari, leikstjóri og jógakennari og starfar við allt í senn.

L

eikstjórinn Vala Ómarsdóttir flutti
heim til Íslands fyrir rúmum tveimur
árum eftir að hafa búið í New York
og London í tíu ár. Verk Völu og listahópsins Vinnslunnar, Strengir, fékk góða dóma
nú á dögunum. „Ég stofnaði Vinnsluna
fyrir um það bil tveimur árum ásamt listamönnum sem ég kynntist í London og
fluttu heim á sama tíma og ég. Við vorum
þar flest í námi en ég var í leiklistarnámi
í Royal Central School of Speech and
Drama og í leikstjórn og því sem kallast
gjörningalist í Goldsmiths-háskólanum.“

GÓÐIR DÓMAR LESTARVERKS
Vala bjó í átta ár í London þar sem hún
vann með stórum listahópum, Tangled
Feet og Bottlefed, og ferðaðist um Evrópu
með verk hópanna. „Þar stofnaði ég
ásamt þremur stelpum leikhópinn 11:18
sem gerði verk sem vakti mikla athygli og
var valið til að fara á stórar listahátíðir.
Það var hljóðverk sem var í gangi í einni
lest borgarinnar og áhorfendur fengu
heyrnartól til að hlusta á. Svo var
sviðsetning á lestarstöðvum um alla
borg sem tengdust hljóðverkinu.
Þetta verk gekk í þrjú ár á Englandi
og Írlandi en þrjár okkar skrifuðum,
leikstýrðum og framleiddum það. Nú
erum við að semja nýtt verk sem verður
sett upp eftir rúmt ár.“
REYNT Á ÁHORFANDANN
Þegar heim var komið
langaði Völu að halda
svipaðri vinnu áfram
og stofnaði Vinnsluna
ásamt nokkrum listamönnum. „Það er svo
gaman að geta unnið
með listamönnum úr
öllum áttum, leikurum,
myndlistar- og tónlistarfólki. Í Vinnslunni leyfum við
áhorfendum að hafa áhrif á ferlið
og áhorfandinn ber ábyrgð á
sinni upplifun þótt það sé engin
pressa að taka þátt frekar en
hver og einn vill. Það er spennandi að finna nýjar nálganir á
bæði leikverkið og á áhorfendur, þess konar verk reyna á
sviðslistamanninn og áhorfandann,“ útskýrir Vala.
JÓGAÐ HJÁLPAR MIKIÐ
Vala bjó í tvö ár í
New York þar sem

hún kynntist jóga og hefur stundað það
síðan. „Jógað hefur hjálpað mér mikið,
bæði í leiklistinni og í daglegu lífi. Það
er gott tól til að láta sér líða vel í eigin
skinni. Þegar ég flutti aftur heim fór ég
að kenna jóga og nú kenni ég power-jóga
í Sporthúsinu en þar var tekið vel á móti
mér og salurinn þar er góður. Þar er bæði
hægt að vera á heilum námskeiðum og
líka hægt að kaupa staka tíma og koma
þegar hentar. Mér finnst alveg yndislegt
að kenna og finna hvað fólki líður vel af
því að stunda jóga,“ segir hún og brosir.
Hún segir það fara vel saman að vera
leikari, leikstjóri og jógakennari. „Já,
það passar vel saman bæði í daglega
lífinu og í leiklistinni. Í hvoru tveggja
þarf að vinna út frá eigin tilfinningu
og læra að vera í núinu. Þetta snýst
um að treysta og gefa eftir. Auk
þess er jógað gott til að
halda sér heilbrigðum,
bæði andlega og
líkamlega.“
■ liljabjork@365.is

JÓGAKENNARINN
Vala kennir power-jóga í
Sporthúsinu en hún segir
jógakennsluna fara vel
með leikarastarfinu.

11:18 Í London stofnaði
Vala ásamt þremur
stelpum leikhópinn
11:18 sem gerði verk
sem vakti mikla athygli
og var valið til að fara á
stórar listahátíðir.

VELLÍÐAN
MEÐ JÓGA
„Jógað hefur hjálpað mér mikið, bæði í
leiklistinni og í daglegu lífi. Það er gott
tól til að láta sér líða
vel í eigin skinni.
Þegar ég flutti aftur
heim fór ég að
kenna jóga og nú
kenni ég power-jóga
í Sporthúsinu en þar
var tekið vel á móti
mér og salurinn þar
er góður.”

Tónleikar KK & Ellenar á aðventunni

Brandenburg

Í ár halda þau uppteknum hætti og syngja jólalög, íslensk sem erlend,
ásamt fimm manna hljómsveit undir stjórn jólabarnsins Jóns Ólafssonar.
Miðasala hafin á midi.is.
29.11. Neskirkja – kl. 21:00

15.12. Fríkirkjan, Rvk. – kl. 21.00

30.11. Langholtskirkja – kl. 21.00

20.12. Bæjarbíó, Hfj. – kl. 17.00

UPPSELT

12.12. Hljómahöllin – kl. 21.00

20.12. Bæjarbíó, Hfj. – kl. 21.00

UPPSELT

13.12. Salurinn, Kóp. – kl. 21.00

ÖRFÁ SÆTI LAUS

14.12. Salurinn, Kóp. – kl. 21.00

ÖRFÁ SÆTI LAUS

21.12. Grafarvogskirkja – kl. 21.00

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

Toyota Yaris árg 2011 beinsk. Ekinn
73.000km bíll í toppstandi og lítur vel
út. Verð 1.690. þ.kr. Uppl. í s. 820 0051
Toyota Land Cruiser 100 VX 33”.
Árgerð 1998, ekinn 242 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1 390.000. Tilboð
990.000.- Stgr Rnr.286513

4X4 - SJÁLFSKIPTUR
TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2004,
ekinn 202 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
790. Rnr.210076.

SUZUKI Jimny jlx. Árg. 2005, ekinn
aðeins113þ.km. sjálfskiptur. Einn
eigandi - Flottur bíll. Verð 1.280þ.
Rnr.104714. Er á staðnum - Bílalíf.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

FORD TRANSIT T300 L3 TREND
LANGUR/HÁÞEKJA 09/2012, ekinn
69 Þ.km, dísel, 6 gíra. Verð 3.990.000
+ vsk. Raðnr.252575 á www.BILO.is Sendillinn er á staðnum!
Daewoo Kalos. Árgerð 2003, ekinn
125 Þ.KM, bensín, Sjálfskiptur. Verð
690.000. Tilboð 549.000.- Stgr
Rnr.286572

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

SKODA Citigo active. Árgerð 2013,
ekinn 44 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.440. Rnr.210196.

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

Porsche Cayenne Diesel 10/2011
ek.61þús. Sjálfskiptur. Bakkmyndavél.
Leður. Led ljós. Umboðsbíll. Ásett verð
9.900.000.- Rnr.104707

Til sölu Skoda Octavia Dísel ‚07 Ek.
155 þ. Algjör gullmoli. V. 185.0000.
þús. uppl. í s. 898 7488

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.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Yaris ‚04, 1300 vél. Ek. 69þ.
Einn eigandi. Bíllinn er eins og nýr. V.
1.050þ. S. 662 6712.

VW Passat comfortline. Árgerð 2006,
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.380.000. Rnr.990979.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Suzuki sidekik, usa típa „97 árg
1,8 ssk ekinn um 165 þús. er á
heilsársdekkjum . Ásett verð er
220þús. uppl í s: 8479650

Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Chervolet Lacetti station. Árgerð
2005, ekinn 142 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 690.000. Tilboð 449.000.- Stgr
Rnr.380902.

HONDA Jazz elegance. Árgerð
2011, ekinn aðeins 25 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.250. Rnr.114339.

Kia Sorento. Árgerð 2010, ekinn 70
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 3.590.000.
Rnr.990596. VERÐ NÚ kr: 2.990.000,-

Renault Trafic Black Edition, 9 manna,
árg ‚13, ek. 60 þús. Rafmagnskiptur.
Verð 5.990.000. Uppl. í s. 775 5390

HONDA Accord dísel. Árgerð 2013,
ekinn 33 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.490.000. Rnr.991018.

BMW X3 xdrive20d panorama. Árgerð
2011, ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
TILBOÐ 6.999. Ásett verð 7.590
Rnr.114036.

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,

VW Passat comfortline. Árgerð 2006,
ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.550.1 Eigandi og mjög vel með
farinn Rnr.210195.

NISSAN Patrol GR 38” breyttur
05/2007, ekinn 78 Þ.km, diesel,
sjálfskiptur, leður! Ný breyttur
(ónotaður eftir breytingu), nýtt dekk!
Verð 5.790.000. Raðnr.285256 á www.
BILO.is - Jeppinn 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

Tilboð óskast, MMC Lancer, árgerð
1996, ekinn 235.000 km. Sumar og
vetrardekk á felgum fylgja. Nýtt púst.
Upplýsingar í síma 891 8801.
MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec
4matic. Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.750.000.
Rnr.990899.

VW Transport dísel 2005 6 manna
ekinn 190þ. Verð 1650 þ. Upplýsingar
í síma 660-4535
BMW X3 2.5i. nýskr. 05/2006, ekinn
aðeins 61 Þ.km, sjálfskiptur, leður,
panoramatoppur ofl. Gríðarlega
fallegt eintak! Verð 3.290.000 - Raðnr.
285250 á www.BILO.is Stendur
skínandi fagur í salnum hjá okkur!

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

Toyota Hilux 2007 til sölu,
3l, sjálfskiptur, ekinn 168þús.
Þjónustubók frá upphafi, ný
vetrardekk og sumardekk á felgum.
Góður bíll, verð 3480þús. s. 897-3327.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2009,
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.240150. VERÐ NÚ
kr. 2.790.000,-

Skoda Superb. 2012, ek. 100þ.km. 170
hö. sjálfsk. leður. Verð 4.000.000 Uppl.
í s. 775 5390

Hyundai Trajet 2006 til sölu með
bilaðri vél. Er á ókeyrðum dekkjum.
Enn fremur til sölu ný túrbína og
nýjir spíssar. Ásamt heddi og fleiri
varahlutum. Uppl. í S. 849-3136

til sölu

Toyota Yaris Hybrid - Nýir bílar
Árgerðir 2014. Sjálfsk. Eigum til á lager
bíla. Verð frá 2.990.000kr. Raðnúmer
156735. Sjá nánar á www.stora.is
VW Golf Trendline TSI skráður
06/2010 Ekinn 70 þkm. Bensín,
sjálfskiptur. Verð kr. 2.290.000

KIA Ceed LX skráður 12/2013 Ekinn
47 þkm. Dísil, beinskiptur. Verð kr.
2.790.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

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

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

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

(ÒSBÅLAR ¹ GËÈUM VERÈUM
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250-499 þús.

Hópferðabílar

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

MC CAULEY VÉLVAGN

Isuzu Trooper árgerð 99, ek. 211 þús.
mikið yfirfarinn bíll, ný tímareim, ný
túrbína, nýskoðaður, ásett verð 690
þús. Tilboð 420 þús. Uppl. í 778-3911

500-999 þús.

4X4 FRÁBÆR SMÁJEPPI !
Suzuki Jimny 1.3. Árg ‚05. Ek 161þús
km. Bsk. 4x4. Hátt og lágt drif.
Skoðaður ‚15. Ný vetrardekk. Bíll í
mjög góðu ástandi. Ásett v: 1.090þús.
Tilboðsverð eðeins 890þús stgr.
vísalán í boði. s:659-9696

Bova 70 manna árg. 1997. Ný vél og
ný klæddur að innan. S: 892 3102

Mótorhjól

MC CAULEY þriggja öxla, árg. 2008,
15 þús. km, heildarþ. 25t., burður
18,9t., ABS, loftpuðar, loft slyskjur,
breykanlegur. Ásett verð 5,9milj.+VSK.
Upplýsingar, Tobbi í s. 862 4991 eða
tobbi57@simnet.is

Lyftarar

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

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

Húsaviðhald

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Bílar óskast

ÞJÓNUSTA

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

Sendibílar
GÓÐUR SPARIBAUKUR Á
650 ÞÚS!
NISSAN MICRA 2005 ek.142 þús, 5
dyra, beinsk, sk.15 tímakeðja, heill og
góður bíll sem eyðir litlu (ca 5ltr/100)
ásett verð 790 þús TILBOÐ 650 ÞÚS
möguleiki á visaláni í 36 man s.841
8955

Hreingerningar
VERTU SÝNILEGUR Í
UMFERÐINNI !
AGV Compact hjálmur á sérstöku
tilboðsverði. 49.900 Mjög vandaður
opnanlegur kjálkahjálmur með
innbyggðu sólgleri. VDO Verslun
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

Til sölu Nissan 20 rafmagns lyftari.
Árg 2012. Lyftigeta 2.000kg. Lyftihæð
3.300mm. Fjórfalt vökvaúttak. Notkun
480 tímar. Verð 2.490.000kr án vsk.
Kraftvélar ehf / S. 535-3500 / www.
kraftvelar.is

Bílaþjónusta

Fjórhjól

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

Ræstingar
Tek að mér þrif í heimahúsum. Er rösk
og vandvirk. Upplýsingar í síma 845
6231, Margrét.

Garðyrkja

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

MJÖG GOTT EINTAK !
Hyundai Santa fe 2.4 árg ‚04, bsk.
4x4. ek 178þús km. ný yfirfarinn
á verkstæði. ný skoðaður. ný
heilsársdekk. smurbók frá upphafi.
Tilboðsverð 690þús stgr. vísa lán í
boði. s:659-9696

Renault Master sendibíll til sölu.
Þokkalegt útlit en þarfnast smá
viðhalds. Uppl. í s. 699 7887

KYMCO 700 700EXI HJÓLI

Húsbílar

Öflug götuskráð fjórhjól hlaðin
aukabúnaði. Eigum einnig til Linhai
fjórhjólin bæði traktorsskráð og
götuskráð. Frábær tæki í leik eða starf.
VDO. Borgartún 36. S: 588 9747 www.
vdo.is

Vinnuvélar

Til útleigu með bílstjóra,
Ford Transmit 14 sæti. Email,
travel@u-iceland.com S. 659 0716.

Varahlutir

MAN T31 M/ KRÓKHEYSI

4X4 FRÁBÆR Í VETURINN

MAN T31 árg. 2000 ekin 265 þús.
Bíll í góðu ástandi, gott viðhald, dekk
lítið slitin, heildarþ. 19t. burður 10t.
krókheysi, vélapallur 6m, loftknúin
rampur og efnispallur. Ásett verð
4,2milj.+VSK. Upplýsingar, Tobbi í s.
862 4991 eða tobbi57@simnet.is

Suzuki Wagon R. 4x4. árg ‚05.
ek 115þús km. bsk. sk ‚15. nýleg
vetrardekk. smurbók. Tímakeðja. mjög
eyðslugrannur bíll í toppstandi. ásett
verð 890þús. Tilboðsverð: 590þús stgr.
vísalán í boði. s:659-9696

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
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

Þjónustuauglýsingar
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mótorhjóla og snjósleðasætum.
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fljóta og góða þjónustu.
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ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

JÓLATRÉ Í POTTI
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar er að
selja lifandi jólatré í potti. Tilvalið til
skreytinga utandyra fyrir jólin. www.
skogmos.net og S:866-4806 og 8672516

E. SIGURÐSSON EHF /
BYGGINGAVERKTAKAR
Getum bætt við okkur stórum sem
smáum verkefnum. S. 691 8842 &
771 9713

FLÍSALAGNIR OG MÚRVERK
Vönduð vinna. Hörður Hafsteinsson
múrari. S. 898 0565.

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

Dulspeki-heilun
SÁ Spáir í bolla og spil í betra lífi 5.-6.
des. Skráning hafin 844 6845

Sími 512 5407
, 35¨!
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viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Trésmíði

HEIMILIÐ

Er með stálgrindarhús á
Höfuðborgarsv. sem þarf að taka
niður og setja upp, bíð iðnaðarbil
gegn greiðslu fyrir verkið. Uppl. í s.
820 3439

Dýrahald

Atvinna í boði

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

Spádómar

JÓLAVÖRUR

FLÍSALAGNIR

Spái í Tarot og bolla tek heim og í
gegnum síma. Ein af þeim bestu.
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

Mussa 4.990,- marigir litir mörg
munstur Stórar stærðir. Jakki 6.990,Margir litir S-XL. Erum á facebook
Súpersól Hólmaseli 2 Seljahverfi 5672077 587-0077 Opið 10-22 alla virka
daga Laugardaga 12-18

Faglærur múrari tekur að sér
flísalagnir. Tilboð/tímavinna. 25 ára
reynsla. S. 661 4744

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

KEYPT
& SELT

FRÁBÆRT VERÐ Á
LOPAGARNI
Álafosslopi 429 kr. Léttlopi 259 kr.
Plötulopi 399 kr. Gefjun.is

Til sölu

Múrarar

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

Sjónvarp

Önnur þjónusta

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

Verslun

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða
Hundaræktarfélags Íslands, þar
geturðu fengið upplýsingar um got,
ræktendur, tegundir ásamt greinum
um hvolpauppeldi, allt á einum stað.
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG
KONUR FÁ MIKLU MEIRA
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ
WE-VIBE

Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

Vinsælasta unaðstæki meðal para
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar
fáanlegar Millifærsla - greiðslukort netgíró. www.hush.is

til sölu

HEILSA
Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur
34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661,
897 4996 & 699 2502. Opið virka
daga 8-18

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
TVÆR ÍBÚÐIR TIL LEIGU
MEÐ SÉRINNGANGI ÚR
SAMEIGINLEGRI FORSTOFU
MEÐ ÞVOTTAHÚSI OG
SNYRTINGU.
A. 1.-hæð ca. 130 m2, stofa stórt
eldhús, bað, 3 svefnherbergi
bílskúr ca.30 m2






Til leigu 40 fm studíóíbúð við
Kirkjuteig. 120þ. á mán. Uppl. 8921994.
Tveggja herb. íbúð, 71fm. Suðurbær
í hfj. Langtíma leiga, æskilegur aldur
45+. Sendist inná haahvammur@
gmail.com
78 fm rúmgóð 3 herb. íbúð í
hlíðunum til leigu frá 1. feb. Leiga
150 þús. Trygging 2 mán. Ef áhugi,
vinsamlegast sendið fyrirspurn á
bryndisbj@gmail.com



Húsráðandi gegnir sama hlutverki
og hinn hefðbundi vakstjóri
og sér um rekstur og uppgjör
hússins á móti stiftamtmanni
(rekstarstjóra).
Óskað er eftir einstakling í
100% starf sem vill taka þátt
í uppbyggingu á nýlegum og
skemmtilegum stað í hjarta
Reykjavíkur.
Áhugasamir hafið samband
í gegnum e-mail jorundur.
matstofa@gmail.com
Kona óskast til að hugsa um eldri
mann. Uppl. sendist fréttablaðinu
merkt „heiðarlegur” með síma og
nafni.
Vantar bifvélavirkja eða menn vana
bíla og vélaviðgerðum. Mikil vinna
framundan. Upplýsingar gefur
Dagbjartur í síma 6601075. BSA hf,
Akureyri
Handflakari óskar eftir vinnu. Alan, s.
775-7336.
Óska eftir duglegum mönnum í
niðurrif á Höfuðborgars. Uppl. í s.
820 3439

Herbergi til leigu í 101 rvk Upplýsingar
í síma 6611912 Rooms for rent 101
rvk Information in 6611912

Óskum eftir vönum pizzabakara
á nýjan veitingastað. Fyrirspurnir
sendist á: margretmj@gmail.com

PIZZABAKARI

Atvinnuhúsnæði

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

GEFÐU
HÆNU
TIL LEIGU DALVEGUR 16A

Flug

JÖRUNDUR ÖL- OG
MATSTOFA LEITAR
EFTIR DUGLEGUM
OG KRAFTMIKLUM
HÚSRÁÐANDA TIL STARFA.

60 fm íbúð á svæði 108.
Langtímaleiga. V. 145 þús. á mán í
gegnum banka eða 120. greitt með
peningum Laus 15. nóv. S. 659 2321 &
662 8370 Íbúðin er reyklaus.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

skemmtanir




Nudd

Við erum að leita eftir hressum
og metnaðarfullum þjónum í
hlutastarf. Reynsla af þjónustu
er æskileg.
Sendu ferilskrá á apotek@
apotekrestaurant.is eða hringdu
í síma 697-5739 fyrir frekari
upplýsingar.

LABRADOR HVOLPAR

Fully furnished room available 01.des.
101 Rvk, with access to kitchen,
bathroom, washing machine, internet.
Tel. +3546921681
Save the Children á Íslandi

APOTEK RESTAURANT
ÓSKAR EFTIR ÞJÓNUM

HRFÍ ættbókafærðir. Tilbúnir
til afhendingar 15. des. Miklir
veiðihundar. 843 3916 eða sigurdur@
fastus.is https://www.facebook.com/
svanholslabrador

B. risíbúð, eldhús,2 svefnherbergi,
stofa, bað og saunaklefi.Geymslur
Uppl. sendist á: h83046@gmail.
com



Til leigu 26 ferm. bílskúr í
Grafarvoginum, laus strax. Verð 35
þúsund. S. 891 8809.

ATVINNA

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Bílskúr

270fm . Efri hæð fullbúnar skrifstofurJarðhæð versl./lager. Laust strax. Uppl.
í síma 892-5767

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Save the Children á Íslandi

EINKAFLUGMANNSNÁM Í
FLUGSKÓLA ÍSLANDS HEFST 12. JANÚAR
Láttu drauminn rætast! Fyrsta skrefið
í átt að atvinnuflugmanni. Kvöldskóli
- nám með vinnu. - Skemmtileg
upplifun og frelsi - fylgir fluginu.
Skráðu þig núna! Skráning á www.
flugskoli.is.

Ökukennsla

Til leigu bílaverkstæði með 2 lyftum
og loftkerfi er a mjög góðum stað.
Hugmynd 200-250þ á mán. Uppl. i s.
616 6636.

