
B io-Kult Candéa er öflug blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk og þrúgukjarna-þykkni (e. grape seed extract). Það virkar sem öflug vörn gegn candida-sveppasýkingu í melting-arvegi kvenna og karla. Sveppa-sýking getur lýst é

stundis breytingu. Ég vil eigin-lega orða það þannig að Bio-Kult Candéa-hylkin hafi bjargað lífi mínu.“
Í dag líður Silj

ÖFLUG VÖRN GEGN SVEPPASÝKINGUM ICECARE KYNNIR  Silja Ívarsdóttir segir Bio-Kult Candéa hylkin hafa breytt 

lífi sínu. Hún er nú að mestu laus við sveppasýkingar sem hrjáðu hana lengi. 

„Ég vil eiginlega orða það þannig að Bio-Kult Candéa-hylkin hafi bjargað lífi 

mínu,“ segir Silja Ívarsdóttir.

LISTASMIÐJASöguhringur kvenna er samstarfsverkefni Borgarbókasafns 

Reykjavíkur og Samtaka kvenna af erlendum uppruna. Í 
Söguhringnum hittast skapandi konur frá ýmsum löndum til 

að skiptast á sögum og skapa saman. Á morgun kl. 14 verða 

mismunandi handverks- og listasmiðjur í boði í Söguhringn-

um sem haldinn er í aðalsafni Borgabókasafns í Tryggvagötu.

FRÁBÆR LAUSNSilja Ívarsdóttir segir að Bio-Kult Candéa hylkin hafi breytt líðan sinni til mikilla muna. MYND/ANTON
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fjá málaráðherra Sótt er um starfið 
k ö ð n

Helstu verkefni og ábyrgð

 » Áhersla er lögð á þróun sálfræðiþjónustunnar á Landspítala

Hæfnikröfur
 » Doktorspróf í sálfræði

 » Sérfræðileyfi í klínískri sálfræði eða sambærileg þjálfun

 » Stjórnunarreynsla

 » Viðtæk klínísk reynsla, þjálfun og reynsla í viðtalsmeðferð

 » Reynsla af kennslu á háskólastigi og sem leiðbeinandi nema í klínísku 

starfi og rannsóknum

 » Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni eru skilyrði

Nánari upplýsingar

 » Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013. 

 » Upplýsingar veita María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang 

mariaein@landspitali.is, sími 824 5404 og Páll Matthíasson, 

framkvæmdastjóri, netfang pallmatt@landspitali.is, sími 543 4077.

 » Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna. 

 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast fyrir 23. mars 2013 

til Maríu Einisdóttur, mannauðsráðgjafa, LSH Stjórn geðsviðs 34A við 

Hringbraut.

Yfirsálfræðingur

Laust er til umsóknar starf yfirsálfræðings á Landspítala. Starfshlutfall er 

100% og veitist starfið frá 1. maí 2013, til 5 ára. 

Yfirsálfræðingur ber ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra geðsviðs. 

Yfirsálfræðingur er yfirmaður sálfræðinga á Landspítala.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 

fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-

bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Aðstoðarmaður seðlabankastjóra

íð sta lagi sunnudaginn 17. mars næstkom andi. 

ið tekin

Helstu verkefni: 

annars efnis fyrir seðlabankastjóra.

umboði bankastjóra.

bankastjóra.

bankans og ytri aðila.

bankastjóra.

fundum á innlendum og erlendum vettvangi.

starfs manni.

Menntunar og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

 Þekking á hagfræðilegum hugtökum. 

 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 

 Geta til að rita tölvupósta og bréf á dönsku, norsku 

 eða sænsku er kostur.

i on@sedlabanki.is

Reykjavík.

Alþjóðasamskipti og skrifstofa bankastjóra annast almennt skrifstofuhald fyrir bankastjóra, hefur umsjón með kynningar-

starfsemi og upplýsingamiðlun bankans, ritstjórn ársskýrslu og heimasíðu. Skrifstofan ber jafnframt ábyrgð á reglulegum 

samskiptum við innlendar og erlendar stofnanir og annast samskipti við matsfyrirtæki og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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UMKOMULAUS Í GRÚTNUM 
Þegar síldin gekk á land í Kolgrafafi rði héldu bændurnir Bjarni Sigurbjörnsson og Guðrún Lilja Arnórsdóttir 
á Eiði að dauðar torfurnar væru íshrím í fj örunni. Þeim féllust hendur vegna vandræðagangs við hreinsun 
en betur fór en á horfðist. Hjónin fl uttu á ættaróðalið í sveitinni eft ir 10 ára ráðsmennsku í Viðey.   24
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Pétur Einarsson var rekinn úr starfi sínu 
hjá Straumi eftir að honum var meinað að 
stýra fjármálafyrirtækjum í Bretlandi vegna 
skattamisferlis. Í tilkynningu frá Straumi 
sagði þó að umfjöllun fjölmiðla um málið 
væri ástæða starfslokanna.