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

GEYMSLUR.COM

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

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Íslenskur kalkúnn á

Þakkarg jörðardaginn

ATA R N A

Heslihnetu- og sveppafylling
að hætti Reykjabúsins
• 150 g smjör
• 350 g nýir sveppir, niðursneiddir
• 200 g laukur, smátt saxaður
• 1 stilkur sellerí, smátt saxaður
• 1/2 búnt steinselja, smátt söxuð eða 2 msk þurrkuð
• 3-4 msk þurrkuð salvía
• 300 g skinka, smátt söxuð
• 100 g heslihnetur, ristaðar og sneiddar
• 150 g (u.þ.b. 3 bollar) brauðteningar
• 2 stór egg
• 2 dl rjómi
• 1/2 tsk salt
• 1 tsk ferskmalaður pipar

Bræðið smjör í stórum potti og látið sveppi og grænmeti ásamt
steinselju, salvíu og skinku krauma í því í 10 mínútur eða þar til
grænmetið er orðið mjúkt. Bætið þá heslihnetum og brauðteningum í pottinn og látið fyllinguna kólna lítillega. Hrærið þá
eggjum og rjóma saman við og kryddið með salti og pipar. Má
laga daginn áður og geyma í ísskáp þar til fylla á fuglinn.

Verði ykkur að góðu
Reykjabúinu, Mosfellsbæ.

Holda kalkúnn frá Reykjabúinu er hollur
• Hreint kjöt án allra aukaefna, ﬁtusnautt og létt í maga
• Fæst í ﬂestum matvöruverslunum
•

Fleiri uppskriftir og eldunarleiðbeiningar á

kalkunn.is
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
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100% þjónusta = árangur*

AUSTURKÓR 96
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23 NÓV. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30
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VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23 NÓV. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30
AÐ AUSTURKÓR 96. MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ.
Aðeins 3 eignir eftir afhentar jan. – feb. 2015
Vandaðir verktakar, Upp-sláttur ehf. Innréttingar HTH.
Íbúðirnar skilast allar fullbúnar án gólfefna, nema í forstofu, þvottahúsi
og baðherbergi eru flísar.
Hönnuður er Kristinn Ragnarsson.
Eldhústæki frá Bræðurnir Ormson, innréttingar frá HTH innréttingum.
Blöndunartæki frá Tengi hf.
ENGU TIL SPARAÐ.
Glæsilegt útsýni, 16 fm svalir. Leyfi fyrir að loka svölum.

Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788
Landmark leiðir þig
þ g heim!

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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100% þjónusta = árangur*

AUSTURKÓR 67
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV
FRÁ KL. 16:00 TIL 16:30
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VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV FRÁ 16:00 TIL 16:30
AÐ AUSTURKÓR 67 Í KÓPAVOGI
Benedikt sýnir eignirnar. sími 661 7788. Upplýsingar: magnus@landmark.is, bo@landmark.is
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju 6 íbúða fjölbýli sem staðsett er
á útsýnisstað í Kópavogi. íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Búið verður
að flísaleggja gólf á baði.

• Vandaðar innréttingar – ekkert til sparað.
• Verulega hagstætt verð – góð kaup.
• Gott skipulag – geymsla á hæðinni með
glugga sem hægt er að nota sem herbergi.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

• Stærðir 105,1 til 119,3 fm.

Verð 33,9 til 36,9 milj.
Benetikt Ólafsson
Sölumaður fasteigna

Magnús Einarsson
Lgf. viðskiptafr. MBA

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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LÚSKRAÐ Á LITLA PRINSINUM

að tók mig svolitla stund að sætta
mig við dönsku sjónvarpsþættina 1864 sem Ríkisútvarpið er að
sýna á mánudagskvöldum þessar
vikurnar; þeir eru giska ólíkir
flestum sagnfræðilegum sjónvarpsþáttum sem ég hef áður séð og framan af hélt ég að þær ætluðu bara að verða
leiðinlegir. En þeir hafa sem sagt unnið á,
og nú fylgist ég spenntur með og bíð síðasta
þáttar í ofvæni, jafnvel þótt ég viti hvernig
þetta allt saman endar. Það sem var auðvitað
merkilegast við það stríð sem þættirnir
fjalla um var sá galskapur Dana að láta sér
detta í hug að þeir hefðu eitthvað í Prússa að
gera, en orðið „galskap“ nota ég ekki alveg
út í loftið því forsætisráðherra Dana, Ditlev
Monrad, var sannanlega galinn, og æ galnari eftir því sem á leið – það verður spennandi að sjá hvort þáttargerðarmennirnir
ganga þá leið allt til hinna sorglegu endaloka, þegar Monrad forsætisráðherra orgaði
og veinaði og heimtaði að – nei, nú segi ég
ekki meir! Bíðum og sjáum til!

hurfu í greipar ráðherra. Og þá kemur til
sögunnar Kristján sjöundi og öll sú sorgarsaga. Danir eru reyndar nýbúnir að gera
bíómynd um hann sem fór víða og mörgum þótti hún góð, En kongelig affære heitir
myndin, og snýst fyrst og fremst um ástarsamband drottningar og læknis sem varð á
skömmum tíma valdamesti maður Danmerkur í krafti þess valds sem hann öðlaðist yfir
fárveikum kónginum, Struensee hét læknir
þessi. En þótt kvikmyndagerðarmenn hneigist til að gera ástarævintýri ævinlega að
þungamiðju bíómynda sinna, ef þeir geta
einhvers staðar þefað uppi að einhver hafi
verið skotinn í einhverjum, þá er sorgarsaga
Kristjáns sjöunda reyndar víðfeðmari en svo
að hún rúmist öll í einum ástarþríhyrningi.
Og þegar æska og uppeldi aumingja
mannsins eru skoðuð kemur síst á óvart
þótt hann hafi orðið að láta í minni pokann
fyrir þeim geðveilum sem ugglaust bjuggu í
honum frá náttúrunnar hendi.
Merkilegt má telja að einmitt um sama
leyti og Kristján sjöundi barðist í Danmörku
við sína gölnu ára, þá átti mágur hans í sama
stríði handan Norðursjávar, Georg þriðji
Bretakóngur. Um hann er líka til fræg kvikmynd, The Madness of King George. Þeir
Kristján og Georg voru ekki aðeins mágar,
þeir voru líka skyldir, enda var þá svo komið
að konungsættir Evrópu voru allar meira og
minna náskyldar, stundum með hörmulegum afleiðingum fyrir líkamlegt eða andlegt
heilsufar. Móðir Kristjáns, Lúísa, var dóttir
Georgs annars Englandskonungs, og sjálfur
kvæntist hann síðar systur Georgs þriðja,
Karólínu Matthildi. Sú geðveiki sem átti
eftir að grípa Kristján sjöunda olli miklum
vanda í Danmörku og það því heldur sem
konungurinn í Danmörku hafði í raun ennþá
mjög mikil völd í sínum eigin höndum, til
dæmis mun meiri en Englandskóngar þar
sem þingræði var orðið nokkuð þróað þegar
um þær mundir sem hér um ræðir, það er að
segja upp úr miðri átjándu öld. En dönsku
kóngarnir höfðu enn einræðisvaldið sem til
dæmis Íslendingar fólu þeim á Kópavogsfundinum 1662 og frægt varð.

Sorgarsaga Kristjáns sjöunda
En galskapur Monrads var ekki fyrsta
skiptið þegar brestir í persónuleika og/eða
geðhegðun hinna æðstu leiðtoga komu öllu
á tjá og tundur í Danmörku. Raunar var ein
ástæða þess að árið 1864 skyldi forsætisráðherra vera orðinn hæstráðandi Danaveldis í raun, en ekki kóngurinn, sú að geðveiki Danakóngs um það bil öld fyrr hafði
byrjað að grafa svo undan einveldi kóngsins að þingræði fór að skjóta rótum þegar
kom fram á 19. öld og mestöll völd kónganna

Undir áhrifum strangtrúarstefnu
Stjórnkerfið valt að miklu leyti á einum
manni, konunginum sjálfum. Og persónuleiki hans, duttlungar og hneigðir gátu því
haft afdrifaríkar afleiðingar. Þetta kom vel
í ljós í stjórnartíð afa Kristjáns sjöunda,
Kristjáns sjötta. Hann er talinn hafa verið
vænsti maður að upplagi og bar velferð
þegna sinna raunverulega fyrir brjósti, en
hafði hins vegar litla hæfileika til stjórnunar
og var undir gríðarlegum áhrifum frá konu
sinni, Soffíu Magdalenu – sem var í senn

FLÆKJUSAGA
Í tilefni sjónvarpsþáttanna
1864 fór Illugi
Jökulsson
að velta fyrir
sér áhrifum
geðkvilla á
danska sögu.

Þ

ÆTTARTRÉ DÖNSKU ALDINBORGAR-ÆTTARINNAR

KRISTJÁN SJÖTTI

JÚLÍANA MARÍA

FRIÐRIK FIMMTI

ákaflega viljasterk og ákaflega strangtrúuð. Strangtrúarstefnan, eða píetisminn,
varð síðan kjörorð dagsins í Danmörku alla
hans stjórnartíð og leiddi meðal annars út í
þær öfgar að leikhúsum var lokað, leikarar
sendir í útlegð og hvers konar „léttúðugar“
skemmtanir bældar niður. Hér á Íslandi
sagði píetisminn til sín þegar biskupinn
Ludvig Harboe kom til landsins til þess að
betrumbæta íslensku kirkjuna, sem vissulega var engin vanþörf á, en um leið freistaði
Harboe þess að setja á kirkjuna mun strangara og harðneskjulegra andlit.
Sonur Kristjáns sjötta var Friðrik fimmti
og tók hann við völdum árið 1746. Þá var
snúið við blaðinu við hirðina í Kaupmannahöfn. Friðrik var stórvaxinn og rjóður karl,
eldrauður í andliti nema með bláleitt bólugrafið nef, og í stjórnartíð hans var öllu
léttara og kátara um að litast í Danmörku
en undir stjórn föður hans. Þar sögðu enn
til sín áhrif drottningar – en kona Friðriks fimmta var eins og ég sagði hér að ofan
Lúísa frá Englandi, dóttir Georgs annars.
Meðan hennar naut við var allt með felldu og
glaumur og gleði við hirðina, ekki síst eftir
að konungshjónin eignuðust son í janúar
1749, svo framtíðin virtist björt. En Friðriki
fimmta til óbætanlegrar sorgar andaðist hin
unga og káta drottning hans aðeins tveimur
árum síðar og þótt hann gengi aftur í hjóna-
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Ýmist er hún
talin hafa verið
hlédræg og full
guðsótta, eða slæg,
undirförul og
metnaðargjörn.
Svo mikið er víst
að hún unni aldrei
hinum unga stjúpsyni sínum.

Öﬂug fjáröﬂun
fyrir hópinn
Samsettir fjáröﬂunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi
í síma 515 1100 eða næsta útibú Olís og leitið tilboða.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is

Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

SOFFÍA MAGDALENA

LÚÍSA

KRISTJÁN SJÖUNDI

band aðeins sex mánuðum síðar fór ekki
milli mála að hann grét Lúísu alla ævi. Og
Friðrik kóngur gerðist sinnulítill um málefni
ríkisins, hugsaði mest um holdsins nautnir
og gleymdi syni sínum að mestu. Hann var
að vísu áfram vinsæll með þjóðinni, þar
sem hann var eftir sem áður vingjarnlegur
í framkomu, en að öðru leyti gerðist hegðun
hans næsta einkennileg og er jafnvel talin
til merkis um að hann hafi sjálfur átt við að
stríða geðveiki af einhverju tagi, líkt og nú
kom brátt á daginn að hrjáði son hans svo
illilega.
Móðurlaus prins
Hér verða ekki gerðar tilraunir til að skýra
á klínískan hátt þau veikindi sem gripu unga
prinsinn, en hitt er víst að aðstæður í æsku
urðu síður en svo til þess að auka andlegt
heilbrigði og jafnvægi í sál hans. Hann var
sem fyrr kom fram aðeins tveggja ára þegar
móðir hans dó og samband hans og þeirrar
stjúpmóður sem hann eignaðist síðar og hét
Júlíana María var aldrei ástúðlegt. Skoðanir
eru nokkuð skiptar um persónuleika hennar;
ýmist er hún talin hafa verið hlédræg og full
guðsótta, eða slæg, undirförul og metnaðargjörn. Svo mikið er víst að hún unni aldrei
hinum unga stjúpsyni sínum og einbeitti
sér að frama þess sonar sem hún eignaðist
sjálf með Friðriki fimmta; sá hét Friðrik og
var reyndar ekki sérlega glæsilegur prins;
veiklundaður og í alla staði afar ómerkilegur pappír, alveg burtséð frá því að vera illa
bæklaður frá fæðingu.
En jafnvel þótt tillit sé tekið til þess að
nýja drottningin hans Friðriks gat ekki
fundið í brjósti neina hlýju í garð Kristjáns stjúpsonar síns, og jafnvel þó við búum
okkur til kenningu á borð við þá að Friðrik fimmti hafi sjálfur ekki náð að sýna
syni sínum eðlilega væntumþykju vegna
þess að sonurinn hafi sífellt minnt hann á
missi hinnar góðu Lúísu – jafnvel þótt tillit
sé sem sagt tekið til þessa, þá sætir mikilli
furðu hvers konar eiginlega uppeldi Kristjáni krónprinsi var boðið upp á. Hvorki faðir
hans, stjúpmóðir né aðrir ættingjar virðast
hafa hugsað um hann, og hann var að mestu
ofurseldur einkakennurum sínum.
Og þar var svo sannarlega misjafn sauður
í mörgu fé, eins og þar stendur, og einkennilegt að krónprins í nokkru landi skuli hafa
mátt þola annað eins. Ditlev Reventlow var
einn þeirra, ofsafenginn ruddi sem skirrðist
ekki við að berja hinn konunglega nemanda
sinn í plokkfisk ef honum þótti litli prinsinn
ekki sýna nægjanlegar framfarir við námið,
eða nógu skilyrðislausa undirgefni kennara
sínum. Stundum lá Kristján krónprins í öngviti eftir barsmíðar Reventlows og froðufelldi, og andlegri kúgun beitti hann drenginn líka af mikilli list. Til dæmis kallaði
hann Kristján dúkkuna sína og þegar sýna
átti drenginn hirðinni þreif hann í hann og
sagði hvassyrtur: „Jæja, ég þarf að fara og
sýna þeim dúkkuna mína.“
En nú sé ég að plássið mitt er búið. Furðusagan um uppeldi og aðbúnað Kristjáns litla
verður því að halda áfram í næstu viku.

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

6
herb.
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

258.1
m2.

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

OPIÐ
HÚS

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

4
herb
erb
b.

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

115.4
1
115
m2.2.

Opið hús sunnudaginn 23.nóv kl 16:00-16:30

Opið hús sunnudaginn 23.nóv kl 14:00-14:3

Frjóakur 1 - 210 Garðabæ

Holtsgata 22 - 101 Reykjavík

Vel staðsett og háreist fjölskylduhús á
eftirsóttum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi.
Möguleikar með nýtingu á 120 fm í risi

Verð: 89.900.000
4
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

155.2
1
m2.

Vel skipulögð 4ra herb. íbúð í miðborginni.
Íbúðin er á þriðju hæð og er heildarstærð
hennar 115.4 fm þar af 13.6 fm sérgeymsla í
kjallara með glugga.

Verð: 38.300.000
4
herb.

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

519 5500
Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

3
herb.
h

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

109,7
m2.

Opið hús mánudaginn 24.nóv kl 17:30-18:00

Norðurbakki 5c – 220 Hafnarfjörður
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

173
m2.

Falleg og vel skipulögð eign á annari hæð með
stæði í bílageymslu í vönduðu fjölbýlishúsi á
hafnarbakkanum. Íbúðin er björt með eikarinnréttingum, rúmgóðum herbergjum og góðum
svölum í vestur.

Verð: 34.900.000
17
176
m2.

íbúð
157
m2.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

geymsla
19 m2.

BÓKIÐ SKOÐUN

Birkihólar 16 - 800 Selfoss

Hraunbær - 800 Hveragerði

Parhús í byggingu á Selfossi. 155.2 fm. Með þremur
Þóra
svefnherbergjum. Skilast fullbúið að utan og fokhelt
Fasteignasali
að innan. Húsið er timburhús klætt að utan með
777 2882
lituðu járni, litað bárujárn er á þaki. Heildarstærð
Sigurður
Fannar
hússins er 155,2 fm, þar af bílskúr 25.6 fm.

Fullbúið hús - allt nýtt fyrir 34.9millj.
Glæsilegt vandað, steinsteypt parhús í Hraunbæ, Hveragerði. Heildarstærð eignar er 173,6
fm og skiptist þannig að íbúð er 134,8 m2 og
bílskúr 38,8 fm.

Verð: 18.000.000

Verð: 34.900.000

Sölumaður
897 5930

OPIÐ
HÚS

JARÐHÆÐ - ENDAÍBÚÐ – SÉRNOTAREITUR
Sér inngangur – merkt stæði í bílakjallara
Vel skipulagt hverﬁ - þjónusta fyrir alla aldurshópa
Fleiri eignir í húsinu á vef: fastborg.is

Verð: 43.900.000

Margrét
Fasteignasali
691 3555

margret@fastborg.is

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 24. nóv 17:30 - 18:00

Opið hús sunnudaginn 23. nóvember kl 16:00 - 16:30

Snorrabraut 36
Góð 63,9 fermetra 2ja herbergja íbúð í kjallara
við Snorrabraut. Íbúðin skiptist í forstofu hol,
baðherbergi, eldhús stofu, svefnherbergi og
geymslu.

OPIÐ
HÚS

Vindakór 5-7 – 203 Kópavogur
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Raðhús

Litlikriki 46
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

86,6
m2.

Fallegt raðhús byggt 2008 á tveimur pöllum við
Litlakrika í Mosfellsbæ. Eignin er alls 194,6
fm þar af er 25,8 fm innbyggður bílskúr. Falleg
gólfefni. Hátt til lofts.

Verð: 49.900.000
3-4
herb.

Gunnarsbraut 42
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

82,7
m2.

Skemmtileg og hugguleg íbúð á þessum
vinsæla stað. Íbúðin er á tveimur hæðum þar er
mikið útsýni til norðurs.

Verð: 30.900.000

Opið hús miðvikudaginn 26. nóvember. kl 17:30 - 18:00

Framnesvegur 62.
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447
Héðinn Birnir
Fasteignasali
848 4806

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 23. nóvember kl. 14.00-14.30

Brekkubyggð 29

Falleg 89,4 fm endurnýjuð íbúð ásamt 34,3
fermetra bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og sérgeymslu í
sameign. Sameiginlegt þvottahús er í sameign.

Björt og góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi byggðu 1985 við Framnesveg í
Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Íbúðin er 82,7 fm.

Verð: 29.900.000

Hrólfskálamelur 10 - 18
Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Sérlega glæsilegar íbúðir við Hrólfsskálamel á Seljarnarnesi. Um er að
ræða nýtt vandað 3ja hæða íbúða lyftuhús á glæsilegum útsýnisstað á
sunnanverðu Seltjarnarnesi. Stutt er í alla þjónustu svo sem verslanir,
íþróttamiðstöð og heilsugæslu. 3 metra lofthæð og háar innihurðir.
Sölumenn Borgar fasteignasölu verða á staðnum.

Verð: 43.900.000
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Getur þú
fundið þessi
orð í þessari
stafagátu?

Löng leið frá Pompei til Íslands
Vísbendingar um pitsubakstur má finna
í rústum borgarinnar Pompei á Ítalíu frá
árinu 79 eftir Krist, þar fundu fornleifafræðingar nokkurs konar verslanir sem
líkjast nútíma pitustöðum. Það sýnir að
ævaforn hefð er fyrir pitsubakstri við Miðjarðarhafið.
Það tók samt sinn tíma fyrir pitsuna að
koma til Íslands. Hennar virðist fyrst getið
hér árið 1960 þegar Naustið á Vesturgötunni auglýsti tímabundinn ítalskan matseðil
og á honum var pitsa.
Svo var hljótt um pitsuna í tíu ár þar til
Smárakaffi við Laugaveg 178 setti hana á
sinn matseðil að staðaldri um 1970 og bauð
meðal annars upp á spaghettipitsu, hamborgarapitsu, ananaspitsu og sígaunapitsu.

Flugvél
Gervitungl
Norðurljós
Regnbogi
Ský
Sól
Stjörnur
Tungl

Bökuðu afmælisköku
Litla skrímslið og stóra skrímslið eru tíu ára. Þau eru mjög skrafhreiﬁn. Stóra
skrímslið er alltaf ﬂjótt til svars en litla skrímslið hugsar málin aðeins betur.
Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera?

Stóra skrímsli, hvernig vinur er
litla skrímsli?

Ss: Veiða! Og synda! Og klifra
í trjám!

Ss: Litla skrímslið kann mjög
margt, það kemur alltaf með
góð ráð.

Ls: Mér finnst skemmtilegast
að teikna og tefla skrímslaskák
og lesa bækur.
Ss: Þú ert alltaf að lesa.
Hafið þið einhvern tímann
farið í fýlu hvort út í annað?
Ss: Nei.
Ls: Jú, stóra skrímsli, manstu
það ekki?
Ss: Jú, kannski. Þú kýldir mig!

Brandarar
Kennarinn: „Segðu frá því
sem þú veist um síðustu
kvöldmáltíðina.“
Pétur: „Ég var ekki þar, ég lá í
flensu.“
Konan við eiginmanninn:
„Læknirinn er kominn.“
Eiginmaðurinn: „Ég vil ekki
hitta hann. Segðu honum að
ég sé veikur.“

Ls: Ég veit það! Ég fékk svakalega magapínu á eftir.
Faðir nokkur var alltaf að
brýna fyrir syni sínum að
spara peninga. Dag einn kom
stráksi hróðugur heim og
sagði: „Pabbi ég hljóp á eftir
strætó og sparaði 350 krónur. „Asni gastu verið,“ sagði
faðirinn. „Af hverju hljópstu
ekki á eftir leigubíl og sparaðir 2.500?“

Hvernig náið þið að sættast?
Ss: Það bara gerist.

Eigið þið gæludýr?
Ss: Já, núna!
Ls: Ég á mjög fínan kisa,
skrímslakisa. En stóra skrímslið vildi …
Ss: Æi, ekki segja. Tölum um
eitthvað annað.
Er það rétt að kisi sé týndur?
Ss: Já, nei, ég meina, hann
týndist en fannst aftur.
Ls: Það er hægt að lesa um það
allt í nýju bókinni um okkur.
Hún heitir Skrímslakisi.

Ss: Ég skil ekki af hverju það er
alltaf verið að skrifa um eitthvað svona í bókum. Þó það
hafi gerst.
Til hamingju með tíu ára
afmælið! Hver bakaði kökuna?
Ss: Sko, litla skrímslið átti hugmyndina. En ég hjálpaði til.
Litla skrímslið las uppskriftina
og mældi, ég hrærði deigið. Og
kremið.
Ls: Það var nú varla nógu mikið
krem eftir, þú varst alltaf að
smakka.
Ss: Þetta er líka besta kaka
sem ég hef smakkað, litla
skrímsli!
Ls: Besta kakan fyrir besta vininn, stóra skrímsli!

Ls: Já, það er miklu skemmtilegra að vera vinir en óvinir.
Ss: Og manni líður svo illa,
eins og maður hafi étið lifandi
eiturfisk. Eða svona pírata-fisk
sem bítur …

Granítpottar og pönnur

Ls: Þú meinar píranafisk. Já, stundum er
gott að hugsa hvernig það sé að vera hitt
skrímslið. Til dæmis ef
ég hugsa hvernig það er að
vera stóra skrímslið og ef stóra
skrímslið hugsar um hvernig
það er að vera ég.

beint frá Ítalíu

Ss: Ég vildi nú ekkert vera litla
skrímslið mjög lengi.
Ls: Nei, það er best að vera
maður sjálfur.
Eruð þið góðir vinir? Af hverju
er gott að eiga góðan vin?
Ss: Já! Vinir geta gert svo
margt skemmtilegt saman.

FASTUS_E_49.11.14

Ls: Við erum samt ekki alltaf
saman. En það er gott að eiga
vin. Við getum hjálpast að.
Sterkir og þykkir granítpottar sem þola vel
stálspaða og önnur áhöld. Granítsteypan
býr yfir þeim eiginleika að ekkert festist við
botninn. Svo ekki sé minnst á hvað pottarnir
eru fallegir og fara vel í eldhúsi.
Veit á vandaða lausn
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • sími 580 3900 • www.fastus.is • opið mán - fös 8.30 - 17.00

Litla skrímsli, hvernig vinur er
stóra skrímsli?
Ls: Stóra skrímslið er sterkt og
duglegt og alltaf til í að fara út
að gera eitthvað skemmtilegt.

FAGNAÐARKAKAN

„Besta kaka sem ég hef
smakkað,“ segir stóra
skrímsli. „Besta kakan
fyrir besta vininn,“ segir
litla skrímslið.
MYND/ÁSLAUG JÓNSDÓTTIR

MJÚKAR JÓLAGJAFIR
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Verð áður 1498 kr. kg
Grísagúllas og grísasnitsel
Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

Krónan
Granda

769

kr.
kg

Verð áður 859 kr. kg
Krónu kjúklingur, ferskur, heill
Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

3699

kr.
kg

Verð áður 4498 kr. kg
Lambafile með fiturönd

Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Vallakór Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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399

399

kr.
pk.

kr.
pk.

r. pk.
Verð áður 59zz9urk, 3 teg.

Ristorante piz

Verð áður 699 kr. pk.
Döðlur ferskar, 600 g

Fylgstu með nýjum tilboðum daglega á kronan.is og sparaðu stórt alla daga til jóla

17

1399 1398

Rifið naut - Pulled Beef, 500 g
Rifinn grís - Pulled pork, 500 g

1898 kr.
1298 kr.

ÍS
LE
NS
KT

kr.
kg

Eldhúsið

Verð áður 1698 kr. kg
Ekta Bayonneskinka úr læri

kr.
kg

Krónu hamborgarhryggur

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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afslátt B úr læri
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Vil að þú brunir fram í fjörð og finnir
breiðari kafla á veginum (10)
11. Er bráður rekst á félaga verður hann alsæll,
en var þó fullur vonleysis (11)
12. Hef ekki farið úr húsi frá því visir.is komst í
gagnið (10)
13. Veggormurinn spúir vatni (11)
14. Sátt hefur ekki náðst um kjaftabanka (6)
15. Klúðra lögsókn út af landa, klámi og fleira
gömlu vandræðarugli (10)
17. Festum kerru réttu megin í bíl (11)
20. Ég ven þau við að venja, já (5)
21. Gengin unni brenglaðri áreitninni (10)
23. Vil að rök heyi sér nýfelld tré (7)
24. Bið dárana að njóta þessara augnablika í
ruglinu (6)
27. Þótt þessi bæjarhluti sé nyrstur má bera
hann enn norðar (9)
30. Uppkast að degi leiðir til dögunar (7)
31. Kynjafallið ógnar lífríkinu (14)
32. Knýja fram kantmann (7)
33. Ef kvoða gengur til baka koma plastílát í
ljós (11)
34. Tel eiturnöðrur skána við afruglun (5)
37. Nýburi tánings (8)
39. Klára hlaup á fleygiferð (11)
41. Ég vil kjötkökuvökva, segir sá óbreytti (11)
42. Útbreidd þörf fyrir borbændur (6)
43. Nei, ekki sár, heldur tónbil (5)
44. Óttaleysið er andheitið, en þetta er ógeðið
(11)
45. Ákveða þau að drepa eða hætta þau við?
(6)
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LÓÐRÉTT
1. Öskra þá að innan, hrakyrða og rægja (7)
2. Svei, svona roka er verst fyrir það sem minnst
má sín (7)
3. Skerið er skriðið úr egginu (7)
4. Suð og söngur í lokin (8)
5. Vitlaus elskaði í ákveðinni úthverfu (8)
6. Rölt Mars í veg Júpiters er nú hálfgerður
þvergirðingsháttur (10)
7. Sjalið nær að mörkum leggs og læris, einsog
neðri þverspýtan í vefstólnum (8)
8. Streyma nú sárin eftir hoppandi óværuna (9)
9. Súldarnætur þýða bara eitt: Öryggisbúnað
bílamálara (9)
14. Bæta baug svo hann komist í rétt form (9)
15. Aggi, aggi! Þú áttir að gæta þessa lítilræðis! (10)
17. Elti brúnina þar til ég geng fram á kassann (10)
18. Fullkomið skjól fyrir keppni í alvöru (10)
21. Plata huga minn í smá fíflalæti (9)
24. Veröld þessi víst hún geymir vegsemd mikla/
fegurð, dásemd, frægð og glans/feykilegan
elegans (12)
25. Hvernig ætli fljót græðist? (8)
27. Um þennan vind má segja að hann er farinn í
súginn (11)
28. Fletti upp fæðinu í leit að bitastæðum
fréttapunktunum (11)
33. Einhver eru bara með óskiljanlegt kjaftæði
þegar þau drekka (6)
34. Ber í mér tvær dauðasyndir, losta og græðgi (6)
35. Það borgar sig ekki að kássast upp á stabba í
ruglinu (6)
37. Skipalægi frá því í gær? (5)
39. Tinna var natin við þá sem spurðir voru (5)
41. Fyrsta tölvudrottningin og forritið hennar (3)

2

Ð

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Rauð sem blóð eftir Salla
Simukka frá Forlaginu. Vinna
ingshafi síðustu viku var Sunna
Bragadóttir, Reykjavík.

LA
LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist hugtak og stofnun sem allt of margir
ge
gera allt of lítið með. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 26. nóvember næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is
fre
merkt „22. nóvember“.

1¼KULQJMDE¸UQLQ
RJVHQGD606I\ULUNU
%ÑUQYLËVNLSWDYLQDÈ5('¼VNULIWJHWDKULQJWÎWDNPDUNDË
LQQDQODQGVRJVHQW606I\ULUNUÎQXUÈDOODRJI¼
0%JDJQDPDJQÈKYHUMXPP¼QXËL 
6NU¼ËXEÑUQLQÈ5('<RXQJÈVÈPD
HËDÈQÁVWXYHUVOXQ9RGDIRQH
9RGDIRQH

*µ²VDPVNLSWLE¨WDO¯ȣ²
5('£VNULIWNRVWDUIU£NUP£Q0H²5('£VNULIW
I\OJMDWY¨U5('<RXQJ£VNULIWLU£QHQGXUJMDOGVI\ULU
E¸UQ\QJULHQ£UD1£QDU£9RGDIRQHLV

)LQQXUÙÕHNNL
MÎODJMÑII\ULUÙDQQ
VHPDOOW¼"
*HIËXJÎËDUPLQQLQJDUÈMÎODJMÑI
-ÎODJMDIDEUÄIµUYDOVµWVØQDUHUXVQLËXJJMÑIVHPJOHËXU
¹ÕJUHLËLU¼NYHËQDXSSKÁËHQIÁUËKÁUUDDQGYLUËLÈIHUË

U WUU 9? W
* Gjafabréfið gildir í sólarferðir með Úrvali Útsýn.

1¼QDU¼XUYDOXWV\QLVMRODJMDIDEUHI
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi.
Sími 585 4000 www.uu.is
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ÞETTA GERÐIST 22. NÓVEMBER 1963

1963 John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, er myrtur í borginni Dallas í Texas.
1968 Hvíta albúmið, eða The Beatles, kemur út í Bretlandi.
1986 Fyrsti lottómiðinn er keyptur í Reykjavík af Steingrími
Hermannssyni, þáverandi forsætisráðherra.
1991 Línuskipið Eldhamar GK 13 strandar á Hópsnesi við
Grindavík. Fimm af sex manna áhöfn skipsins farast.
2008 Eftir að á bilinu 9 til 11.000 manns mótmæla ríkisstjórninni friðsamlega á Austurvelli, mótmælir nokkur hundruð manna hópur því fyrir utan lögreglustöðina á Hverfisgötu,
að mótmælandi hafði verið tekinn fastur kvöldið áður. Mótmælin fara úr böndunum, mótmælendur reyna að ryðja sér leið inn í
lögreglustöðina en eru stöðvaðir með piparúða. Fimm þurfa að
leita sér aðhlynningar á slysavarðstofu og erlendis er fjallað um
atburðinn eins og óeirðir.

John F. Kennedy myrtur
John F. Kennedy, 35. forseti Bandaríkjanna, var myrtur í Dallas í Texas þennan
dag fyrir 44 árum. Forsetinn sat í opnum
blæjubíl, ásamt eiginkonu sinni Jacqueline, þegar skotið var á þau úr launsátri.
Hinn meinti morðingi, Lee Harvey Oswald, skaut þremur skotum ofan af sjöttu
hæð í nálægri byggingu og Kennedy var
úrskurðaður látinn hálftíma síðar. Lyndon
Johnson varaforseti tók samstundis við
völdum.
Fjölmargar samsæriskenningar hafa
verið á lofti um morðið og margir velt

vöngum yfir því hvort Oswald hafi verið
keyptur til verksins. Oswald var fæddur
árið 1939 og gekk til liðs við bandaríska
herinn sautján ára að aldri. Síðan fór
hann til Sovétríkjanna árið 1959 og
sumir héldu að hann hefði starfað fyrir
kúbversk og rússnesk stjórnvöld. Það
fékkst aldrei staðfest.
Oswald var skotinn til bana þegar verið
var að færa hann í fangelsi. Morðingi
hans, Jack Ruby, var dæmdur til dauða en
lést úr lungnabólgu á meðan hann beið
eftir ákvörðun áfrýjunardómstóls.

Elskulegi bróðir okkar,
mágur og fósturfaðir,

JÓHANN HAFSTEIN HAUKSSON
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 26. október.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Þökkum auðsýnda samúð.
Signý Steinunn Hauksdóttir
Guðný Elín Snorradóttir
Íris Ragnarsdóttir

FORMAÐUR
ÁSTUSJÓÐS

Sigurður A. Ingibjartsson
Guðmundur K. Vikar
Albert Guðmundsson

„Við fengum til liðs
við okkur frábæra
tónlistarmenn,“
segir Helga er hún
lýsir styrktartónleikunum í Austurbæ á
þriðjudag.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar eiginkonu minnar, dóttur,
tengdadóttur, systur, mágkonu og vinkonu,

BERGLINDAR GUÐMUNDSDÓTTUR
Drekavöllum 40, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka
umhyggju og hlýju.
Örvar Geir Friðriksson
Hafdís Gunnarsdóttir
Signý Helgadóttir

Guðmundur Kristinsson
Friðrik Guðmundsson

Davíð
Ósvaldsson

Óli Pétur
Friðþjófsson

551 3485 • www.udo.is

útfararstjóri

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Tónleikar í anda Ástu
Ástusjóður efnir til styrktartónleika í Austurbæ á þriðjudagskvöld. Sjóðurinn er til minningar um Ástu Stefánsdóttur lögfræðing, sem fórst í Bleiksárgljúfri í Fljótshlíð í sumar.
Sjóðurinn safnar nú fyrir öﬂugum leitartækjum til handa björgunarsveitum á Suðurlandi.

útfararstjóri

Rúnar
Geirmundsson

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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viljum vera með einhverja viðburði sem
tengjast hennar hugðarefnum á sviði
lögfræðinnar, sem voru mannréttindi,
refsiréttur og umhverfisréttur. Við
getum kannski styrkt einhverja sem
vinna að rannsóknum á þessum sviðum, haldið málþing eða eitthvað slíkt.
En drónarnir eru algert forgangsverkefni og þeir eru á leið til landsins.
Styrktartónleikar Ástusjóðs verða í
Austurbæ við Snorrabraut á þriðjudagskvöld, 25. nóvember og hefjast klukkan 20. „Við fengum til liðs við okkur
frábæra tónlistarmenn, segir Helga
og nefnir hljómsveitirnar Árstíðir og
Byzantine Silhouette, Megas og Möggu
Stínu, Röggu Gröndal og Svavar Knút.
„Við erum með styrktaraðila fyrir
húsnæðinu og engir miðar eru gefnir,
ágóði þeirra rennur beint í sjóðinn,“
tekur hún fram. Helga segir tónleikana
vera í anda Ástu sem hafi verið mikill
listunnandi. „Við vonum að sem flestir
styðji þetta góða málefni,“ segir hún og
tekur fram að miðar séu seldir á 3.500
á midi.is og þeim sem vilji leggja sjóðnum lið með öðrum hætti bendir hún á að
reikningsnúmer hans er 301-13-302339
og kennitalan er 630714-0440.

Lýsing Helgu á drónum
„Drónar eru mannlaus flygildi með
myndavélum sem er ætlað að auðvelda leit í aðstæðum sem geta verið
erfiðar annars. Annar dróninn sem
hvor sveit fær er með hitamyndavél.
Þær gefa sérstaka möguleika á að
greina lifandi fólk þar sem það sker
sig úr umhverfinu vegna hitaútstreymis. Tækið nýtist því ekki síst
vel í slæmu skyggni og myrkri. Það er
með skjá og sá sem stýrir því nemur
myndir frá því jafnóðum.
Þessi tæki eru í örri þróun og við
vitum ekki til að þau hafi verið notuð
við leit hér á landi.“

STJÓRN ÁSTUSJÓÐS
Stjórnarformaður er Helga Hauksdóttir lögfræðingur, aðrir stjórnarmenn
eru Ástbjörg Rut Jónsdóttir sviðslistamaður, Bergþóra Ingólfsdóttir
lögmaður, Edda Andradóttir lögmaður
og Þór Stefánsson háskólanemi.

gun@frettabladid.is

Ástkær systir okkar,
0ȱŗşşŜ

RAGNHILDUR GUÐRÚN
GUÐMUNDARDÓTTIR

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
við andlát og útför okkar ástkæra

frá Brjánslæk, Barðaströnd,
Sóltúni 3, Hvanneyri,

ÓÐINS JAKOBS ÁRNASONAR

lést á LSH að kvöldi 18. nóvember sl.
Útför hennar fer fram frá Brjánslækjarkirkju
laugardaginn 29. nóvember nk. kl. 12.30.
Ferjan Baldur fer þann dag frá Stykkishólmi til Brjánslækjar
kl. 09.00 og til baka frá Brjánslæk kl. 16.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á MND félagið.

+LQULN
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„Við vinir Ástu og fjölskylda hennar
stofnuðum Ástusjóð í sömu viku og
jarðarförin fór fram og nú ætlum við að
halda styrktartónleika til að afla fjár.
Tilgangurinn er fyrst og fremst að sýna
björgunarsveitarmönnum og öðrum
sem þátt tóku í hinni umfangsmiklu
leit, þakklæti okkar í verki.“ Þetta segir
Helga Hauksdóttir, lögmaður og vinkona Ástu Stefánsdóttur sem leitað var
í rúmar fimm vikur í Bleiksárgljúfri í
Fljótshlíð í sumar. Helga er formaður
sjóðsins. Hún kveðst hafa kynnst Ástu
í menntaskóla og þær hafi líka fylgst að
í lagadeild Háskóla Íslands.
Fyrsta stóra verkefni sjóðsins er
kaup á fjórum drónum til að gefa Flugbjörgunarsveitinni á Hellu og björgunarsveitinni Dagrenningu á Hvolsvelli sem báru hitann og þungann af
leitinni, að sögn Ástu. Hvor sveit fær
tvö slík tæki. „Það mæddi mikið á þessum sveitum í sumar. Þær eru líka staðsettar á svæði þar sem er mikil umferð
ferðamanna og mjög víða erfiðar leitaraðstæður. Þess vegna er mikilvægt að
þær fái sem fyrst tækifæri til að prófa
notagildi drónanna,“ segir hún.
Helga segir sjóðinn líka stofnaðan
til að halda minningu Ástu á lofti. „Við

Fyrir hönd aðstandenda,
systkini hinnar látnu.
0ȱŗşşŜ

Mýrarvegi 111, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við yndislegum
konum Heimahlynningar á Akureyri fyrir
ómetanlega aðstoð og alúð.
Gunnþóra Árnadóttir
Árni Óðinsson
Laufey Guðrún Baldursdóttir
Ingvi Óðinsson
Rósa María Tómasdóttir
Guðrún Hafdís Óðinsdóttir
Kristján Þór Víkingsson
og fjölskyldur.

Löður er með
á allan bílinn
Rain-X býður upp á fullkomna yﬁrborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Opið allar helgar!
Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Opið 8:00-19:00 alla daga!
Svampburstastöð, 54 m löng

Aldrei
löng bið!

Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð
Háþrýstiþvottur

13

STAÐIR

Nú er Löður
á 13 stöðum

Handbón og innanþrif

Löður • hreinlega alls staðar!
www.lodur.is • 568 0000
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Margþvegnir dúkar og misslitnir
Ástkær sambýliskona mín og ættmóðir,

STEINUNN ÞORSTEINSDÓTTIR
NENNA,
Háaleitisbraut 37, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 19. nóvember.
Útförin auglýst síðar.
Geir Ragnar Gíslason
Arnlín Þuríður Óladóttir
Magnús Rafnsson
Óli Jón Ólason
Guri Hilstad Ólason
Elín Sigríður Óladóttir
Heimir Heimisson
Guðrún M. Ó. Steinunnardóttir Guðni Kristinsson
Þorsteinn Gísli Ólason
Halla Björk Magnúsdóttir
Ágúst Ólason
ömmubörn og langömmubörn.

Sifa opnar sýninguna Spor í spor–handsaumur í pappír í Listhúsi Ófeigs í dag.
Sifa sem heitir fullu nafni Sigrún
Guðmundsdóttir opnar sýninguna
Spor í spor milli klukkan 15 og 18 í
dag í Listhúsi Ófeigs að Skólavörðustíg 5.
Sifa kveðst nýta gamlan útsaum,
kaffidúka og puntudúka sem hafa
þjónað hlutverki sínu og eru margþvegnir og misjafnlega slitnir. Hún
klippi smábúta úr útsaumnum, setji
þá á pappír og haldi áfram að sauma.
Þannig tengi hún við fyrri tíma og
haldi áfram á sinn eigin hátt. „Það
verður til eins konar samtal á milli
nútíðar og fortíðar og sagan verður
áþreifanleg þegar gömlu dúkarnir

bindast pappírnum,“ segir hún.
Sifa hefur alla tíð unnið með textíl. Hún hefur kennt textíl og aðrar
listgreinar í 35 ár, lengst af við
menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Einnig hefur hún tekið þátt í fjölda
hönnunar- og listsýninga á Íslandi
og erlendis. Spor í spor er önnur
einkasýning hennar.
Sýningin er opin á verslunartíma
og stendur til 31. desember.

DÚKARNIR Útsaumur stendur

alltaf fyrir sínu.

Ástkær faðir minn,
tengdafaðir, bróðir og afi,

FRIÐRIK BOGASON
frá Seyðisfirði,
til heimilis að Rauðarárstíg 9, Reykjavík,

lést á heimili sínu 15. nóvember.
Útför fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 27. nóvember kl. 13.00.
Jarðsett verður í Kópavogskirkjugarði.
Jóhannes G. Friðriksson
Ari Bogason
og barnabörn.

Lovísa Shen

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu,

ÁGÚSTU SIGURÐARDÓTTUR
Hólabergi 84, Reykjavík.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks
Landspítalans í Fossvogi fyrir frábæra
umönnun.
Kristján R. Knútsson
Hrönn Laufdal
Sigurður M. Knútsson
Þórunn Sigurðardóttir
Valgerður Knútsdóttir
Guðmundur Sigurðsson
Jón S. Knútsson
Agnar Einar Knútsson
og fjölskyldur.

AKUREYRARFLUGVÖLLUR Var áður fyrr 800 metra malarvöllur.