Björk Eiðsdóttir hætti skyndilega sem rit-
stjóri Séðs og heyrðs í vikunni og hefur ekkert 
viljað segja um ástæðuna. Nýr ritstjóri mundi 
gera vel í að komast til botns í málinu og slá 
fréttinni svo upp á forsíðu næsta heftis.

Ljósmyndarinn Ingólfur Júlíusson heyr um 
þessar mundir harða baráttu við hvítblæði. 
Á fimmtudagskvöld voru haldnir tónleikar til 
styrktar honum þar sem fram komu fjölmargir 
þekktir músíkantar. Ingólfur lét veikindin ekki 

halda sér frá sviðinu og greip í gítarinn með Q4U.

Magnús Níelsson hjá Gæðakokkum í Borgar-
nesi varð uppvís að því að selja nautabökur 
án kjöts. Hann var steinhissa á rannsóknar-
niðurstöðunum og sagði málið 
óskiljanlegt með öllu. 

FIMM Í FRÉTTUM STARFSLOK OG NÝR ÍSLENDINGUR

BÁÐUM ENDUM LOKAÐ 12
Þorsteinn Pálsson um stjórnmál.

SPURNINGIN UM KRÓNUNA 16
Þórarinn G. Pétursson um hagstjórn og myntkerfi .

EVRÓPULEIÐIN, NORÐURSLÓÐIR 
OG ASÍUGÁTTIN 18
Össur Skarphéðinsson um utanríkismál.

TÖLVUÓGNIR Í BRENNIDEPLI 32
Tölvuhakkarar færa sig sífellt ofar á skaft ið á öllum sviðum. 

DYNGJAN OPNAÐI NÝJA VÍDD 34
Aldís Höskuldsdóttir, sem dvaldi á áfangaheimilinu Dyngju 
fyrir aldarfj órðungi, hjálpar nú sjálf konum sem þangað 
leita eft ir áfengismeðferð. 

GULLÆÐI Á ÍSLANDI 36
Saga gullleitar á Íslandi er litríkari og með meiri ólíkindum 
en margan grunar. 

MEÐ MARGA KJUÐA Á LOFTI 42
Bóksalinn, trymbillinn, tónleikahaldarinn, útvarpsmaðurinn, 
eiginmaðurinn og faðirinn Kristján Freyr Halldórsson hefur 
í mörg horn að líta. 

Í FÓTSPOR MEISTARANS 46 
Alexander Wang fatahönnuður kynnti fyrstu línu sína fyrir 
Balenciaga á dögunum. 

FYRSTI LÆKNIRINN 48
Hrafn Sveinbjarnarson á Eyri við Arnarfj örð var einn kunnasti læknir Íslendingasagnanna. 
Hann var maður sátta en hans biðu þó þau örlög að verða veginn fyrir réttum 800 árum. 

ÍSLAND ER SÉNÍLAUST 64
Hallgrímur Helgason minnist Þorvaldar Þorsteinssonar sem 
féll frá á dögunum. 

VEISLA FYRIR BÖRNIN 70
Uppskrift ir að nokkrum góðum afmæliskökum.

VOR Í LOFTI 72
Tímaritið Nýtt líf blés til allsherjar vorfagnaðar í 
 Hafnarhúsinu. 

HÁTÍÐ Á HEIÐINNI  86
Viðræður standa yfi r um að halda tónlistarhátíðina All 
Tomorrow‘s Parties á svæði varnarliðsins á Miðnesheiði. 

AÐEINS Í DAG!

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400

Opið í dag kl. 11-16.

VERÐ ÁÐUR 10.900,- 
NÚ 6.900,- 

373333333333333333333333 %

VERÐ ÁÐUR 14.900,- 
NÚ 9.900,-

BRAUN RAKVÉL 190 BRAUN RAKVÉL CRUZER5

333333333333333333333333 %

TILVALINGJÖF!

➜ Íslenska kvennalandsliðið í handbolta gæti senn eignast nýjan markvörð, því 
að Florentina Stanciu, rúmenska landsliðskonan á mála hjá ÍBV, er á meðal þeirra 

sem allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis leggur til að fái ríkisborgararétt.