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

BENEDIKTS SIGURÐSSONAR
fv. kennara á Siglufirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunar- og
dvalarheimilisins Höfða á Akranesi fyrir
einstaka umönnun og hlýju.
Hólmfríður Magnúsdóttir
Ólöf Benediktsdóttir
Valgerður Edda Benediktsdóttir
Eva Benediktsdóttir
Magnús Vagn Benediktsson
Sigurður Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Baldur Sigurðsson
Elín Vigdís Ólafsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn,

ÓSKAR SIGURÐSSON
flugstjóri
Brúnastekk 2, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi
þriðjudaginn 18. nóvember.
Jarðarförin auglýst síðar.
Brynja Kristjánsson og fjölskylda.

Hjartanlegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, tryggð og vináttu við andlát og útför

ÁGÚSTU KRISTÍNAR ÁRNADÓTTUR
f. 6. ágúst 1921
d. 27. okt. 2014
Hrafnistu, Hafnarfirði,
áður Grundarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hrafnistu
fyrir góða umönnun á hennar ævikvöldi.
Árni M. Emilsson
Ágústa Hrund Emilsdóttir
Emil Emilsson
Gríma Guðmundsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Þórunn B. Sigurðardóttir
Árni Þórólfsson
Sigríður Erla Jónsdóttir
Sigurður Halldórsson

Akureyrarﬂugvöllur
fagnar 60 ára afmæli
Á Flugsafni Íslands verður fagnað tímamótum í ﬂugsögu Íslendinga. Farið verður yﬁr
sögu ﬂugvallarins. Fyrr á tímum var ﬂogið til fjölda áfangastaða en nú eru þeir mun færri.
Akureyrarﬂugvöllur er heimahöfn Páls Sveinssonar, Þristsins.
Akureyrarflugvöllur fagnar um þessar
mundir 60 ára afmæli og af því tilefni
verður opið hús í Flugsafni Íslands í
dag, 22. nóvember, kl. 13.30.
Flugvöllurinn á Akureyri var aðeins
800 metra malarvöllur þegar hann
var fyrst lagður árið 1954. Gestur
Einar Jónasson, forstöðumaður Flugsafns Íslands, segir völlinn hafa verið
nokkuð frumstæðan þá. „Þetta byrjaði þannig að menn keyrðu ofan í hann
efni og sléttu svo úr því og byrjuðu því
næst að fljúga á völlinn. Því var hann
svolítið laus í sér, eins og gamall þjóðvegur og rykbólstrar stigu hátt til himins þegar vélar lentu á vellinum í þá
tíð.“
Mikið vatn hefur runnið til sjávar
síðan þá. Árið 1967 var flugvöllurinn
malbikaður sem gjörbreytti aðstæðum á vellinum. „Þetta var gríðarlega
stórt stökk fyrir flugið á Akureyri að
fá malbikaða flugbraut. Þá vann ég á
malbikunarstöð Akureyrar sem gutti
og unnum við á nóttunni við að malbikunina. Þá var flogið á daginn og
ekki gafst tími nema að næturlagi til
að malbika,“ segir Gestur Einar.
Í þá daga voru áfangastaðirnir mun
fleiri en nú þekkist. Samgöngur á
vegum voru ekki eins góðar og í dag,
og var flogið nánast á hvert einasta
byggða ból norðanlands frá Akureyri.

GESTUR EINAR JÓNASSON

Gestur Einar man vel eftir þeim tíma.
„Það var flogið á Ólafsfjörð og Siglufjörð, Grímsey, Húsavík, Kópasker,
Raufarhöfn og Þórshöfn. Einnig var
flogið frá Akureyri til bæði Ísafjarðar
og Egilsstaða. Nú eru þetta bara örfáir
áfangastaðir,“ segir Gestur.
Flugsafn Íslands var stofnað árið
1999 á Akureyri. Þá var það í litlu flugskýli með fáum vélum. Á síðustu árum
hefur safnið stækkað og er það nú í
2.200 fermetra skýli. Að mati Gests
Einars er höfuðdjásn safnsins án efa
Þristurinn, Páll Sveinsson, af gerðinni
DC-3. „Okkur þykir rosalega vænt um

Þristinn okkar. Hann er ári eldri en
flugvöllurinn og flaug oft hingað norður í áætlunarflugi. Stefnan er sett á að
setja sæti í hann og bjóða upp á útsýnisflug næsta sumar.“
Á afmælishátíðinni á morgun mun
Njáll Trausti Friðbertsson fara yfir
sögu Akureyrarflugvallar og Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson fjallar
um efnahagslegt mikilvægi flugvallarins. Sérstakir gestir eru Höskuldur
Þórhallsson, formaður umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, og Eiríkur
Björn Björgvinsson bæjarstjóri.
sveinn@frettabladid.is
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FRÁBÆRAR

MÓTTÖKUR!

EINOKUN Í UPPLÝSINGAÞJÓNUSTU ER LOKS LOKIÐ!
Þið hafið tekið okkur opnum örmum. Móttökurnar hafa farið fram úr
okkar björtustu vonum. Lifi samkeppnin! 1819 er komið til að svara.

S : 1819 | 1819. IS
OPIÐ ALLAN SÓLAHRINGINN
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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

Hvernig Stjáni? Jaaaa...
gengur hann plumar sig,
Stjána,
hann …
heldurðu?

… hann er enn dálítið stirður.
Hann þarf að hreyfa sig
meira og ganga stærri
hringi. En það sama gilti
reyndar um Jan Mjölby.

En ég sé samt framför.
Sérstaklega eftir að
hann fékk ný gleraugu.
Þau hjálpa mikið til.

Þú ert orðinn
góður í að umorða
„ónothæfur“.

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gjörið þið
svo vel
strákar.

Rétt. Pabbar ykkar
redduðu dekkjum
og fóru með hann í
skoðun.

Þetta eru
lyklarnir
að bílnum.

Tæknilega en
kannski ekki
fagurfræðilega.

Til hamingju, hann er
loksins ökuhæfur.

BARNALÁN

Gunnar Björnsson
Magnus Carlsen (2.792) hafði hvítt
í níundu og tilþrifaminnstu skák
heimsmeistaraeinvígisins við Anand
(2.792) í gær.
Hvítur á leik:

„Sjónvarpið hefur flutt morðin aftur inn
á heimilin–þar sem þau eiga heima.“
Alfred Hitchcock.
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21

LÓÐRÉTT
1. skordýr, 3. tímabil, 4. nennuleysi,
5. gerast, 7. bið, 10. kusk, 13. fum,
15. ryk, 16. margsinnis, 19. svörð.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. loga, 6. frá, 8. aldur, 9. dýrahljóð,
11. drykkur, 12. ull, 14. rithöfundur,
16. pot, 17. tugur, 18. fálm, 20. tveir
eins, 21. traðkaði.

8

12

18

5

20

LÁRÉTT: 2. báls, 6. af, 8. rek, 9. urr,
11. te, 12. reyfi, 14. skáld, 16. ot,
17. tíu, 18. fum, 20. ff, 21. tróð.
LÓÐRÉTT: 1. maur, 3. ár, 4. letilíf,
5. ske, 7. frestur, 10. ryk, 13. fát,
15. duft, 16. oft, 19. mó.

2

WANDA!!!!

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

6

Vá, þeir
bónuðu
meira
að segja
einangrunarteipið.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Næst þegar mamma fer í búðina
viltu segja henni að kaupa meira
af þessu tyggjótannkremi?

1

Já, ég
bjarga
mér.

16. Rg5+ Kf6 17. Re4+ Kf7 18. Rg5+
Kf6 19. Re4 Kf7 20. Rg5+ og jafntefli
samið vegna þráskákar. Tvær síðustu
skákirnar hafa verið mjög tilþrifalitlar. Carlsen leiðir 5-4 í einvíginu þegar
þrjár skákir eru eftir
www.skak.is: Tíunda skákin kl. 12
í dag.

VINSÆLASTA SMÁKAKAN?
Hvern hefði grunað að Nóa lakkrís og Síríus súkkulaði, blandað saman, yrði grunnurinn að
einni af vinsælustu smákökuuppskriftum á Íslandi? Vinsældir lakkrístoppanna aukast ár frá
ári og eru þeir orðnir að órjúfanlegri hefð í kringum hátíðarnar á fjölmörgum heimilum.
Viðhaltu hefðunum – eða skapaðu nýjar – með bökunarvörunum frá Nóa Síríusi.

Nóa lakkrí stoppar
3 stk. eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g Síríus rjómasúkkulaði
150 g Nóa lakkrískurl
Stífþeytið eggjahvítur og púðursykur. Saxið súkkulaðið smátt.
mátt.
Blandið lakkrískurli og súkkulaði varlega saman við
stífþeyttu eggjahvíturnar. Látið á plötu með teskeið.
Bakið í miðjum ofni við 150°C í 15–20 mín.
Ath! Hiti og tími getur verið breytilegur eftir ofnum.

:QmSMI¤YUPVNZHTMtSHNZmI`YNó
Nóa konfekt er QPP framleitt. QPP (Quality Partner Program) gerir kakóræktendum kleift að
rækta og framleiða kakóið á sjálfbæran og ábyrgan hátt. QPP ferlið tryggir fræðslu til kakóbænda
varðandi ræktunaraðferðir sem og aðbúnað starfsfólks sem gerir þeim kleift að auka framleiðni
sína á ábyrgan hátt. Auk þess kemur QPP að fræðslumálum, heilsugæslu og aðgengi að hreinu
vatni í kakóræktarsamfélögum og stuðlar þannig að betri lífsskilyrðum þeirra sem þar búa.
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UNDIRBÚNINGUR Bryndís Loftsdóttir stóð í ströngu í gær við undirbúning.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Minnsta stóra
bókamessa í heimi
Bókamessa verður haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur um helgina. Fjölmargir útgefendur kynna nýútkomin verk sín í Tjarnarsalnum auk þess sem boðið er upp á
þétta bókmenntadagskrá í tengslum við um það bil 100 nýútkomna titla.

„Milan Kundera gerir hér stólpagrín
að einu helsta þjóðfélagsmeini samtíma okkar:
alvörunni. Skyldulesning.“
L’Express

Kostuleg
samantekt.
Kostulegur eftirmáli. Hlátur innblásinn af
samtímanum sem er fyndinn
vegna þess að hann hefur
misst allt skopskyn. Hverju
er við að bæta? Engu.
Lesið!

ZZZIRUODJLGLV 
±DOY|UXEyNDE~äiQHWLQX

Þetta er í raun svona míníatúr bókamessa í ætt við Franfurt og Gautaborg,“ segir Bryndís Loftsdóttir
hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda
sem stendur fyrir messunni. „Bæði
eru hérna útgefendur að sýna nýjar
bækur sínar og svo er dagskrá frá
klukkan eitt til fjögur báða dagana og ótrúlega mikið af alls kyns
smakki á mat og drykk úr nýútgefnum matreiðslubókum.“
Í Tjarnarsalnum hafa útgefendur komið sér fyrir á básum þar
sem þeir kynna verk sín og úti um
alla króka og kima Ráðhússins
verður fjölbreytt dagskrá í gangi.
„Það eru upplestur, föndur, hannyrðir, pallborðsumræður og í matsal Ráðhússins, sem alla jafna er
ekki opinn almenningi, verður fjölbreytt barnabókadagskrá þar sem
boðið verður upp á upplestur, teiknisamkeppnir, fótboltafjör og margt
fleira. Þangað koma til dæmis Vís-

inda-Villi, Gunni Helga og Ævar
vísindamaður, þannig að flest börn
ættu að finna eitthvað sem þeim
líkar,“ segir Bryndís.
Hún segir að fyrst og fremst sé
verið að kynna íslenskt efni og höfundarnir sjálfir taki virkan þátt í
dagskránni. „Á kaffihúsi Ráðhússins verður upplestur og kaffispjall
allan tímann, í borgarstjórnarsalnum fara fram umræður og á ganginum á jarðhæðinni verður boðið upp
á fjölbreyttar kynningar. Á básum
forlaganna verða höfundarnir til
skrafs og ráðagerða, til dæmis ef
fólk vill fá nýjan endi á einhverja
bók getur það rætt málið við höfundinn. Við köllum þetta minnstu
stóru bókamessuna í heiminum.“
Heildardagskrá bókamessunnar
liggur frammi í Ráðhúsinu en þeir
sem vilja skipuleggja sig fyrirfram
geta skoðað hana á bokmenntaborgin.is.
fridrikab@frettabladid.is

HÖFUNDUR Emil Hjörvar Peterson

stillir upp.

FRÉTTABLAIÐIÐ/GVA

➜ Í Tjarnarsalnum hafa útgefendur komið sér fyrir á básum
þar sem þeir kynna verk sín..

Hélt föður mínum með lifandi
svip en ekki uppstilltum
Þórarinn Eldjárn rithöfundur ætlar að lesa úr minnisblöðum föður síns,
Kristjáns Eldjárn forseta, í Listasafni Sigurjóns á morgun.
Kristján Eldjárn, forseti Íslands, kom oftar en þrjátíu
sinnum í vinnustofuna til Sigurjóns Ólafssonar myndhöggvara til að sitja fyrir sumarið 1978. Á morgun,
sunnudag, klukkan 14, ætlar Þórarinn
sonur hans að lesa upp frásagnir
sem tengjast þessum heimsóknum.
Upplesturinn fer fram í Listasafni
Sigurjóns á Laugarnestanga.
„Þegar Sigurjón var að gera
mynd af pabba, þá var það þannig
að þegar pabbi sat fyrir þá sagði
Sigurjón sögur alveg stanslaust,“
lýsir Þórarinn. „Pabbi fór að hafa
gaman af þessu og alltaf þegar hann
kom heim þá settist hann við rafmagnsritvélina og skrifaði upp
frásagnirnar, eins og Sigurjón sagði frá í fyrstu persónu. Úr þessu varð dálítil
KRISTJÁN Styttan var
syrpa og ég ætla að velja
unnin sumarið 1978.
úr henni nokkrar sögur
MYND/ GUNNAR G. VIGFÚSSON
til að lesa upp. Sigurjón

ÞÓRARINN

„Þegar
pabbi
sat fyrir
þá sagði
Sigurjón
sögur alveg
stanslaust,“
segir
skáldið.

sagði sögur af því sem hann hafði upplifað í æsku á
Eyrarbakka, við nám í Kaupmannahöfn og af mönnum og málefnum. Með þessu hélt hann föður mínum
með lifandi svip en ekki uppstilltum.“
Á undan lestri Þórarins ætlar Hlíf, dóttir Sigurjóns, að lesa valda kafla úr viðtali sem Erlingur Jónsson átti við föður hennar. Þar lýsir hann aðferðum
Sigurjóns við að ná fram svipbrigðum fyrirsætna
sinna.
- gun

H A L L G R Í MU
U R P ÉT
T U RSS
SON

400
ára
Fjórar aldir eru nú liðnar frá fæðingu
Hallgríms Péturssonar (1614–1674)
sem hefur lengi verið eitt ástsælasta
skáld þjóðarinnar, ekki síst fyrir Passíusálmana. Þetta úrval sýnir vel hversu
fjölhæft skáld hann var: hann orti um
mat og tóbak, fiskveiðar, bústörf og veður,
samdi ádeilur, mannlýsingar, rímþrautir
og trúarljóð.
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Styrktarsjóður Guðmundu Andrésdóttur
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum á
árinu 2014
Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins nr. 9321 er markmið hans ,,að styrkja
og hvetja unga og efnilega myndlistarmenn til náms” en stofnfé sjóðsins er arfur samkvæmt erfðaskrá Guðmundu Andrésdóttur listmálara
sem lést árið 2002. Ráðstöfunarfé sjóðsins eru raunvextir af höfuðstól
og verður í ár ráðstafað 1.8 milljónum króna. Veittir verða þrír styrkir að
upphæð 600.000 krónur hver.
Sjóðurinn styrkir myndlistarmenn til framhaldsmenntunar og er æskilegt að umsækjendur haﬁ lokið BA próﬁ í myndlist eða sambærilegu
námi. Hægt er að sækja um styrk til lengri eða skemmri námsdvalar
erlendis, þó aldrei skemur en til sex mánaða. Umsókn skal fylgja ítarleg
greinargerð um fyrirhugað nám ásamt meðmælabréﬁ og upplýsingum
um fyrra nám og starfsferil.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.
Umsóknir merktar styrktarsjóðnum skulu sendar Listasafni Íslands,
Laufásvegi 12, 101 Reykjavík. Nánari upplýsingar eru veittar í síma
Listasafns Íslands 515 9600. Stefnt er að úthlutun eigi síðar en 18.
desember næstkomandi.
Styrktarsjóður Guðmundu Andrésdóttur

NOKKRIR FLYTJENDA „Við fengum bara landsliðið,“ segir Sigríður Ingvarsdóttir, formaður Caritasar.

Hátíðleg tónlist
frá ýmsum tímum
Caritas á Íslandi heldur styrktartónleika til hjálpar geðsjúkum á morgun í
Kristskirkju, Landakoti. Þar verður ﬂutt klassísk tónlist með tangó- og djassívaﬁ.
„Við ætlum að taka þátt í átakssöfnun fyrir geðgjörgæsludeild
Landspítalans fyrir bráðveikasta fólkið og fengum landsliðið í klassískri tónlist eins og það
leggur sig til að troða upp. Þetta
verður bara dásamlegt,“ segir
Sigríður Ingvarsdóttir, formaður
Caritasar, um tónleika í Kristskirkju á morgun, sunnudag,
klukkan 16.
Bach, Händel, Verdi, Sigvaldi
Kaldalóns og Adaolpe Adam eiga
allir sinn skerf á þessari hátíðlegu efnisskrá, að sögn Sigríðar,
sem segir tónleikana verða klassíska með tangó- og djassívafi.
Hún nefnir sérstaklega Veturinn
úr árstíðunum fjórum eftir tangósnillinginn Piazzolla, leikinn af
Sigrúnu Eðvaldsdóttur. Einnig
lofar hún hátíðlegri jólatónlist frá

ýmsum tímum í flutningi Kristjáns Jóhannssonar.
Sigríður telur líka upp söngkonuna Elsu Waage, ásamt öflugri
kammersveit undir stjórn Antoniu Hevsi og strengjasveit Guðnýjar Guðmundsdóttur. Einnig
Hamrahlíðarkórinn undir stjórn
Þorgerðar Ingólfsdóttur og kórana Vox Feminae og Stúlknakór
Reykjavíkur undir stjórn Margrétar Pálmadóttur, Kjartan
Valdimarsson, Bryndísi Höllu
Gylfadóttur og Gunnar Kvaran,
að ógleymdri Hallgerði Rúnarsdóttur.
„Ég held að þetta verði flottustu
tónleikar sem við höfum haldið,“
segir Sigríður. „Það er kraftaverk
út af fyrir sig að fá allt þetta fólk
til að leggja fram krafta sína í
þágu þessa góða málefnis.“ - gun

➜ Um Caritas
Caritas Internatinonalis
starfar innan rómversk-kaþólsku
kirkjunnar og er ein öflugasta
hjálparstofnun heims. Starfsemin hófst í Þýskalandi árið 1897
og eru nú yfir 200 ríki sem eiga
aðild að sambandinu.
Caritas Ísland var stofnað árið
1989 og tekið inn í Caritas Internationalis á Rómarfundi 1991
með þeim réttindum og skyldum
sem því fylgja.
Á aðventu hefur Caritas
Ísland skipulagt fjölmörg verkefni hérlendis vegna þeirra sem
minna mega sín og hefur staðið
fyrir fjáröflun meðal annars með
styrktartónleikum í Kristskirkju
frá árinu 1994.

Hversdagsvandamál Íslendinga
BÆKUR

★★★★★

Bara ef …
Jónína Leósdóttir
MÁL OG MENNING

Sköpunarsmiðja í
Orðaævintýri
Sýningunni Orðaævintýri lýkur laugardaginn
22. nóvember með skemmtilegri sköpunarsmiðju
fyrir alla fjölskylduna kl. 14.00.
Smiðjunni er stýrt af Davíð Stefánssyni,
einum af sýningarstjórum Orðaævintýris.
Sýningin er opin frá kl. 12.00–17.00.