LÖGREGLUMÁL „Þetta var alveg 
með ólíkindum,“ segir Kári 
Gunnlaugsson yfirtollvörður um 
íslenskan ellilífeyrisþega sem 
var gripinn í tollinum í Leifsstöð 
seinni partinn á sunnudag með um 
sjötíu þúsund skammta af sterum í 
farangrinum.

Kári segist hreinlega ekki 
muna eftir öðru eins. „Ég held 
að við höfum aldrei tekið svona 
mikið í einu áður,“ segir hann um 
sterasmyglið.

Maðurinn, sem er 68 ára – 
fæddur árið 1945 – var með 
tvær töskur meðferðis, eina 
stóreflis ferðatösku og svokallaða 
flugfreyjutösku sem hann hafði í 
handfarangri.

Í hvorugri töskunni var hins 
vegar arða af hefðbundnum far-
angri, heldur voru þær báðar 
sneisafullar af ólöglegum lyfjum. 

Efnin voru af 
ýmsu tagi og á 
ýmsu formi – 
töflur, ampúl-
ur, lyfjahylki og 
auk þess spraut-
unálar.

Maðurinn var 
að koma alla leið 
frá Taílandi, 
þar sem hann 
dvelur þorrann 
úr árinu. Hann 

er hins vegar ekki með lögheim-
ili þar ytra og þarf því ferðast úr 
landinu reglulega til að fá endur-
nýjað landvistarleyfi. Þau ferðalög 
nýtir hann í heimsóknir hingað til 
lands.

Í kjölfar þess að maðurinn var 
handtekinn á sunnudag gerði lög-
reglan á Suðurnesjum húsleit á 
heimili hans hér í borginni og fann 

þar umtalsvert magn af ólöglegum 
lyfjum til viðbótar, aðallega stinn-
ingarlyfjum.

Þá segir auk þess í tilkynningu 
frá tollinum að maðurinn hafi áður 
gerst brotlegur við lög. Hann hafi 
nýlega reynt að smygla til lands-
ins 800 töflum af stinningarlyfinu 
Kamagra. 

Einn skammtur af Kamagra 
mun kosta þrjú til fimm þúsund 
krónur á svörtum markaði. Það 
má því ljóst vera að hefði smygl-
ið heppnast hefði maðurinn getað 
haft vel upp úr sölunni.

Það þykir einmitt ljóst að efnin 
hafi meira og minna verið ætluð til 
sölu, enda um gríðarmikið magn 
að ræða, auk þess sem það var 
orðað svo við blaðamann að það 
væri ekki beint að sjá á manninum 
að hann hefði neytt mikilla stera.  
 stigur@frettabladid.is

Klyfjaður af sterum 
og stinningarlyfjum
Tollverðir ráku upp stór augu þegar þeir opnuðu töskur ellilífeyrisþega sem kom 
til landsins frá Taílandi með ekkert í farangrinum annað en stera og stinningarlyf. 
Var með sjötíu þúsund steraskammta. Yfirtollvörðurinn man ekki eftir öðru eins.

MEÐ ÓLÍKINDUM  Lyfin dekkuðu heilt borð eftir að þau höfðu verið tekin upp úr töskunum. Kári Gunnlaugsson og kollegar 
hans voru forviða á magninu. MYND/TOLLURINN

KÁRI GUNN-
LAUGSSON

MYND/SKESSUHORN

KRAKKASÍÐA 52 KROSSGÁTA 54

Á STÆRSTA SVIÐINU Í LAS VEGAS 80
Gunnar Nelson mun berjast við hinn 37 ára gamla 
Mike Pyle í UFC í Las Vegas í Bandaríkjunum í lok maí 
en þetta er stærsta svið UFC-bardagaheimsins. 

Í UNDANÚRSLIT Á EM Í FRJÁLSUM  
80
Aníta Hinriksdóttir komst í gær í undanúrslit á EM í 
frjálsum en þjálfarinn hennar segir hana geta hlaupið 
hraðar í dag. 

Samferða á Samfés

EFTIRVÆNTING  Gleðin skein úr andlitum tíundu bekkinga í grunnskólum landsins þegar þeir streymdu þúsundum saman í 
þéttsetnum rútum að Laugardalshöll þar sem hið árlega Samfestingsball var haldið í gær. Fjörið í Höllinni heldur áfram í dag 
með söngkeppni Samfés.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÖRÐ ÁTÖK UM 
NIÐURSKURÐ Á 
BANDARÍKJAÞINGI. 4

MISTÓKST AÐ MÓTA STEFNU 
UM LAGNINGU RAFLÍNA. 8

FLESTIR VILJA SIGMUND 
DAVÍÐ Í STJÓRNARRÁÐIÐ. 10

„Goldman er líka með 
puttana í þessu.“  6

Úr skjali um sölu á Íslandsbanka og 
Arion banka.
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Nýttu ávísunina!

hlaðborð og kaffi aðeinsh 490kr
• Súkkulaði tertur • Franskar súkkulaðitertur • Jarðaberjatertur KlKlKKKKKlKlKKKlleieieieieieieieeieieieieieieieeieeiinununununununununnununununununununununununnnuur r • JóJóJóJóJóJóJóJóóóóJóóóóJóóóJóóóJóóJJJJJJóJJJJJJóJJJJJ lalllll kökur r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

utertur • Skúffukökur og fleira.MMMaMaMaMMMaMMMMaMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMaMaMMaMaMaMMMMaMaMMMMaMMMMMaMangngngngngnggngngggngggggngggngó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-óóó-ó-ó-ó-óóóó-óó-óó-óó-óóó teteteteteteteteteteteteteteetetetetetettetetettetetttettetteteteertrr ur • Rúlúllúlúlúllúlúlúlúlúlllúlúllllllllllúllúllllllllúlllull

Þú fékkst málningarávísun frá okkur í vikunni,
baksíðu Handbókar Húsasmiðjunnar.

Ávísunin gildir sem 3.000 kr innborgun í öllum
erslunum Húsasmiðjunnar ef keypt er málning og

málningarverkfæri fyrir 12.000 kr. eða meira.
Nýttu ávísunina strax því hún gildir bara til 10. mars.

í vikunni fengu öll heimili landsins Handbók 
Húsasmiðjunnar.  Þar finnur þú allt frá grunni að
góðu heimili á frábæru verði.
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Handhafa

Þrjúþúsund 00/100

Ef keypt er málning fyrir 12.000 krónur eða meira. 

28. feb -10. mars 13
Húsasmiðjan

2020

Málningarávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar, frá fimmtudeginum 28. febrúar til sunnudagsins 

10. mars 2013, ef keypt er málning fyrir 12.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir af málningu og málningarvörum og eingöngu þegar verslað 

er með kreditkorti eða í staðgreiðslu en ekki í reikningsviðskiptum. 

Tékknr.            
           Fl              

           Banki-Hb
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mili á frábæru verði.

Handbókin er komin út!H
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SLYS Einn lést þegar bíll fór út 
af veginum við Norðurárdal í 
Skagafirði um miðjan dag í gær. 

Þrír til viðbótar voru í bílnum 
og voru allir fluttir með þyrlum 
Landhelgisgæslunnar á Landspít-
alann. Einn var alvarlega slasað-
ur en tveir voru með meðvitund 
þegar komið var að slysinu. 

Ekki fengust nánari upplýs-
ingar um líðan þeirra áður en 
Fréttablaðið fór í prentun.  - þeb

Óku út af í Norðurárdal:

Lést í bílslysi 
í Skagafirði 

23.02.2013 ➜ 01.03.2013

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

400
GRÖMM 
af gulli eru í hverju 
tonni af jarðvegi 
í Þormóðsdal, 
hundraðfalt það 
magn sem þarf til 
að vinna gullið.

454
MILLJARÐAR
Áætlað er að 
krónueignir 
þrotabúa 
Kaup-
þings og 
Glitnis 
nemi að 
minnsta 
kosti 454 
milljörðum 
króna.

23
2,5 KÍLÓMETRAR
Sérfræðingar dönsku straumfræðistofn-
unarinnar vilja færa ós Markarfl jóts til 
austurs til að bjarga Landeyjahöfn.

26,1% 
aðspurðra styður 
Framsóknarfl okk-
inn í nýrri könnun 
Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

20 ÍSLENSKIR TÓNLISTARMENN 
og hljómsveitir eru með plötusamninga í 
útlöndum.

eru í landsliðshópi kvenna 
í fótbolta fyrir Algarve-
mótið í næsta mánuði.

EKKERT NAUTAKJÖT 
fannst í nautaböku Gæðakokka.

10.000 KINDAHRÆ eru látin 
rotna á fj öllum eft ir óveðrið sem gekk 
yfi r Norðausturland í september.

Tekið skal fram að Kristján Þór 
Júlíusson hefur aðeins einu sinni boðið 
sig fram í embætti formanns Sjálf-
stæðisflokksins, ólíkt því sem skilja 
mátti á skrifum í dálkinum Frá degi til 
dags í blaðinu í gær.

LEIÐRÉTT

Rangt var farið með nafn framboðs 
Alþýðufylkingarinnar í frétt um fylgi 
flokka í blaðinu í gær. Framboðið 
nefnist ekki Alþýðuhreyfingin, heldur 
Alþýðufylkingin.