Bara ef … er nýjasta skáldsaga Jónínu Leósdóttur. Bókin fjallar um
venjulegt fólk sem á í grunninn
við frekar hversdagsleg vandamál
að stríða. Frásögnin er án flókinna
stílbragða og orðfærið hversdagslegt og það ásamt nokkrum tölvupóstum milli persónanna eykur á
þá tilfinningu að sagan sé innsýn í
líf fólks sem sé kannski aðeins ýkt
en samt nokkurn veginn eins og ég
og þú.
Sagan er fjölskyldusaga en sjónum er einkum beint að tveimur
pörum: Ragnari, sem er vel stæður miðaldra tannlæknir, og Margréti eiginkonu hans, og Eygló dóttur þeirra og Örvari sambýlismanni
hennar. Eldra parið er hjón til fjölda
ára sem er að takast á við það að
samband þeirra sé orðið að vana og
persónueinkenni sem áður var hægt
að líta fram hjá eru farin að skyggja
á kosti hins aðilans. Yngra parið
er að takast á við það að væntingar þeirra til sambandsins eru ekki
alveg þær sömu auk skorts á heiðarleika hvors í annars garð.
Persónurnar eru að mörgu leyti
óttalega staðlaðar. Lífhræddi dellukarlinn og konan með heilsu- og
hreinlætisáráttuna, sterka, sjálfstæða og sjálfhverfa konan og góði
og meðvirki maðurinn sem þarfnast hennar. Sérstaklega eru Ragnar og Margrét persónur sem maður
heyrir oft að séu dæmigerðir Íslendingar. Hann þeysist úr einu stórhuga
en óraunhæfa verkefninu í annað

JÓNÍNA LEÓSDÓTTIR „Þetta er áreynslulaus lesning sem heldur manni ágætlega

við efnið en hvorki sérstaklega spennandi né eftirminnileg.“

en hún er með heilsu á heilanum
og ætlar í lokin að græða á ferðamönnum. Ef ætlunin er hins vegar
að bókin sé gagnrýni á íslenskt samfélag eða dellurnar sem
em tröllríða
því þá einhvern veginn
tekst það ekki nógu vel
– mögulega vegna þess
að háðið er of fyrir-sjáanlegt.
Vandamálin sem fjöl-skyldan þarf að takast
st
á við eru margvísleg og
raunsæ. Flest þeirra eru
ru
sjálfskaparvíti (eins og
svo oft er í raunveruleikikanum) sem vekja enga sérérstaka samúð en undanteknekningin er þó aðstaða Örvars,
ars,
sambýlismanns Eyglóar.
óar.
Hann er á milli steins og sleggju án
þess að við hann sé að sakast og viðbrögð hans og angist eru sannfær-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

andi. Í lok bókar hefur einni krísu
verið afstýrt en fjölda annarra ekki
og enn aðrar virðast í uppsiglingu.
Þannig er jú lífið, og þó að það sé
ekki sérlega fullnægjandi
endir,
endir þá er hann trúverðugur út frá forsendum bókarinnar.
arin
Texti Jóhönnu er lipur
T
og hún kann að segja
sögur en einhvern veginn
sög
snerti sagan mig þó ekksne
ert sérlega mikið. Þetta
er áreynslulaus lesning
in sem heldur manni
ágætlega
við efnið en
ág
er
e hvorki sérstaklega
spennandi
né eftirs
minnileg.
m
Ásdís Sigmundsdóttir

NIÐURSTAÐA: Ágæt afþreying en skilur
ekki mikið eftir.
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LAUGARDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
Tónleikar
14.00 Hörn Hrafnsdóttir mezzosópran og
Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari heiðra
minningu Reynaldo Hahn og Richards
Strauss með ljóðatónleikum í Hljóðbergi í
tilefni af stórafmæli tónskáldanna tveggja.
2500 krónur inn.
15.00 Pönksveitirnar Börn, Saktmóðigur
og Kvöl troða upp í Lucky Records í dag.
17.00 Arne Hjorth trompetleikari og Helge
Nysted píanóleikari koma fram með sönghóp Fríkirkjunnar og Gunnari Gunnarssyni
orgelleikara. Þeir munu spila lög af plötu
þeirra frá 2007, Snö.
20.00 Kammerhópurinn ReykjavíkBarokk
flytur tónlist á upprunaleg hljóðfæri eftir
Corelli, Vivaldi, Buxtehude, Telemann og
Kristínu Lárusdóttur í Fella- og Hólakirkju,
enda er það á Degi heilagrar Sesselju,
verndara tónlistarinnar. 2.000 krónur inn.
21.00 Sænska málmsveitin Skurk treður
upp á Gauknum í kvöld.
21.00 Tónskáldið og flautuleikarinn
Berglind María flytur tónlist sína í Mengi í
kvöld. 2.000 krónur inn.
21.00 Band of the Night spilar á Hressingarskálanum.
21.00 Með danska bassaleikaranum Richard Andersson í Mengi verður altósaxófónleikarinn Jesper Zeuthen, trompetleikarinn
Kasper Tranberg og trommarinn Peter
Bruun. 2000 krónur inn.
21.00 Mölin verður haldin í tólfta sinn
á Malarkaffi á Drangsnesi í kvöld. Að
þessu sinni mun tónlistarmaðurinn
Pétur Ben koma fram, einn og
óstuddur, vopnaður gítar og rödd
sinni. Miðaverð á tónleikana er
2.000 krónur.
22.00 VOR spila blöndu af blús og
polka á Café Rósenberg.
22.30 Fufanu troða upp á Kaffibarnum en eftir það taka við Maggi
Legó og Árni E.
23.00 Hljómsveitin Bakkus
heldur tónleika á Ob-La-Dí-ObLa-Da.

Leiklist
14.00 Skoppa og Skrítla mæla sér
mót við jólasveininn á Akureyri í
aðdraganda jóla. En hvar er jólasveinninn? Er hann búinn að gleyma jólunum
eða er hann bara að fela sig? Skoppa
og Skrítla þurfa að ráða þessa gátu
og treysta á hjálp frá vinum sínum á
Norðurlandi. Fer fram í Menningarhúsinu Hofi, 2.000 krónur inn.

22. NÓVEMBER 2014

Listasmiðja

Síðustu Forvöð

14.00 Sýningunni Orðaævintýri í Norræna
húsinu lýkur í dag með sköpunarsmiðju
fyrir alla fjölskylduna. Davíð Stefánsson,
einn sýningarstjóra Orðaævintýris, stýrir
smiðjunni.

13.00 Síðasti sýningardagur í Týsgallerí
á sýningu Bjarkar Guðnadóttur Ertu viss
og sýningu Kristínar Eiríksdóttur sem hún
heldur í Rennunni í tilefni útgáfu ljóðabókarinnar KOK. Björk og Kristín verða
á staðnum og mun Kristín lesa upp úr
ljóðabók sinni kl 16.
20.00 Lokasýning á Rómeyju og Júlíu í
Hátíðarsal Verzlunarskóla Íslands. 1.500
krónur inn.

Fræðsla
14.00 Heimssamband verkafólks (IWW)
bjóða fólki að koma og deila reynslu sinni
af því að vinna á Íslandi, að fræðast um
réttindi sín hér á landi, og læra nokkrar
einfaldar leiðir til að bæta vinnuumhverfi
sitt, í félagi við aðra. Vinnan tekur gífurlega stóran hluta vökustunda okkar, hún á
að vera eins mannúðleg og kostur er. Fer
fram í Borgarbókasafni og á ensku.

Fundir
13.00 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra ávarpar miðstjórnarfund
Framsóknarflokksins í dag í Nýheimum á
Höfn í Hornafirði.

Sýningar
11.00 Í dag verður opnuð sýningin Jólin
hans Hallgríms á Torgi Þjóðminjasafnsins.
Sýningin er byggð á nýútkominni bók
Steinunnar Jóhannesdóttur sem myndskreytt er af Önnu Cynthiu Leplar.
14.00 Í dag opnar tvíeykið björgþorbjörg
textílsýninguna 70% ULL - 30% PLAST, 1.
hluti í Mjólkurbúðinni í Listagilinu.
15.00 Sifa eða Sigrún Guðmundsdóttir
opnar sýninguna spor í spor í Listhúsi
Ófeigs á Skólavörðustíg 5 í dag.

Hátíðir
13.00 Bókamessa í Bókmenntaborg fer
fram í Ráðhúsinu.

Námskeið
13.00 Ókeypis Ör-námskeið fyrir börn á
aldrinum 7-10 ára í Hugmyndasmiðjunni
á Kjarvalsstöðum. Leiðbeinandi er Þór
Sigurþórsson myndlistarmaður. Listasafn
Reykjavíkur hefur í haust boðið upp á slík
námskeið á Kjarvalsstöðum og hefur verið
mikil ánægja með þau og þátttaka mikil.
Á þessu námskeiði verður kannað hvernig
náttúran getur birst á mismunandi máta
sem efniviður í myndlistarverkum.

Bókmenntir
16.00 Í dag verður bókmenntavakan
Opin bók haldin í Edinborgarsal Edinborgarhússins. Opin bók er árviss viðburður í menningarlífinu á Ísafirði þar
sem rithöfundar koma fram og lesa upp
úr nýútkomnum bókum sínum. Rithöfundarnir sem fram koma að þessu sinni eru
Kristín Steinsdóttir með bókina Vonarland.
Orri Harðarson með Stundarfró. Halldór
Armand Ásgeirsson með bók sína Drón.
Guðrún Guðlaugsdóttir með bókina Beinahúsið og Sigurður Pétursson verður með
erindi, en 2. bindi sögu hans um verkalýðshreyfingu á Vestfjörðum kemur um þessar
mundir.
17.00 Efnt verður til útgáfuveislu á Kex
Hostel í tilefni af útgáfu bókarinnar
Hvernig á að rústa lífi sínu … og vera alveg
sama eftir Sævar Poetrix.

FUFANU

í dag. Veitingar í boði.
17.00 Nýlistasafnið býður ykkur velkomin
á sýninguna We Need Better Endings
eftir Vildu Kvist. Stórfenglegar tilfinningar, þörfin fyrir von og kjark einkenna
sýningu sænsku listakonunnar Vildu Kvist
sem ber heitið We Need Better Endings. Í
sýningunni veltir Kvist fyrir sér Hollywood
og áhrifum þess á frásagnarformið, þögguðum röddum og þeim sem hafa verið
ranglega framsettir.
17.00 Þórey Eyþórsdóttir og Magnús
Helgason opna sýninguna Nýtilgangur
í Gallerí Vest í dag. Verður þetta fyrsta
sýningin sem opnuð er í hinu nýja galleríi
við Hagamel 67, Gallerí Vest.

Myndlist
14.00 Í dag munu Þorsteinn Gíslason
og Kristján Pétur Sigurðsson frumsýna
margra miðla verkið Wood you see
Wood you listen í Populus tremula
á Akureyri. Verkið, sem unnið er
fyrir tilstilli styrks frá Menningarráði Eyþings, er blanda skúlptúrs,
vídeós og tónlistar.
15.00 Nemendur í skúlptúráfanga á listnámsbraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti
bjóða ykkur velkomin á
opnun skúlptúrsýningar í
Gallerí Tukt í Pósthússtræti

Tónlist
20.00 Addi Exos, Natalie og Oculus þeyta
skífum á efri hæð Paloma en API PABBI á
neðri hæð.
20.00 Í tilefni af útgáfu fyrstu sólóplötu
söngkonunnar Siggu Eyrúnar, Vaki eða sef,
verður sérstakt útgáfuteiti í Tjarnarbíó.
Með Siggu verða tónlistarmenn eins og
Andrés Þór, Andri Ólafsson, Karl Olgeirsson, Kjartan Guðnason, Pétur Örn Guðmundsson og Sigtryggur Baldursson.
Geisladiskurinn verður til sölu á kostnaðarverði. 3.000 krónur inn.
21.00 DJ Raggi skemmtir á Lebowski Bar.
21.00 DJ Sim Sima spila vel valin lög á
Frederiksen Ale House í kvöld.
21.00 Trúbadorarnir Ellert, Magnús og Ívar
verða á English Pub í kvöld.
22.00 Hausar og Borg eru með Smirnofftakeover á Dolly í kvöld. BORG verða á
neðri hæðinni ásamt Housekeli, Ómari
og Jóni en Hausar á efri hæð með Bjarna
Ben, Nightshock, Suspect:B og Croax.
22.00 DJ Kocoon þeytir skífum á Prikinu.

Markaðir
11.00 Keramikerinn Bjarni Sigurðsson
býður gesti velkomna á jólamarkað í
Hrauntungu, Hafnarfirði.

Samkoma
14.00 Komið og kynnist persónulegri
menningu tvítyngdra barna á Menningarmóti í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
í dag. Mótið er haldið á vegum Móðurmáls
- samtökum um tvítyngi í samstarfi við
Borgarbókasafn Reykjavíkur.

SUNNUDAGUR
23. NÓVEMBER 2014

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
Leiklist
17.00 Síðasta sýning á Leitinni að Jörundi fyrir jól í Þjóðleikhúskjallaranum.

Síðustu Forvöð

Laugvegur 28 er 948 fm. með kjallara og 4 hæðum, auk rislofts. Á 1.hæð
hússins og í kjallara er innréttaður bar og veitingastaður með leyﬁ fyrir 160
gesti. Á 2., 3. og 4.hæð er innréttað hostel, 20 herbergi með sameiginlegri
baðherbergisaðstöðu. Leyﬁ er fyrir 96 gesti. Laugavegur 28C er 184 fm. fasteign
innréttuð með 5 herbergjum með sameiginlegri baðherbergisaðstöðu.
Báðar eignir bjóða upp á mikla möguleika til stækkunar og frekari nýtingar.

Tilboð óskast. Fyrirspurnir berist á laugav28@gmail.com.

11.00 Keramikerinn Bjarni Sigurðsson
býður gesti velkomna á jólamarkað í
Hrauntungu, Hafnarfirði.
14.00 Fjáröflunaruppboð Nýlistasafnsins
í Safnahúsinu.

Umræður

14.00 Fjörubækur og fleiri verk nefnist
sýning Kristínar Jónsdóttur frá Munkaþverá sem stendur yfir í Stúdíó Stafni.

15.00 Stefán Jónsson og Guðjón Ketilsson ræða um verk sín á sýningunni A
posteriori: Hús, höggmynd sem stendur
yfir í Ásmundarsafni.

Hátíðir

Útivist

13.15 Bókamessa í Bókmenntaborg fer
fram í Ráðhúsinu.

10.00 Fjölskrúðugt vetrarfuglalífið í
Laugardal verður skoðað á göngu um
Grasagarðinn og nágrenni. Um leiðsögn
sér Hannes Þór Hafsteinsson náttúrufræðingurþ Mæting við aðalinngang
Grasagarðsins og þátttaka ókeypis.

Umræður

Til sölu fasteignir að Laugavegi 28 og 28c

Markaðir

13.00 Heimilislegir sunnudagar á Kex
Hostel. Leikarinn og rithöfundurinn
Ævar Þór Benediktsson og rithöfundurinn Guðni Líndal Benediktsson verða
með upplestur og spjall.
14.00 í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar
mun Þórarinn Eldjárn lesa úr minnisblöðum föður síns, Kristjáns Eldjárns,
sem fjalla um heimsóknir hans og
sögur sem Sigurjón sagði honum.

Samkoma
13.15 Í Viðey ætlar Viðeyjarstofa að
kynna laufabrauðsgerð fyrir nýgræðingum með skemmtilegum laufabrauðsdegi.
20.00 Þriðja Tómasarmessan í Breiðholtskirkju í Mjódd.

Kvikmyndir

Dans

15.00 Á sunnudag verður sýnd í MÍRsalnum, Hverfisgötu 105, fræg sovésk
kvikmynd frá árinu 1977, Ófullgert
verk fyrir sjálfspilandi píanó. Aðgangur
ókeypis.

21.00 Verðlaunadansverkið Coming Up
verður sýnt aftur einu sinni í nóvember
í Tjarnarbíó í nóvember. Coming Up er
samstarf tveggja danshöfunda og dansara, þeirra Katrínar Gunnarsdóttur og
Melkorku Sigríðar Magnúsdóttur.

Tónlist
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-DíOb-La-Da.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
og einnig er hægt að skrá þá inni á visir.is.
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LÍFIÐ
Trend
Slár
Það er fátt betra en
að vefja um sig hlýrri
slá í kuldanum, en
þær voru vinsælar
á tískusýningunum
fyrir veturinn.
RALPH LAUREN

SAINT LAURENT

SAINT LAURENT

SALVATORE FERRAGAMO

BURBERRY PRORSUM

Djass og
glæpir
Erlendir og íslenskir höfundar
lásu upp úr verkum sínum á
drungalegri glæpasagnahátíð.
Hið árlega glæpasagnakvöld Hins
íslenska glæpafélags fór fram á Sólon á
fimmtudaginn þar sem lesið var upp úr
glæpasögum og spilaður drungalegur
glæpadjass. Erlendir glæpasagnahöfundar lásu upp úr verkum sínum í tilefni Iceland Noir-glæpasagnahátíðarinnar, þeir Vidar Sundstöl frá Svíþjóð,
Antti Tuomainen frá Finnlandi og David
Swatling frá Bretlandi. Þá var lesið upp
úr þremur nýjum íslenskum glæpasögum; Illum feng eftir Finnboga Birgi Hermannsson, Beinahúsinu eftir Guðrúnu
Guðlaugsdóttur og Kötu eftir Steinar
Braga.

FORINGINN Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Guðrún
Guðlaugsdóttir, Eiríkur Brynjólfsson, foringi Hins
íslenska gæpafélags, og Inga Sólnes.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFTIR LESTUR Finnbogi Hermannsson las upp úr Illum feng og Ævar Örn Jósepsson var meðal hlustenda.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hugmyndasamkeppni.is

Hugmyndasamkeppni um
rammaskipulag
Elliðaárvogs/
Ártúnshöfða
Reykjavíkurborg auglýsir eftir þátttakendum í forval
fyrir lokaða hugmyndasamkeppni um rammaskipulag Elliðaár vogs – Ár túnshöfða. Samkeppnin er
haldin í samstarﬁ við Arkitektafélag Íslands.
Hugmyndasamkeppnin gengur út á að útfæra hugmyndir og tillögur um skipulag svæðisins í samræmi
við markmið í samþykktu Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010–2030 en svæðið hefur þjónað hlutverki sínu í
núverandi mynd um áratuga skeið og er nú kominn
tími til að gefa því endurnýjað hlutverk í takt við

ÁNÆGÐ MEÐ GLÆPASTEMNINGUNA Sue og

Jim Gummy frá London skemmtu sér vel.

Óhollusta og nóg af
beikoni og poppkorni
Matarbloggarinn Guðrún Veiga Guðmundsdóttir
gefur út uppskriftabók með kaﬂa um poppkorn.

stefnu borgaryﬁrvalda um góða nýtingu lands
og þéttingu byggðar.
Leiðarljós, markmið og tilhögun samkeppninar
ásamt öllum nánari upplýsingum um lágmarkskröfur og hæfni þátt takenda koma fram í drögum
að forsögn samkeppnislýsingar sem er aðgengileg
á www.hugmyndasamkeppni.is
Áhugasamir skulu fylla út skjal sem er aðgengilegt
á ofangreindu vefsvæði og senda nafn/nöfn þátttakenda ásamt samantekt á þátt töku og árangri
í samkeppnum og öðrum sambærilegum verkefnum til Umhverﬁs og skipulags sviðs Reykjavíkurborgar, skipulagsfulltrúi, Borgar túni 12–14,
105 Reykjavík merkt „Elliðaárvogur – Ártúnshöfði
hugmyndasamkeppni, forvalsnefnd“ fyrir lok dags
8. desember 2014.

„Ef einhver hefði sagt mér fyrir
tveimur árum þegar ég byrjaði að
blogga að ég myndi gefa út uppskriftabók hefði ég beðið viðkomandi vel að lifa,“ segir Guðrún
Veiga Guðmundsdóttir, matarbloggari og mannfræðingur sem
gefur út uppskriftabókina Nenni
ekki að elda.
Undirbúningur og gerð bókarinnar gekk vel að hennar sögn. „Ég
þurfti að borða svolítið mikið, en
ég hef svo sem aldrei slegið hendinni á móti því.“
Líkt og á vefsíðu Guðrúnar
Veigu mun popp og beikon skipa
stórt hlutverk í bókinni, sem er
ekkert hollusturit. „Það er ekkert
hollt í þessari bók. Bókin er sex
kaflar, það er beikon í öllum köflunum og heill popp kafli.“
„Ég hef ekkert ótrúlega gaman
af því að dúlla mér endalaust í
eldhúsinu. Það er alveg hægt að
gera eitthvað gott án þess að það
taki marga klukkutíma dansandi í
kringum pottana,“ segir hún.
„Úlfar Finnbjörnsson, matreiðslumeistari, stendur við hliðina á mér á bókamessu um helgina,
hann verður með einhverjar dýrindis steikur og ég verð með popp.“
Það kom mörgum á óvart að hún
skildi ráðast í gerð matreiðslubókar. „Pabbi minn er ennþá að átta
sig á þessu, honum finnst ég vera
versti kokkur í veröldinni. Hann
spurði mig hvort hann ætti ekki
að panta allt upplagið af bókinni
því annars gæti þetta orðið mjög
vandræðalegt fyrir mig.“
Á forsíðumynd bókarinnar liggur Guðrún Veiga í baðkari fullu
af poppi með rauðvínsglas í hendi. Þrátt fyrir
að vera mikil poppáhugamanneskja þá
er þetta í fyrsta skipti
sem hún fer í poppbað. „Ég er voða lítið í

POPPÁHUGAKONA Heill kafli í uppskriftabókinni fjallar um popp.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Piparkökupoppkorn
Guðrún Veiga deildi með okkur
jólalegri og gómsætri uppskrift:
Nokkrar piparkökur
2 Nizza með piparkökum
½ poki Stjörnupopp

Myljið piparkökurnar saman við
poppið. Saxið hálft Nizza og
blandið saman við. Afgangurinn
af súkkulaðinu bræddur og slett
yfir poppið. Hrærið vel saman og
geymið í ísskáp í 30 mínútur.

því að baða mig upp úr poppinu,
er aðallega bara að borða það.“
Útgáfuhóf verður ha ldið í
Eymundsson 27. nóvember
næstkomandi klukkann
fimm.
gydaloa@frettabladid.is

HAGKAUP FAGNAR ÍSLENSKRI TÓNLISTARÚTGÁFU.

20% afsláttur

ALLA HELGINA VERÐUR
AF ALLRI
ÍSLENSKRI TÓNLIST Í VERSLUNUM HAGKAUPS
SKEMMTILEG DAGSKRÁ Í HAGKAUP SMÁRALIND Í DAG
15:00 Raggi Bjarna
16:00 Páll Rósinkranz
16:30 SamSam

12:00 Kvika
13:00 Ylja
14:00 Helgi Björns

Fram koma

20%
AFSLÁT

VÆNTANLEGG 27. NÓVEMBER

Gildir dagana 21. til 23. nóvember

VÆNTANLEG 28.
288. NÓVEMBER

VÆNTANLEGG 28.
2 NÓVEMBER

VÆNTANLEG 28.
2888. NÓVEMBER

TUR

VÆNTANLEGG 28. NÓVEMBER

VÆNTANLEG 4. DESEMBER

VÆNTANLEGG 4. DESEMBER
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KYNÞOKKAFULLU
TIMBURMENNIRNIR
Nýjasta tískuæðið hjá karlmönnum er að vera lumbersexual, eða timburmenn eins og við
kjósum að kalla það. Fréttablaðið kynnti sér þennan arftaka metró-mannsins, sem gerði allt
vitlaust upp úr aldamótum og heyrði í meintum upphafsmanni timburmanna á Íslandi.
Adda Soffía
Ingvarsdóttir
adda@frettabladid.is

CLAPTONE Mætir með gullgrímuna.

MYND/HENNING SCHULZE

Lofa allsherjar
danstónlistarveislu
Fagna nýstofnaðri plötuútgáfu frá Lundúnum
með teiti í listasafninu í desember.
„Þetta er í raun og veru útgáfuteiti
➜ Hægt er
hjá nýju plötuútgáfunni YouAreWe frá
að vinna miða
London, sem samanstendur af tónlistarmönnum frá einhverjum stærstu dansá tónleikana í
tónlistarútgáfum heimsins, Hot CreatInstagram-leik á
ions og Get Physical,“ segja Kristinn
Bjarnason og Ragnar Thor Hilmarsson, Fésbókarsíðu viðsem standa fyrir allsherjar danstónlistburðarins.
arveislu í Hafnarhúsinu 13. desember.
Þekktasta nafnið á tónleikunum er
þýski tónlistarmaðurinn Claptone, sem hefur gert það gott
síðan hann steig fram á sjónarsviðið fyrir nokkru, en lagið
hans No Eyes hefur til að mynda fengið mikla spilun í útvarpinu. „Hann er þekktur fyrir að mæta með gyllta grímu, pípuhatt og hvíta hanska á tónleika,“ segja strákarnir. Einnig koma
fram hinir skosku Wildcats, sem reka YouAreWe ásamt hinum
íslensku DJ Ghozt, Sísí Ey og KSL sem hafa endurhljóðblandað fjöldann allan af verkum tónlistarmanna, svo sem James
Blake.
Þá munu raftónlistarnördar gleðjast yfir því að Funktion
One-hljóðkerfið verður notað í teitinu. „Það á að tjalda öllu
til, þú finnur ekki betra klúbbakerfi heldur en þetta,“ segja
Kristinn og Ragnar. Einnig bjóða þeir upp á sérstakan Instagram-leik á Fésbókarsíðu viðburðarins þar sem hægt verður
að vinna miða.
- þij

Flestir þekkja hugtakið metrosexual
en sá stíll ruddi sér til rúms upp úr
aldamótunum síðustu.
Fyrir þá sem ekki muna, nú eða vilja
ekki muna, þá er metrosexual eða
metrómaður sá maður sem hugsar
einstaklega mikið um útlitið og, eins
og margir vildu meina, væru ekki eins
karlmannlegir. Metrómaðurinn spáði
mikið í tísku, var alltaf nýrakaður,
nýklipptur og fór ekki út úr húsi án
þess að vera með efni í hárinu. Hann
notaði snyrtivörur í svipuðu magni og
kvenfólk og var alls óhræddur við að
snyrta augabrúnir sínar. Hann ilmaði unaðslega og drakk vín í staðinn
fyrir bjór. Tískufyrirmynd þess stíls
var meðal annarra fótboltamaðurinn
David Beckham.
Í dag er það að vera metró á undanhaldi, mörgum til mikillar ánægju,
og í staðinn höfum við fengið timburmanninn. Sá stíll er vægast sagt andstæða þess að vera metró. Tískufyrirmynd timburmannsins er enginn
annar en skógarhöggsmaðurinn, handlagni maðurinn sem elskar útiveru.
Köflótt skyrta, galla-eða flauelsbuxur, grófir vinnuskór, jafnvel vatterað
vesti og húfa. Þetta er að sjálfsögðu
toppað með vígalegu skeggi. Timburmaðurinn er kynþokka- og dularfullur, sjúskaður en á sama tíma er útlitið
útpælt. Nafn timburmannsins kemur
frá uppruna hans, skóginum sjálfum,
en hefur einnig vísun í grófu Timberland-skóna. Ráma röddin og sjúskað
útlitið gefa svo til kynna að hann hafi
skemmt sér vel kvöldið áður.
Á fjörutíu köflóttar skyrtur
„Það kom mér ekki á óvart að ég væri
trendsetter, ég er náttúrulegur lumbersexual og á yfir fjörutíu köflóttar
skyrtur,“ segir Haraldur Jónsson eða
Hari, sem er ljósmyndari og timburmaður. Að eigin sögn er hann frumkvöðull í þessari tísku hér heima og
hefur gengið í köflóttum skyrtum
síðan 2005. Þá hafi ekki verið um auðugan garð að gresja í skyrtumálum.
„Einu skyrturnar sem ég fann þá voru
í Hagkaupi og þær voru forljótar,“
segir Hari. Að þessi stíll sé svona vinsæll núna, þykir honum heldur miður
þar sem hann þolir ekki að allir séu að
verða eins og hann. „Ég á bara mjög
erfitt með að sætta mig við það,“ viðurkennir Hari.
Aðspurður hvort hann hafi fylgt
metrótískunni neitar hann því. „Ég

HEIMATÓNLEIKAR Jóhanna Þórhallsdóttir söngkona og Gunnar

Þorsteinsson myndlistarmaður við píanóið.

NÁTTÚRULEGUR LUMBERSEXUAL Hari segist vera svona töff frá náttúrunnar hendi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hef samt ekkert á móti því og ef ég
þyrfti að kyssa annan karlmann þá
myndi ég vilja að hann væri metró.“
Stílfyrirmyndir Hara eru ekki af
verri endanum og nefnir hann helsta

þá Burt Reynolds og Kurt Russell.
„Ég fórnaði einu sinni skegginu fyrir
mottu í anda Reynolds. Það var ekki
að virka. Motta er minn akkillesarhæll.“

Timburtískan tekur við af metróstílnum

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sýna verk Þorvaldar Þorsteins

METRÓMAÐUR

TIMBURKONUR

Aðrir þekktir Timburmenn:
Mugison, Baltasar Kormákur
og leikarinn Vignir Rafn Valþórsson eru sannir íslenskir
timburmenn.

Óttar Guðmundsson og Jóhanna Þórhallsdóttir halda sýningu á heimili sínu.
Óttar Guðmundsson geðlæknir
Hann var
og eiginkona hans, Jóhanna Þórrosalega
mikill
hallsdóttir, halda sýningu á verkvinur minn í
um Þorvaldar Þorsteinssonar
heitins, myndlistarmanns og rit- áratugi og bróðir
höfundar, og bróður hans, Gunnhans líka.
ars Þorsteinssonar myndlistarmanns, á heimili sínu í dag.
Auk þess verða tónleikar haldnir þar sem Jóhanna og
Megas stíga á svið.
„Þetta er gert til heiðurs Þorvaldi. Hann var rosalega
mikill vinur minn í áratugi og bróðir hans líka. En við
Þorvaldur unnum saman og vorum miklir vinir,“ segir
Óttar. „Við Megas erum frændur og miklir vinir og svo
voru þeir Þorvaldur líka miklir vinir.“
Sýningin og tónleikarnir fara fram í Háuhlíð 18 kl.
14-18.
- fb

ÍSLENSKIR
TIMBURMENN

Metrómaðurinn David
Beckham var mikil tískufyrirmynd metrómannanna, vel til hafður.
strípaður og sólbrúnn.

Margar konur hafa tileinkað sér
timburmannastílinn, má sem dæmi
nefna fyrirsæturnar Caroline
DeMaigret og Cara Delevingne
ásamt söngkonunni Ellie.

NIKE PRO CORE SÍÐERMABOLUR NIKE FILAM HLAUPABUXUR

5.590 KR.
NIKE WILD TRAIL SKÓR

110.890 KR.
NIKE SON OF FORCE SK
KÓR

9.590 KR.

7.390 KR.
NIKE
E DUAL FUSION TRAIL SKÓR

113.490 KR.
NIKE SON OF
O FORCE
KÖRFUBO
Ö
LTASKÓR

110.890 KR.

NIKE RUN LEGEND DRI FIT BOLUR NIKE TRACK BÓMULLARPEYSA

4.990 KR.
NIKE
E ANODYNE DS 2

8.990 KR.
8
NIKE
KE HOODLAND
GÖ
ÖNG
GUSKÓR

113.890 KR.
NIKE SATIRE
SAT HJÓLABRET
TTASKÓR

113.890 KR.
NIKE RABONA HJÓLABRE
RE
ETTASKÓR

11.890 KR.

9.590 KR.
9

GILDIR
GILD
DIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
ENDAST. BI
BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INN
INNSLÁTTARNSLÁTTAR OG PRENTVILLUR
PRENTVILLUR.

SPORTS DIRECT - LINDUM - SKÓGARLIND 2 - KÓPAVOGI

NÝTT KREDITKORTATÍMABIL
Hin
Fullkomma
Gjöf

WWW.FACEBOOK.COM/SPORTSDIRECTISLAND

Gildir í
verslunum
Sportsdirect.com
a íslandi!
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Væntingar og vonbrigði
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EMPIRE

NEW YORK POST

alltaf þegar ég heyri ljúfa nýmóðins tóna
skólabjöllunnar inn um gluggann held ég
í eina sekúndu að ísbíllinn sé kominn. Ég
hef oft hugsað hvað ég vona að sömu hughrif skapist ekki hjá skólabörnunum í frímínútunum. Þvílík vonbrigði sem það
væri alla daga.

VINKONA MÍN orðaði á dögunum
að ég væri frelsissjúkasta manneskja
sem hún þekkti. Ég varð örlítið hugsi
yfir hvort það gæti virkilega verið,
því ef ég er mesti frelsispésinn á
einhverjum mælikvarða er ástæða
til að verða fyrir alvarlegum vonbrigðum með minnkandi frelsisvitund annarra. Hún virðist samt
vera staðreynd og yfirleitt réttlætt
með því að takmarka þurfi frelsið
svo ekki sé hægt að misnota það.
VIÐ frelsispésarnir reynum þá að



halda á lofti mikilvægi frelsisins
og verðum eftirvæntingarfull
yfir tilburðum í þá átt en verðum
svo yfirleitt fyrir vonbrigðum.
Til að mynda þegar nokkur þúsund
manns kvitta upp á að tjáningar-,
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TIME OUT LONDON

T.V. SÉÐ & HEYRT

ferða- og fundafrelsið sé ekki algilt, nýtt
frumvarp um staðgöngumæðrun virðist
alltof mörgum takmörkunum háð og jafnsjálfsögðum hlut og frjálsri verslun með
áfengi er fundið allt til foráttu af ólíklegasta fólki. Það er pínlega til marks um
hversu langt út fyrir frelsiskúrfu við erum
komin þegar maður stendur í röð í matvöruverslun í miðbænum og sér sig af samfélagslegri ábyrgð knúinn til að benda
túristunum á að pilsnerinn sem þeir sóttu í
áberandi stæðu við innganginn sé alls ekki
áfengur bjór. Þvílík undrun og vonbrigði
þegar rennur upp fyrir þeim að það er ekki
hægt að kaupa bjór úti í búð í landinu þar
sem á að vera frjálst í fjallasal.

VONBRIGÐI okkar frelsispésanna eru
ekkert minni. Við erum bara því miður
orðin hættulega lítið hissa þegar fólki
finnst sjálfsagt mál að spenna frelsið
kyrfilega fast í aftursætið og leyfa elskulegri forsjárhyggjunni að keyra. Eins
og eftirvæntingarfullir túristarnir með
fangið fullt af pilsnerdósum stöndum við
á skólalóðinni og verðum alltaf jafnspennt
fyrir komu ísbílsins, til þess eins að átta
okkur á að það er bara verið að hringja inn
úr frímínútum.

Cher aﬂýsir tónleikum

)5É&+5,6723+(512/$1
0$11,1806(0)5è,2..85,1&(37,212*
'$5..1,*+7ì5Ì/(,.,11.(0856$11.$//$è
0(,67$5$9(5.

Sönkonan er með sýkingu og bað aðdáendur afsökunar


NEW YORK OBSERVER

FORSÝND UM HELGINA

Söngkonan Cher hefur neyðst til að aflýsa þeim tónleikum sem eftir eru af tónleikaferðalaginu Dressed to Kill.
Samtals hefur Cher þurft að aflýsa 29 tónleikum á
tónleikaferðalaginu, en þeim fyrstu aflýsti hún í byrjun
september vegna vírussýkingar. Vonir stóðu til að Cher
gæti klárað tónleikaferðalagið eftir að hafa tekið sér
stutt frí en tilkynnt var í gær að vegna slæmrar eyrnasýkingar neyddist söngkonan til að aflýsa restinni af
tónleikaferðalagi sínu.
Cher var skiljanlega miður sín yfir að þurfa að aflýsa
tónleikunum og setti tilkynningu á samskiptamiðilinn
Twitter þar sem hún bað aðdáendur sína afsökunar.

➜ Sönkonan
Cher hefur
áður þurft að
aflýsa tónleikum vegna
veikinda
sem hafa
hrjáð hana.



„BESTA SVEPPAMYNDIN TIL ÞESSA“
H.J. FRÉTTATÍMINN
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MOCKINGJAY KL.2.30 - 3 - 5.15 - 5.45 - 7 - 8 - 8.30 - 10.40 - 23.10
MOCKINGJAY LÚXUS
KL. 2.30 - 5.15 - 8 - 10.40
DUMB AND DUMBER
KL.3 - 4 - 5.30 - 8 - 10.20
GONE GIRL
KL.10
KASSATRÖLLIN
Ö
ÍSL TAL2D
KL. 1.30
MÖRGÆSIRNAR ÍSL TAL 2D
KL. 1
MÖRGÆSIRNAR ÍSL TAL 3D
KL. 1

MOCKINGJAY PART1
DUMB
U AND DUMBER
U
ST. VINCENT
NIGHTCRAWLER
GRAFIR OG BEIN
BORGRÍKI
MÖRGÆSIRNARÍSL TAL 2D
MÖRGÆSIRNAR ÍSL TAL 3D

KL. 3 - 6 - 8 - 9 - 10.45*
KL 5
5.15
5 - 8 - 10.45**
0 5
KL. 5.30 - 10.30
KL. 5.15 - 8
KL. 10.30
KL. 3.15
KL.3
KL. 3

* AÐEINS LAUGARDAG ** AÐEINS SUNNUDAG
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WHITE GOD
a film by KORNÉL MUNDRUCZÓ

THE MATCH FACTORY presents a PROTON CINEMA production
IN CO-PRODUCTION WITH POLA PANDORA, CHIMNEY, FILMPARTNERS, ZDF/ARTE, FILM I VAST
Cast ZSÓFIA PSOTTA, LUKE AND BODY, SÁNDOR ZSÓTÉR, SZABOLCS THURÓCZY, LILI MONORI, LÁSZLÓ GÁLFFI
Director KORNÉL MUNDRUCZÓ ∙ Screenplay KATA WÉBER, KORNÉL MUNDRUCZÓ, VIKTÓRIA PETRÁNYI ∙ Cinematographer MARCELL RÉV ∙ Music ASHER GOLDSCHMIDT
Production Designer MÁRTON ÁGH ∙ Costume Designer SABINE GREUNIG ∙ Hair/Make Up OLIVER ZIEM-SCHWERDT ∙ Sound THOMAS HUHN, GÁBOR BALÁZS
EditorDÁVIDJANCSÓ∙AnimalcoordinatorTERESAANNMILLER∙HungarianleadtrainerÁRPÁDHALÁSZ∙ProducerVIKTÓRIAPETRÁNYI∙Co-producersKARLBAUMGARTNER,MICHAELWEBER,
VIOLAFÜGEN,FREDRIKZANDER,GÁBORKOVÁCS,JESSICAASK∙ExecutiveProducerESZTERGYÁRFÁS∙AssociateProducerMALTEFORSSELL,ALEXANDERBOHR∙LineProducerJUDITSÓS
Supported by the HUNGARIAN NATIONAL FILM FUND, EURIMAGES, MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG, SWEDISH FILM INSTITUTE
2014 © Proton Cinema, Pola Pandora, Chimney
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„Yrsa kann
það sem mes
tu máli
skiptir, að fyll
a lesandann
spennu og óv
issu,
gróðursetja í
honum
hrylling og sk
elfingu.“
ÞÓRUNN HREF

DYNAMO REYKJAVÍK

NA SIGURJÓN
SDÓTTIR,
FRÉTTATÍMAN
UM

„SPENNA
OG ÓVISSA“
Í DNA YRSU
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Ísland með á HM: Nú hefur íslenska þjóðin eitthvað að gera í janúar
HANDBOLTI Guðmundur B. Ólafsson, formaður HSÍ,

var ánægður með fréttir gærkvöldsins þegar Ísland
fékk sæti á HM í Katar ásamt Sádí-Arabíu en þetta
var niðurstaða fundar Framkvæmdastjórnar IHF.
„Við gleðjumst svo sannarlega yfir þessu og teljum
þetta vera mikið og stórt skref fyrir hreyfinguna,“
sagði Guðmundur.
Íslenska landsliðið sat óvænt eftir í umspilsleikjum á móti Bosníu en komst inn bakdyramegin eftir
að Barein og Sameinuðu arabísku furstadæmin
drógu sig út. „Menn gerðu mistök í Bosníuleiknum
og viðurkenndu það. Þeir fá nú annað tækifæri,“
sagði Guðmundur og hann er viss um að allir vilji
vera með. „Þetta er gott fyrir íslensku þjóðina því
núna hefur hún eitthvað að gera í janúar. Þetta lýsir

vonandi upp myrkrið,“ sagði Guðmundur í léttum
tón og bætti við: „Það sagði einn vinur minn við
mig: Hvað á ég eiginlega að gera í janúar, þú verður
að fara að koma okkur þarna inn,“ rifjar Guðmundur ennfremur upp.
Ísland hóf málarekstur gegn IHF eftir að Þýskaland var tekið inn þegar Ástralar duttu út. Ísland
átti að vera næsta varaþjóð en IHF breytti reglunum í miðri keppni. „Við vorum ekki búnir að gefast upp í þessu dómsmáli og ég ætlaði að halda því
áfram,“ sagði Guðmundur en hafði það eitthvað að
segja um niðurstöðuna?
„Ég veit það ekki. Við vorum með beiðni á þessum fundi um að fá að fara með málið beint til
Íþróttadómstólsins í Lausanne og sleppa þar með

Guðjón
Valur
Sigurðsson

næsta dómstigi hjá IHF. Sú beiðni lá fyrir
hjá okkur en hún hefur eflaust ekkert
verið tekin fyrir fyrst við vorum komnir
inn,“ sagði Guðmundur en sætið á HM
skiptir gríðarlega miklu máli fyrir
íslenskan handbolta.
„Þessi heimsmeistarakeppni er
nánast einskonar undankeppni fyrir
Ólympíuleikana og þarna keppa menn
um sæti og efstu sætin gefa keppnisrétt í undankeppni fyrir Ólympíuleikana. Ef
við stöndum okkur vel þarna þá líkur okkar
á því að komast á Ólympíuleikana í Ríó 2016
miklu meiri en þær voru fyrir,“ sagði Guðmundur að lokum.
- óój

Titillinn undir í Abú Dabí
Mercedes-ökuþórarnir Lewis Hamilton og Nico Rosberg berjast um heimsmeistaratitilinn í Formúlu 1 í Abú
Dabí á sunnudaginn. Enginn annar en þeir getur unnið. Sálfræðistríðið í fullum gangi hjá „vinunum“.
FORMÚLAN „Það er frábært að fá

Í FRÁBÆRU FORMI Sundkonan Eygló

Ósk Gústafsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/XXXXX

Tíu til Katar í
desember
SUND Átta íslenskir sundmenn,

fimm menn og þrjár konur, eru
búnir að ná lágmarki inn á HM í
25 metra laug sem að þessu sinni
fer fram í Doha, höfuðborg Katar.
Þetta er fyrsta stórmótið af fjórum sem Katarbúar halda á næstu
árum en þar fer einnig fram HM
í handbolta 2015, HM í frjálsum
íþróttum 2019 og HM í fótbolta
2022.
Sundfólkið sem er á leið til
Katar í næsta mánuði eru þau
Eygló Ósk Gústafsdóttir (ÍBR),
Hrafnhildur Lúthersdóttir (SH,
University of Florida), Inga Elín
Cryer (ÍBR), Daníel Hannes Pálsson (ÍBR), Davíð Hildiberg Aðalsteinsson (ÍRB, Arizona State),
Kolbeinn Hrafnkelsson (SH),
Kristinn Þórarinsson (ÍBR) og
Kristófer Sigurðsson (ÍRB).
Þjálfarar verða þeir Jacky
Pellerin og Klaus-Jurgen Ohk.
Einnig fá tveir sundmenn styrk
frá FINA til að fara og taka þátt
í ungliðaverkefni á vegum þess í
Doha á meðan á HM stendur. Það
eru þau Ólafur Sigurðsson (SH)
og Sunneva Dögg Friðriksdóttir
(ÍRB).
HM í Katar fer fram 3. til 7.
desember næstkomandi en um
900 keppendur eru með í ár. - óój

svona lokakeppni þar sem allt er
undir hjá tveimur ökumönnum,“
segir Rúnar Jónsson, sérfræðingur Stöðvar 2 Sport, um titilbardagann í Abú Dabí á sunnudaginn.
Lokakeppni ársins fer fram í
höfuðborg Sameinuðu arabísku
furstadæmanna þar sem kemur
í ljós hvor Mercedes-ökuþórinn;
Lewis Hamilton eða Nico Rosberg,
fagni heimsmeistaratitlinum.
„Þetta eru náttúrlega Breti og
Þjóðverji. Það er vissi sjarmi yfir
því. Svo eru þetta samherjar og
æskuvinir, en það er ansi heitt á
milli þeirra núna. Hamilton hefur
verið duglegur að kvarta á tímabilinu og láta heyra í sér, en Rosberg er ekki sú týpa. Hann er samt
Þjóðverji og harður á sínu,“ segir
Rúnar.
Hamilton í betri stöðu
Það er auðvelt að segja að Hamilton eigi titilinn skilið þar sem
hann er búinn að vinna tíu af átján
keppnum ársins, þar af fimm af
síðustu sex. Rosberg er búinn
að vinna fimm keppnir en hefur
hangið í Hamilton með því að ná
tíu sinnum öðru sæti. Drottnun
þeirra tveggja á tímabilinu hefur
verið svo mikil að aðeins einn
annar ökumaður, Daniel Ricciardo
hjá Red Bull, hefur unnið keppni.
Reyndar þrjár.
Hamilton er með 334 stig, 17
stigum meira en Rosberg sem er
með 317 stig. Stigin eru tvöfölduð
í lokakeppninni þannig sigur gefur
heil 50 stig og annað sætið 36 stig.
Ricciardo er öruggur með þriðja
sætið, en hann hefur safnað 214
stigum.
Allar brellurnar notaðar
Nái Hamilton öðru af tveimur
efstu sætunum í Abú Dabí verður
hann heimsmeistari í annað sinn,
sama hvað Rosberg gerir. Þjóðverjinn þarf helst að vinna og
vonast til þess að Hamilton hafni

Aðalfundur

Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins 2014
Aðalfundur Golfklúbbss Ness Nesklúbbsins verður haldinn í golfskála
a
félagsins laugardaginn
nn 29. nóvember
nóvem
mbe
berr nk
nk.
k
kl. 15.00.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Fundarsetning
Kjör fundarstjóra og fundarrita
ara
Lögð fram skýrsla for
ormanns
Lagðir fram endurskoða
ðaðirr reikningar
Umræður um skýrslu stjórnar
jórnar
órnar og reikninga.
reikn
Reikningar bornir undir atkvæ
kvæði.
6. Lagðar fram tillögur um breytingar
ngar á lö
lögum félagsins
ef um er að ræða.
7. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
8. Ákveðið árgjald félaga fyrir næsta starfsár.
9. Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðenda reikninga
skv. 9. gr. laga.
10. Önnur mál.

SAMHERJAR BERJAST Nico Rosberg og Lewis Hamilton sem báðir keyra fyrir Mercedes berjast til síðasta bensíndropa um
heimsmeistaratitilinn í Formúlu 1 í lokakeppninni í Sameinuðu arabísku furstadæmunum um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

í þriðja sæti eða neðar. Í átján
keppnum hefur Hamilton unnið
tíu, þrisvar lent í öðru sæti, tvisvar í þriðja sæti og þrisvar þurft að
hætta keppni.
Lewis Hamilton var með besta
tímann á æfingu í gær og Rosberg
kynti vel undir keppninni þegar
hann bað samherja sinn vinsamlegast um að sýna drengskap á
brautinni á sunnudaginn. Falli þeir
báðir úr keppni vinnur Hamilton
náttúrlega.
„Þeim lenti saman fyrr á árinu
og eru búnir að vera að bítast allt
tímabilið. Spennan er alveg rosaleg. Heimsmeistaratitillinn er í
húfi og menn nálgast þessa keppni
allt öðruvísi en allar aðrar. Allar
sálfræðibrellur sem til eru í bókinni eru notaðar og menn nýta
rétt tækifæri til að skjóta hvor
á annan,“ segir Rúnar, sem telur
stigaforskotið ekkert endilega
hjálpa Hamilton.
„Menn eru á því að jafnvel þó
Hamilton sé með 17 stiga forskot þá verði erfiðara fyrir hann
að nálgast keppnina. Hann getur
varist á meðan Rosberg verður að
sækja til sigurs.“
Á síðasta snúningi
Rosberg hefur aldrei orðið heimsmeistari en það hefur Hamilton
einu sinni upplifað. Hann stóð uppi
með þann stóra eftir ævintýralega
lokakeppni í Brasilíu 2008 þar sem
hann skautaði á „sumardekkjunum“ í mark á rennblautri brautinni
þegar fjölskylda Felipe Massa var
byrjuð að fagna titlinum.
„Það er engin spurning að öll
svona upplifun hjálpar ökumanni.
Samt sem áður, þegar mikið hefur
verið undir, þá hefur Hamilton
verið gjarn á að gera mistök. Það
er nóg af stöðum í Abú Dabí þar
sem hægt er að klúðra hlutum,“
segir Rúnar, en hver mun standa
uppi sem sigurvegari?
„Þetta hefur fallið með Hamil-

HAMILTON OG ROSBERG KLÁRIR Í LOKABARDAGANN
Lewis Hamilton er með 17 stiga forskot á samherja sinn Nico Rosberg
fyrir síðustu keppni ársins í Abú Dabí. Ný umdeild stigaregla þar sem
sigurvegarinn fær 50 stig mun skera úr um hver ber sigur úr býtum.
Lewis Hamilton: 334 stig
Unnar keppnir: 10
Malasía, Barein, Kína, Spánn,
Bretland, Ítalía, Singapúr,
Japan, Rússland, Bandaríkin
Annað sæti: 3 sinnum
Þriðja sæti: 2 sinnum
Kláraði ekki: 3 sinnum

Nico Rosberg: 317stig
Unnar keppnir: 5
Ástralía, Mónakó, Austurríki,
Þýskaland, Brasilía
Annað sæti: 10 sinnum
Fjórða sæti: 1 sinni
Kláraði ekki: 2 sinnum
Daniel Ricciardo, ökuþór Red Bull, er sá
eini fyrir utan Rosberg og Hamilton
sem hefur unnið keppni í ár. Hann vann
í Kanada, Ungverjalandi og Belgíu.
Hamilton vinnur titilinn ef hann...
*Rosberg vinnur titilinn ef hann...
verður á undan Rosberg
hafnar í 2. sæti og Rosberg vinnur
endar neðar en í 5. sæti á meðan
Rosberg endar í 2. sæti, eða 6. sæti
ef Rosberg verður þriðji, eða í 8. sæti
ef Rosberg kemst ekki á pall
Heimild: FIA

*Aðeins við vissar aðstæður

ton í síðustu keppnum, en ég hef
trú á að Rosberg sigri hann. Hvort
Hamilton nái öðru sætinu er svo
annað mál. Keppnin er galopin og
ekki má gleyma að bílarnir eru á
síðasta snúningi með vélar og gírkassa. Það getur allt gerst.“

vinnur keppnina og Hamilton
endar ekki ofar en í þriðja sæti
endar í öðru sæti og Hamilton
kemst ekki ofar en í sjötta sæti
endar ekki neðar en í ﬁmmta sæti
og Hamilton fær engin stig
Mynd: Getty Images

© GRAPHIC NEWS

Útsending Stöðvar 2 Sport frá
lokakappakstrinum í Abú Dabí
hefst klukkan 12.30 á sunnudaginn og verður í lýsingu Rúnars
Jónssonar og Kristjáns Einars
Kristjánssonar.
tomas@365.is
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Gat ekki sagt nei við tilboðinu
Viðar Örn Kjartansson skrifaði undir risasamning við Vålerenga í gær.
FÓTBOLTI „Það eru nokkrir dagar

síðan þetta var frágengið og pínu
erfitt að þegja yfir þessu,“ segir
framherjinn Viðar Örn Kjartansson sem skrifaði undir nýjan
samning við Vålerenga í gær sem
gildir til ársins 2018.
Viðar Örn var langmarkahæsti
leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar á nýliðinni leiktíð og er því
að hækka sig talsvert í launum.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins skrifaði hann undir einn
stærsta samning sem Íslendingur
hefur gert í Noregi.

„Þetta er mjög góður samningur. Ég get ekki kvartað. Það var
ekki hægt að segja nei við þessu
tilboði. Þeir eru að verðlauna mig
fyrir tímabilið og var gaman að
sjá að þeir voru til í að gera allt til
þess að halda mér,“ segir Selfyssingurinn.
Þó svo hann sé búinn að binda
sig til næstu ára er alls ekki víst að
hann verði í herbúðum félagsins á
næstu leiktíð. Það er mikill áhugi á
honum frá liðum úti um allan heim
og meðal annars frá Kína. Því er
hugsanlegt að hann verði keyptur

frá Vålerenga í janúar en ljóst er
að hann verður ekki ódýr.
„Ég fer ekki hvert sem er. Ef
rétta tilboðið og liðið kemur þá
auðvitað stekkur maður á það. Ég
hef aldrei farið leynt með metnað
minn um að spila í stærri deild. Ef
ekki þá er ég mjög ánægður hjá
Vålerenga og mun spila glaður hér
áfram ef þannig fer. Þetta er lið
sem hentar mér vel. Hér gekk mér
vel og við ætlum okkur enn stærri
hluti á næstu leiktíð. Við vitum að
við getum betur og stefnan er að
sanna það á næsta tímabili.“ - hbg

Í TOPPMÁLUM Viðar er kominn með flottan samning og aldrei að vita nema hann
fari í stærri deild í janúar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FLOTTUR Á STÓRA SVIÐINU Gylfi Þór

Sigurðsson hefur þegar skorað gegn
tveimur stórliðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gylﬁ Þór fer í
heimsókn til
meistaranna
FÓTBOLTI Enska úrvalsdeildin fer

aftur af stað í dag eftir tveggja
vikna landsleikjahlé en stórleikur umferðarinnar er viðureign
Arsenal og Manchester United á
Emirates-leikvanginum sem hefst
klukkan 17.30 í kvöld.
Bæði lið Arsenal og Manchester United hafa valdið vonbrigðum á tímabilinu en þau eru
hvorugt meðal fimm efstu liða
deildarinnar.
Þetta er líka stór dagur fyrir
Gylfa Þór Sigurðsson og félaga
í Swansea City sem heimsækja
Englandsmeistara Manchester
City klukkan þrjú í dag. Swansea
er fyrir ofan bæði Man. United og
Arsenal í töflunni og nær City að
stigum með sigri.
Swansea hefur unnið bæði
Manchester United og Arsenal á tímabilinu og Gylfi hefur
skorað í báðum sigurleikjunum.
Þetta verður fyrsti leikur Gylfa
eftir að hann var valinn besti leikmaður mánaðarins hjá Swansea.
Topplið Chelsea tekur á móti
WBA í dag og Liverpool heimsækir Crystal Palace á morgun en það
var einmitt á Selhurst Park sem
liðið klúðraði endanlega möguleikanum á því að vinna titilinn í
fyrsta sinn í 24 ár.
Hér fyrir neðan má sjá útsendingar á sportstöðvum 365 um
helgina.
- óój

ʮ˃ːˉ˃˔̈́ˋˉ˃̵
˘ˋːː˃̲ˊˎˌ̸̵ˋʡ
Tækniskólinn og Stúdió Sýrland bjóða
upp á nám í Hljóðtækni.
Námið hefst í janúar og skiptist í 3 annir vor/sumar/haust. Kennsla fer að mestu fram í
hljóðverum STÚDÍÓ SÝRLANDS við bestu mögulegu
aðstæður. Náminu lýkur með lokaverkefni.

LAUGARDAGUR
08.00 DP World Champ.
Golfstöðin
12.50 F1 Tímataka í Abu Dhabi Sport
15.00 Man City-Swansea
Sport2
15.00 Chelsea-WBA
Sport
15.00 Everton-West Ham
Sport3
15.00 Leicester-Sunderland
Sport4
15.00 Newcastle-QPR
Sport5
15.00 Stoke-Burnley
Sport6
17.00 Eibar-Real Madrid
Sport
17.30 Arsenal-Man. United
Sport2
19.00 Barcelona-Sevilla
Sport
21.00 Deportivo-Sociedad
Sport
03.00 UFC: Edgar gegn Swanson Sport
SUNNUDAGUR
07.30 DP World Championship Golfst.
12.30 F1 Abu Dhab
Sport
13.30 C.Palace-Liverpool
Sport2
16.00 Hull-Tottenham
Sport2

5yEHUW6WHLQJUtPVVRQKOMyèPDèXUt
+|USX~WVNULIWDUiUJDQJXU

ÄeJHUVYRVDQQDUOHJDE~LQDèO UDKHOOLQJ
XPKOMyèW NQLiìHVVXiULRJKHIXUiKXJL
PLQQDXNLVWJUtèDUOHJDtNM|OIDULè
)\ULUDOODìiVHPKDIDHLQKYHUQiKXJDi
KOMyèLP OLpJNOiUOHJDPHèìHVVXQiPL³

ATH - takmarkaður fjöldi nemenda.
Kenndar verða tónlistarupptökur, hljóðsetningar,
hljóðblandanir, masteringar, tónleikaupptökur,
eftirvinnsla á hljóði fyrir sjónvarpsþætti, auglýsingar
og kvikmyndir og ﬂeira sem tengist hljóðvinnslu.
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember.
Nám hefst í janúar 2015.

ÄeJYDUPM|JiQ JèXUPHèQiPLètKHLOG
PDèXUI UYtèW NDìHNNLQJXiKOMyèL
DèIHUèDIU èXPYLèPLVPXQDQGL
KOMyèYLQQVOXRJVtèDVWHQHNNLVtVWN\QQLVW
PDèXUÄEUDQVDQXP³RJP\QGDUWHQJVODQHW
VHPQêWLVWPpUPM|JYHOYLèVW|UItIDJLQX³

%M|UN%M|UJ~OIVGyWWLUKOMyèQHPL
~WVNULIWDUiUJDQJXU

Ä6NHPPWLOHJXURJNUHIMDQGLVNyOLVHPHU
E~LQQDèJHIDPpUyWU~OHJDPLNLè0 OL
VWHUNOHJDPHèìHVVXI\ULUDOODìiVHPYLOMD
YLQQDtKOMyèLRJP~VtN³
/RJL3HGUR6WHIiQVVRQWyQOLVWDUPDèXURJ
KOMyèQHPL~WVNULIWDUiUJDQJXU

Allar nánari upplýsingar má ﬁnna á
www.tskoli.is og www.syrland.is
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Stöð 2 kl. 19.45
Sjálfstætt fólk

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Vandaður íslenskur þáttur
í umsjá Jóns Ársæls en að
þessu sinni er gestur hans
Benedikt Jóhannesson,
formaður Viðreisnar.

Að venju verður Sprengisandur á dagskrá Bylgjunnar. Að
þessu sinni eru
gestir Sigurjóns
meðal annarra
Unnur Brá Konráðsdóttir, Helgi
Hjörvar, Egill
Helgason og Margrét Sanders.

Ástríður

Rizzoli and Isles

Homeland

STÖÐ 2 KL. 19.15 Nú eru liðin tvö ár
frá því við skildum við Ástríði og félaga.
Ástríður er nú orðin forstjóri skilanefndar fjárfestingabanka í borginni
en undirmenn hennar eru fyrrverandi
vinnufélagarnir Fanney, Sveinn Torﬁ og
Bjarni.

STÖÐ 2 KL. 20.20 Fimmta þáttaröðin
um rannsóknarlögreglukonuna Jane
Rizzoli og lækninn Mauru Isles, sem eru
afar ólíkar en góðar vinkonur sem leysa
glæpi Boston-mafíunnar saman.

STÖÐ 2 KL. 21.10 Fjórða syrpa þessara mögnuðu spennuþátta þar sem við
höldum áfram að fylgjast með Carrie
Mathieson, starfsmanni bandarísku
leyniþjónustunnar.

STÖÐ 2

SVEFNSÓFAR

SEM BREYTAST Í RÚM Á AUGABRAGÐI

NÚ Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI

TILBOÐ

111.900

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

06.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Morgunstundin okkar

07.01 Strumparnir

16.45 The Carrie Diaries

07.29 Pósturinn Páll

07.50 Algjör Sveppi

17.25 The Amazing Race

07.55 Ævintýri Berta og Árna

08.30 Latibær

18.10 Are You There, Chelsea?

08.56 Um hvað snýst þetta allt?

09.00 Elías

18.35 Last Man Standing

09.00 Disneystundin

09.35 iCarly

19.00 Man vs. Wild

09.01 Finnbogi og Felix

10.00 Kalli kanína og félagar

19.45 Bob’s Burgers

09.24 Sígildar teiknimyndir

10.10 Ævintýraferðin

20.10 The Cleveland Show

09.30 Herkúles

10.20 Tommi og Jenni

20.35 American Dad

09.53 Millý spyr

10.40 Scooby-Doo! Mystery Inc.

21.00 Allen Gregory

10.00 Chaplin

11.00 Villingarnir

21.20 The League

10.06 Undraveröld Gúnda

11.25 Ozzy and Drix

21.45 Almost Human

10.20 Fisk í dag

11.45 Töfrahetjurnar

22.30 Friends With Benefits

10.30 Óskalög þjóðarinnar

12.00 Nágrannar

22.55 Graceland

11.30 Hraðfréttir

13.20 Nágrannar

23.35 The Vampire Diaries

11.50 Djöflaeyjan

13.45 Stelpurnar

00.15 Man vs. Wild

12.20 Studíó A

14.10 A to Z

01.00 Bob’s Burgers

13.10 Stephen Fry fær borgarlyklana

14.40 The Big Bang Theory

01.25 The Cleveland Show

14.00 Bergbrot - Nýja orkuæðið

15.10 Heilsugengið

01.50 American Dad

14.50 Vert að vita

15.35 Á fullu gazi

02.10 Allen Gregory

15.35 Ævintýri Merlíns

16.10 Um land allt

02.35 The League

16.20 Best í Brooklyn

16.45 60 mínútur

02.55 Almost Human

16.45 Saga af strák

17.30 Eyjan

03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Stella og Steinn

18.23 Veður

17.32 Sebbi

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.15 Ástríður
19.45 Sjálfstætt fólk
20.20 Rizzoli and Isles
21.10 Homeland
22.00 Shameless
22.55 60 mínútur
23.45 Eyjan
00.35 Brestir

UNFURL DELUXE Svefnsóﬁ • Svefnﬂötur 120x200 cm
• Vönduð springdýna • kr. 128.900

01.05 Daily Show. Global Edition
01.30 Outlander
02.25 Legends
03.10 The Newsroom
04.00 My Cousin Vinny
05.55 Fréttir

07.00 Kalli á þakinu 07.25 Latibær 07.47 Hvellur keppnisbíll 08.00 Könnuðurinn Dóra 08.24 Mörgæsirnar
08.45 Doddi litli 08.55 Rasmus Klumpur 09.00
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveins 09.45
Elías 09.55 UKI 10.00 Ofurhundurinn Krypto 10.22
Lína Langsokkur 10.43 Ævintýraferðin 10.56 Tommi
og Jenni 11.00 Kalli á þakinu 11.25 Latibær 11.47
Hvellur keppnisbíll 12.00 Könnuðurinn Dóra 12.24
Mörgæsirnar 12.45 Doddi litli 12.55 Rasmus Klumpur
13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveins
13.45 Elías 13.55 UKI 14.00 Ofurhundurinn Krypto
14.22 Lína Langsokkur 14.43 Ævintýraferðin 14.56
Tommi og Jenni 15.00 Kalli á þakinu 15.25 Latibær
15.47 Hvellur keppnisbíll 16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar 16.45 Doddi litli 16.55 Rasmus
Klumpur 17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 Svampur
Sveins 17.45 Elías17.55 UKI 18.00 Ofurhundurinn
Krypto 18.22 Lína Langsokkur 18.43 Ævintýraferðin
18.56 Tommi og Jenni 19.00 Paranorman 20.30 Algjör
Sveppi og töfraskápurinn 22.00 Sögur fyrir svefninn

17.44 Ævintýri Berta og Árna
17.49 Hrúturinn Hreinn
17.56 Skrípin
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Óskalögin 1994-2003
20.15 Orðbragð
20.50 Downton Abbey
21.40 Bangsi
23.15 Afturgöngurnar
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN

TILBOÐ

RECAST Svefnsóﬁ • Svefnﬂötur 140x200
Vönduð springdýna • kr. 129.900

112.900

TILBOÐ
98.900

10.20 Þýsku mörkin

17.15 Strákarnir

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.50 Deportivo - Real Sociedad

17.40 Friends

10.40 The Talk

12.30 Formúla 1 - Abu Dhabi BEINT

18.05 Arrested Development

11.25 The Talk

15.30 NBA Rising

18.40 Modern Family

12.10 Dr. Phil

15.55 Barcelona - Sevilla

19.05 Two and a Half Men

13.30 Dr. Phil

17.35 Eibar - Real Madrid

19.30 Viltu vinna milljón?

14.10 Skrekkur 2014

19.15 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur

20.15 Suits

16.05 Survivor

19.45 Formúla 1 - Abu Dhabi

21.00 The Mentalist

16.50 Growing Up Fisher

22.05 UFC Fight Night. Edgar vs

21.45 The Tunnel

17.10 The Royal Family

22.35 Sisters

17.35 Welcome to Sweden

23.20 The Tudors

18.00 The Biggest Loser - Ísland

00.15 Viltu vinna milljón?

18.50 Minute To Win It Ísland

01.00 Suits

19.50 Solsidan

08.20 Stoke - Burnley

01.45 The Mentalist

20.15 Red Band Society

10.00 Arsenal - Man. Utd.

02.25 The Tunnel

21.00 Law & Order. SVU

11.40 Man. City - Swansea

03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

21.45 Fargo

Swanson
23.55 Þýskaland - Gíbraltar

13.20 Crystal Palace - Liverpool BEINT

22.35 Hannibal

15.50 Hull - Tottenham BEINT

23.20 Reckless
00.10 CSI

18.00 Chelsea - WBA
19.40 Crystal Palace - Liverpool
21.20 Hull - Tottenham

UNFURL Svefnsóﬁ • Svefnﬂötur 120x200 cm
Vönduð springdýna • kr. 109.900

23.00 Leicester - Sunderland

09.15 Africa United
10.45 Hyde Park on Hudson
12.20 Hook
14.40 Multiplicity

00.55 The Tonight Show
01.40 Law & Order. SVU
02.25 Fargo
03.15 Hannibal
04.00 Pepsi MAX tónlis

16.35 Africa United
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

BÆJARLIND 16 - KÓPAVOGUR - SÍMI 553 7100 - WWW.LINAN.IS
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07.20 Multiplicity

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.05 Hyde Park on Hudson
19.40 Hook
22.00 The Pursuit of Happyness
23.55 Brake
01.25 Afterwards
03.10 The Pursuit of Happyness

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

07.30 PGA Tour 2014 12.30 Golfing World
2014 13.20 World Golf Championship 2014
16.40 PGA Tour Latinoamerica 17.05 FedExCup
Playoffs Official Film 18.10 Golfing World 2014
19.00 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

Vnr. 55095034
Jólastjarna.

895kr.

Vnr. 52237310
MOON loﬂjós, hvítt.

39.995

6å:>
7N@D7CHÎ
G:>99

kr.

LJÓS Á GÓÐU VERÐI
Vnr. 52237038-9
ANNE kúpull,
25x25 cm.

KLÚBB verð

995

kr.

Vnr. 52237714
VERONA loftljós.

19.995kr.

Almennt verð 1.795 kr.

KLÚBB verð

995

kr.

Vnr. 52245493
MASSIVE kastari.

Almennt verð 1.495 kr.

KLÚBB verð

24.995

kr.

Almennt verð 29.995 kr.

Vnr. 52237593
ROMA ljósakróna.

6.995kr.

Vnr. 52237510-1
CADIZ loftljós, hvítt eða
svart, 35 cm, K9.

6.995

kr.

3.995

Vnr. 52237378
DERBY borðlampi,
hvítur.

kr.

V r.. 5223
Vnr
Vn
2 782
22
7828
KOR
K
O SOR
SO bo
bborðl
rðlamp
ampi,
47 cm.
cm

5.995

kr.
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VVnnr
n . 52246469-70
HONSEL FABIO
loftljós, króm,
37 cm.

Vnr
n . 5223
5223
238055
805
055
STAIGH
STA
IGH
HT borð
borð
rðlam
lam
mpii,i
32 cm,
m kr
kkróm
óm
m.

3.995

kr.

Vnr. 52237562
CENTER kúpull, 35 cm.

3.995

kr.

995
5

kr.
kr
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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. 52237595-6
VICENZA borðlampi,
svartur og króm eða
hvítur króm, 44 cm.
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Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
JÚLÍANA SARA GUNNARSDÓTTIR LEIKKONA

Rachel McAdams

Festist í seríum Ef mér
gefst tími til þá elska ég að
horfa á góða bíómynd
eða góða þætti. Ég er
reyndar búin að gera
lítið af því síðustu
daga en ég festist voða
mikið í seríum, horﬁ
voða mikið á Scandal og svo svona
heilalausa þætti
eins og Friends og
X-Factor.

Ég er forvitin um líﬁð, það er
forvitnin sem keyrir og ýtir
mér áfram.
Leikkonan Rachel
McAdams fer með
eitt af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni
Midnight in Paris sem
leikstýrt er af Woody
Allen. Midnight in
Paris er sýnd á Stöð 2
í kvöld klukkan 20.35

1

24 Þeir eru algjörlega í uppáhaldi
og við eigum allar
seríurnar. Ég er voða
mikið fyrir svona góða
spennuþætti.

2

The Following
Það eru bara
komnar tvær
seríur af The Following
og ég græt það svolítið
af því að mér ﬁnnst
þetta svo ótrúlega
góða seríur.

STÖÐ 2
07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Algjör Sveppi
08.05 Skoppa og Skrítla enn út um

%78
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3

Modern Family
Það eru alveg
pottþéttir þættir,
það er svona heilalaust,
fyndið og skemmtilegt.

hvippinn og hvappinn
08.30 Svampur Sveinsson
08.55 Kai Lan
09.20 Ljóti andarunginn og ég
09.40 Lína Langsokkur
10.05 Tommi og Jenni
10.25 Villingarnir
10.50 Kalli kanína og félagar
11.10 Batman: The Brave and the bold
11.35 Big Time Rush
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Logi
14.35 Sjálfstætt fólk
15.15 Heimsókn
15.45 Modern Family
16.10 How I Met Your Mother
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.15 Svínasúpan
19.40 Lottó
19.45 The Big Bang Theory
20.10 Stelpurnar
20.35 Midnight in Paris
22.10 The Book Thief
00.20 Source Code
01.55 Taken 2
03.25 Hanna
05.15 ET Weekend
06.00 Fréttir Stöðvar 2

08.10 Njarðvík - Keflavík
09.55 Formula 1 2014 - Æfingar
11.00 Tékkland - Ísland
12.50 Formula 1 2014 - Tímataka

15.50
16.15
17.00
17.25
18.10
18.35
19.00
20.15
21.05
21.25
22.35
23.20
00.05
00.30
00.55
01.35
02.50
03.35
04.00
05.05
05.45
06.30

Welcome To the Family
Wipeout
Baby Daddy
One Born Every Minute US
American Dad
The Cleveland Show
X-factor UK
X-factor UK
Raising Hope
Ground Floor
Revolution
Strike back
Allen Gregory
The League
Almost Human
X-factor UK
X-factor UK
Raising Hope
Ground Floor
Revolution
Strike back
Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins
07.45 Elías 07.55 UKI 08.00 Ofurhundurinn
Krypto 08.22 Lína Langsokkur 08.43
Ævintýraferðin 08.56 Tommi og Jenni 09.00 Kalli
á þakinu 09.25 Latibær 09.47 Hvellur keppnisbíll
10.00 Könnuðurinn Dóra 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 Sveins 11.45 Elías 11.55
UKI 12.00 Ofurhundurinn Krypto 12.22 Lína
Langsokkur 12.43 Ævintýraferðin 12.56 Tommi
og Jenni 13.00 Kalli á þakinu 13.25 Latibær
13.47 Hvellur keppnisbíll 14.00 Könnuðurinn
Dóra 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 Sveins 15.45 Elías 15.55 UKI 16.00
Ofurhundurinn Krypto 16.22 Lína Langsokkur
16.43 Ævintýraferðin 16.56 Tommi og Jenni
17.00 Kalli á þakinu 17.25 Latibær 17.47 Hvellur
keppnisbíll 17.58 Könnuðurinn Dóra 18.22
Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.43 Doddi litli og
Eyrnastór 18.53 Rasmus Klumpur og félagar 18.58
Ávaxtakarfan 20.08 Sögur fyrir svefninn

0%9+%6(%+

þáttur.
14.50 Chelsea - WBA
16.50 Eibar - Real Madrid
18.50 Barcelona - Sevilla
20.50 Deportivo - Real Sociedad
22.50 UFC Now 2014
23.40 Formula 1 2014 - Tímataka
01.10 Royce Gracie - Ultimate Gracie
02.10 UFC Now 2014

09.55 Skotland - Írland
0%9+%6(%+

 %VWIREPß1ERGLIWXIV9RMXIH

11.35 An Alternative Reality: The Foot-

ball Manager Documentary
12.50 Premier League World 2014
13.20 Match Pack
13.50 Messan
14.20 Enska úrvalsdeildin - upphitun
14.50 Man. City - Swansea
17.00 Markasyrpa
17.20 Arsenal - Man. Utd.
19.30 Chelsea - WBA
21.10 Leicester - Sunderland
22.50 Newcastle - QPR
00.30 Stoke - Burnley
02.10 Everton - West Ham

17.35
18.00
18.45
19.25
19.50
20.15
21.00
21.45
22.10
22.55
23.40
00.25
01.10
01.50
02.15
03.00

Strákarnir
Friends
Arrested Development
Modern Family
Two and a Half Men
Without a Trace
The Mentalist
Derek
Fringe
Suits
The Tunnel
Without a Trace
The Mentalist
Derek
Fringe
Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05 There’s Something About

Mary
10.05
12.05
14.00
16.05

Jane Eyre
Dumb and Dumber
Mrs. Doubtfire
There’s Something About

Mary

OV


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
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

07.00
07.01
07.04
07.11
07.22
07.29
07.44
07.55
08.02
08.25
08.48
09.11
09.24
09.37
09.49
09.56
10.20
10.25
11.25
11.55
12.25
12.30
12.55
13.40
14.55
15.55
16.25
16.30
17.10
17.20
17.42
18.05
18.30
18.54
19.00
19.20
19.35
19.40
20.50
22.30
00.30
20.45

Morgunstundin okkar
Smælki
Sara og önd
Tillý og vinir
Kioka
Pósturinn Páll
Ólivía
Ofur Groddi
Músahús Mikka
Hvolpasveitin
Úmísúmí
Kosmó
Loppulúði, hvar ertu?
Kafteinn Karl
Hrúturinn Hreinn
Drekar: Knapar Birkieyjar
Fum og fát
Útsvar
Landinn
Orðbragð
Landakort
Viðtalið
Kiljan
Netfíkill
Konur í evrópskri listasögu
Fjársjóður framtíðar II
Vísindahorn Ævars
Ástin grípur unglinginn
Táknmálsfréttir
Franklín og vinir hans
Unnar og vinur
Vasaljós
Hraðfréttir
Lottó
Fréttir
Íþróttir
Veðurfréttir
Óskalög þjóðarinnar
Loch Ness
Ólympus er fallinn
Sjóliðsforingi á hjara veraldar
Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN

14.25 Meistaradeild Evrópu - frétta-

 1ERGLIWXIV'MX]ß7[ERWIE

Ósk Gunnarsdóttir
stýrir Íslenska listanum sem færir þér
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

-26
670-8

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn

18.05
20.05
22.00
23.45
02.00
03.55

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

Jane Eyre
Dumb and Dumber
Colombiana
A Few Good Men
The Counselor
Colombiana

06.00
12.05
12.50
13.35
14.15
14.55
15.40
17.10
17.55
18.40
19.25
20.10
21.00
21.45
22.30
23.15
00.05
00.50
01.35
02.25
03.10
03.55
04.40

Pepsi MAX tónlist
The Talk
The Talk
Dr.Phil
Dr.Phil
Red Band Society
The Voice
The Voice
Extant
The Biggest Loser
The Biggest Loser
Secret Street Crew
NYC 22
The Mob Doctor
Vegas
Dexter
Unforgettable
Scandal
Fargo
Hannibal
The Tonight Show
The Tonight Show
Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014
13.00 Golfing World 2014
13.50 PGA Tour 2014
16.55 Ryder Cup 2014 - Official Film
18.10 Golfing World 2014
19.00 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

Natale
NATALE
jólaljósatré
Verð 9.730 kr.
áður 13.900 kr.

30

%

afsl.
um helgina

TEIRA
eldfast mót
lítið 4.800,stórt 5.800,-

TAJ
kökus
kök
kökustandur
lítill 5
5.500 kr.
stór 6.900
kr.
6

BOBBY
standlampi 14.900 kr.

Pure-línan

20

%

Hellingur af
hugmyndum
að fallegum
jólagjöfum

CALI hnotubrjótur
Verð 3.200 kr.

ELLIOTT-línan
FALLEGT FYRIR BÖRNIN
Sængurver - Verð 7.900 kr.
Baðsloppur- Verð 6.900 kr.
Púði - Verð 2.950 kr.

TIMBER hátalari
Bluetooth - USB
Verð 29.500 kr.

afsl..
um helgina

SKEMMTILEG
GEYMSLUBOX
Verð frá 3.200 kr.

PURE-LÍNAN
FRÁ HABITAT
Krem, sápur,
ilmstrá, ilmkerti...

PÚÐAR OG TEPPI
Mikið úrval frá
Habitat og Housedoctor
FLAP borð/veggklukka
18.525 kr.
BOBBY .
borðlampi
5.900 kr.

SÍÐAN
1964

TEKK COMPANY OG HABITAT | Kauptúni | Símii 564 4400 | Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga k
kl. 13 -18 | Vefverslun á www.tekk.is
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LÉTT GRÍN Í
MORGUNSÁRIÐ
Almenna kátínu og hlátur vakti í
World Class í Laugum í gærmorgun
þegar í kallkerfi líkamsræktarstöðvarinnar barst tilkynning um að Björn
Leifsson væri vinsamlegast beðinn að
mæta í afgreiðsluna þar sem Reynir
Traustason (sem er fyrrverandi ritstjóri
DV) vildi hafa af honum tal. Glöggur
gestur taldi sig fara nærri um uppruna
grínsins þegar glottuleitur Fjölnir Þorgeirsson kom gangandi
frá afgreiðslunni, en
sami gestur hafði
séð hann og
Björn gantast
skömmu áður.

„Ég daðra við
hana, ég hef
gaman af því.“
BENEDICT
CUMBERBATCH
UM AÐ TAKAST Á
VIÐ FRÆGÐ SÍNA Á
NETINU Í VIÐTALI
VIÐ VULTURE.

NME FAGNAR
AFMÆLI BJARKAR

KÓSÍDAGUR HJÁ
PLAIN VANILLA

Söngkonan Björk Guðmundsdóttir
fagnaði fjörutíu og níu ára afmæli
sínu í gær, og í tilefni af því birti tónlistarsíðan NME grein með yfirskriftinni „Tuttugu lúðalegar staðreyndir
sem þú vissir ekki
um Björk“. Meðal
staðreyndanna voru
að hún ætti tuttugu
og sjö ára gamlan
son, Sindra Eldon,
hvernig bera
eigi nafnið
hennar fram
og hver
merking þess
væri.
- asi

Starfsmenn „content“-deildar Plain Vanilla gerðu sér glaðan dag í gær og mættu
allir í baðslopp og náttfötum. „Bara
svona smart og skemmtilegt. Deildin var
smá að grína, bjóða upp á morgunkorn
og svona,“ segir Sunna Ben, myndlistarkona og starfsmaður Plain Vanilla.
Starfsmenn fyrirtækisins hafa oft
lífgað upp á vinnudagana
með því að klæðast
frumlegum fötum en
aðrir merkir og mætir
einstaklingar í deildinni
eru til dæmis Valgerður
Þóroddsdóttir ljóðskáld
og Birna Ketilsdóttir
Schram, ritstjóri vefmiðilsins Blæs.
- þij

- óká

VEISLUBORÐ
ÍSLENSKRAR
NÁTTÚRU!
ALLIR TIL IBIZA Skjöldur og djammmeistarinn ræna Herjólfi og ætla að halda partíinu gangandi.

Stela Herjólﬁ og sigla
til Ibiza í djammið
Tökum á þáttunum Hreinum Skildi lauk fyrir skemmstu, en þættirnir fara í loftið
um næstu helgi. Í einum þáttanna neitar Skjöldur að fara heim af Þjóðhátíð.

Matgæðingarnir Inga Elsa Bergþórsdóttir
og Gísli Egill Hrafnsson hafa komið sér
fyrir í sveitasælunni og töfra fram klassíska
rétti og ýmsar spennandi nýjungar.
Glæsileg fróðleiksnáma - gullfalleg bók!

„Skjöldur er á leið heim af Þjóðhátíð þegar hann kynnist djammmeistaranum goðsagnakennda, sem leikinn er af Ólafíu Hrönn. Hún telur
hann á að stela Herjólfi, sigla til
Ibiza og halda partíinu gangandi,“
segir Steindi, en tökum á sjónvarpsþættinum Hreinum Skildi er nýlokið. „Skjöldur er svo áhrifagjarn svo
það var auðvelt fyrir djammmeistarann að fá hann til að ræna Herjólfi. Þau fóru létt með það, bara einn
skipstjóri, leikinn af Þresti Leó, og
tveir sjoppustarfsmenn sem þurfti
að ná stjórn á,“ segir Steindi. Í
fyrstu er ferðin ekkert nema stuð
og brjálað partí, en áður en þau
vita af hefur olían klárast og síðustu Koskenkorva-droparnir búnir.
„Atburðarásin snýst við og breytist í
einhvers konar lost/survivor-stemningu og …“ segir Steindi. Straumurinn ber djammarana svo til Sómalíu,
en meiru getur Steindi ekki ljóstrað
upp um afdrif þeirra í bili.
Hann segist nokkuð viss um að
þetta sé í fyrsta sinn í sjónvarpssögunni þar sem tekið er upp í
Herjólfi í heila viku. „Við fórum í
Herjólf klukkan ellefu á kvöldin,
mynduðum yfir nóttina og sváfum
á daginn. Eftir svoleiðis törn er gott
að ná sé niður fyrir svefn á morgn-

SKIPSTJÓRINN Þröstur Leó fer á kostum í hlutverki skipstjórans.

ana og fá sér einn bjór. Maður sat
bara í morgunmat á hótelinu með
ristað brauð og bjór,“ segir Steindi,
og mælir jafnframt með þeirri
blöndu. „Þetta er eins og jólamatur bara.“
Fyrsti þátturinn af Hreinum
Skildi fer í loftið sunnudaginn 30.
nóvember en þá verður Skjöldur
háður U-hu límsniffi og neyðist til
að taka 12 sporin hjá AA-samtökunum.
adda@frettabladid.is

Skjöldur er svo
áhrifagjarn svo það var
auðvelt fyrir djammmeistarann að fá
hann til að ræna
Herjólfi.
Steindi.

Frægir taka sprettinn í Kringlunni
Boðhlaupssveit Frjálsíþróttasambandsins stendur fyrir frumlegri söfnun.

Ný bók eftir höfunda metsölubókanna
Góður matur - gott líf, í takt við árstíðirnar og
Eldað og bakað í ofninum heima!

„Steindi Jr. ætlar að keppa
við Erp í spretthlaupi,“ segir
Dóróthea Jóhannesdóttir, einn
af skipuleggjendum Kringluspretts, söfnunar fyrir boðhlaupssveit Frjálsíþróttasambandsins.
Á sunnudag ætla þau að halda
óvenjulegan viðburð í Kringlunni,
en þar verða settar upp tvær sextíu
metra spretthlaupsbrautir.
„Við í boðhlaupssveitinni ætlum
að keppa í hlaupi, en svo höfum
við fengið til liðs við okkur nokkra
þekkta einstaklinga sem ætla að
keppa, hver við annan og jafnvel við okkur,“ segir Dóróthea, en

meðal þeirra sem ætla að etja kappi
eru Vala Grand, Ívar Guðmundsson
útvarpsmaður, Margrét Gnarr fitnesskeppandi, Dýri Kristjánsson
íþróttaálfur og Ilmur Kristjánsdóttir leikkona. Kynnir verður sjálfur
Adolf Ingi og lofar Dóróthea mikilli gleði og stuði. „Þetta verður bara
gaman. Svo er almenningi frjálst að
keppa við okkur gegn vægu gjaldi
og styrkja þannig þátttöku sveitarinnar í sínu fyrsta stórmóti,“ segir
hún. Hlaupagleðin hefst klukkan 14
og hvetja þau sem flesta til að mæta,
taka góðan sprett og styrkja gott
málefni.
- asi

HLAUPA TIL GÓÐS Ívar Kristinn Jasonarson, Dóróthea Jóhannesdóttir og Einar
Daði Lárusson ætla að spretta úr spori í
Kringlunni um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég ætla að labba
afturábak upp Esjuna
í jólapeysu
ef þú heitir á mig!“
Vilborg Arna Gissurardóttir

Stefán Karl Stefánsson

Vilborg Arna Gissurardóttir Áheitanúmer 4018

Áheitanúmer 4021

„Ég ætla að tilkynna
vaxtaákvörðun í
desember í jólapeysu
ef ég næ að safna
dágóðri upphæð í áheit.“
Már Guðmundsson

Dagur B. Eggertsson

Áheitanúmer 4011

Telma Lucinda Tómasson Áheitanúmer 4019

Eygló Harðardóttir

Áheitanúmer 4012

Már Guðmundsson

Harpa Þorsteinsdóttir

Áheitanúmer 4013

Logi Bergmann Eiðsson Áheitanúmer 4015

Áheitanúmer 4017

Hraðfréttir

Áheitanúmer 4014

Með okkar augum

Áheitanúmer 4016

„Ég ætla að messa
í jólapeysu á
aðfangadagskvöld
ef þú heitir á mig!“
Hildur Eir Bolladóttir

Hildur Eir Bolladóttir

Áheitanúmer 4024

Björgvin Halldórsson

Áheitanúmer 4010
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HEITUM
Á
ÞAU
og vinnum saman gegn einelti
Jólapeysan – fjáröflunarverkefni Barnaheilla – er hafin. Í ár söfnum við fyrir Vináttu, forvarnarverkefni
gegn einelti sem notað verður í leikskólum, en þangað má oft rekja upphaf eineltis.
Nokkrir vaskir einstaklingar hafa tekið áskorunum og ætla að gera ýmislegt sem er aðeins – eða jafnvel
nokkuð mikið – út fyrir þægindarammann, en bara ef þú heitir á þá. Þú getur einnig tekið þátt og skráð
þig til leiks á jolapeysan.is
Hægt er að heita á keppendur með því að senda sms með áheitanúmeri í:
903 1510 = 1000 kr., 903 1520 = 2000 kr., 903 1550 = 5000 kr.

SÖFNUM FYRIR MÝKRI HEIMI
Hver sem er getur heitið á einstakling eða hópa með upphæð að eigin vali – með sms, greiðslu í heimabanka eða með greiðslukorti á öruggu svæði Kortaþjónustunnar.
Save the Children eru stærstu alþjóðlegu frjálsu félagasamtökin í heiminum sem starfa í þágu barna.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
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Sigrún Grendal
Jóhannesdóttir
formaður Félags tónlistarskólakennara,
hefur verið í sviðsljósinu í vikunni vegna
samningaviðræðna við Samband íslenskra
sveitarfélaga um kaup og kjör sinna félagsmanna.

Sigrún er atorku- og vinnusöm. Hún
er fylgin sér og gefst ekki upp við þau
verkefni sem hún tekur að sér heldur
vinnur þau til enda og í
langflestum tilfellum
með mjög góðum
árangri. Þrjósk er
hún og ég hef aldrei
reynt hana að öðru
en að vera strangheiðarleg.
Þórarinn
Sigurbergsson, samstarfsmaður
Sigrún er ein kraftmesta manneskja
sem ég þekki. Ég hef oft öfundað
hana því ef hún ákveður að fara í
hreingerningu eða eitthvert annað
verk þá gerir hún á tveimur
tímum það sem tekur mig
tvo daga. Hennar helsti
löstur er sá að hún tekur
oft mikið að sér og kann
ekki að slaka á.
Bjarney Grendal
Jóhannesdóttir,
systir

Sigrún var frískur unglingur og
snemma staðföst. Hún fór ung að
vinna og hélt vel
utan um það sem
hún aflaði, þó hún
skemmti sér líka.
Hún var aldrei í
vafa um að hún
ætlaði að leggja
tónlistina fyrir sig.
Jóhannes Magnús
Þórðarson, faðir

Við kynnum
Philips Ambilight
9000 sjónvörpin
Engin venjuleg
l upplifun
lf
með Android

ht.is

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