Veðurspá

Mánudagur
18-23 m/s V-og N-lands.

AFTUR VETUR  eftir hlýindi undanfarinna daga. Frost NA-til í dag og kólnar enn 
til morguns. Vaxandi NA-átt á morgun NV-til með snjókomu og harðnandi frosti. 
NA-hvassviðri og snjókoma um mest allt land á mánudag. 
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Víða 3-10 m/s, vaxandi NA-átt NV-til.

Gildistími korta er um hádegi
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

BANDARÍKIN „Rístu upp, ó Guð, og 
bjarga okkur frá sjálfum okkur,“ 
sagði Barry Black, þingprestur 
öldungadeildar Bandaríkjaþings, 
við upphaf þingfundar á fimmtu-
dag. 

Þar vísaði hann til þess að þing-
menn beggja flokka, demókratar 
jafnt sem repúblikanar, eru það 
fastir í skotgröfum sínum að þeir 
sáu engan möguleika á samkomu-
lagi um fjárútgjöld ríkisins.

Enda fór svo að þingfundi lauk 
án þess að nokkurt samkomulag 
tækist, þrátt fyrir að þar með 
væri runninn út sá tveggja ára 
frestur sem þingið hafði haft til 
að bjarga sér úr klípunni.

Nú fer af stað sjálfkrafa nið-
urskurður á fjárlögum upp á 85 
milljarða dala, eða ríflega tíu 
þúsund milljarða króna. Sá nið-
urskurður bitnar meðal annars 
á útgjöldum til hernaðarmála, 
menntamála, matvælaeftirlits 
og bitna með ýmsum hætti á 
almenningi. Nákvæmlega hvern-
ig kemur þó varla í ljós fyrr en 
eftir helgi, því demókratar og 
repúblikanar hafa talað sitt á 
hvað um afleiðingar niðurskurð-
arins og hversu alvarlegur hann 
yrði.

Barack Obama forseti segir 
niðurskurðinn bitna á börnum, 
öldruðum, sjúklingum og her-
mönnum auk þess sem hann geti 
kostað hundruð þúsunda Banda-
ríkjamanna atvinnuna. 

Obama kennir óbilgirni repú-
blikana alfarið um og segir að úr 
því sem komið sé geti það tekið 

nokkra mánuði að finna lausn á 
þessari deilu.

Hann segir þennan niðurskurð 
vera bæði heimskulegan og 
handahófskenndan, en það verði 
þó enginn heimsendir: „Við skul-
um hafa það á hreinu að ekkert 
af þessu er nauðsynlegt. Þetta er 
að gerast vegna ákvörðunar sem 
repúblikanar á þingi hafa tekið.“

Forsagan er sú að árið 2011 
setti Bandaríkjaþing sér það 

markmið að minnka fjárlaga-
hallann um 4.000 milljarða dala. 
Gefinn var til þess ákveðinn 
frestur, og samþykkt að næðist 
þetta metnaðarfulla markmið 
ekki áður en fresturinn rynni út, 
þá færi fyrrgreindur sjálfkrafa 
niðurskurður af stað. 

Þetta sagði hann eftir að leið-
togar beggja flokka á þingi komu 
á fund hans í Hvíta húsinu í gær.

 gudsteinn@frettabladid.is

Gátu ekki komist að 
neinu samkomulagi
Sjálfvirkur niðurskurður á bandarísku fjárlögunum upp á 85 milljarða dala hófst 
um mánaðamótin, þar sem þingmönnum tókst ekki að koma sér saman um 
annað fyrirkomulag. Bitnar á öldruðum, börnum, sjúklingum og hermönnum.

UPPGJÖF Í ÖLDUNGADEILD  Öldungadeildarþingmennirnir Richard Durbin, Charles 
Schumin, Harry Reid og Patty Murray ganga af blaðamannafundi, þar sem þeir 
 svöruðu spurningum um niðurskurðinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PÁFAGARÐUR, AP Páfalaust er 
í Róm eftir að Benedikt XVI 
hætti klukkan átta á fimmtu-
dagskvöld. Þangað til nýr páfi 
verður kosinn taka nokkrir hátt-
settir kirkjunnar menn við dag-
legri stjórn hennar.

Rúmlega hundrað kardínálar 
koma saman á mánudag til að 
ákveða hvenær páfakjör hefst, 
sem verður í síðasta lagi tuttugu 
dögum eftir að Benedikt hætti. 
Að öllum líkindum verður það 
þó fyrr, jafnvel strax í næstu 
viku.

Íbúð páfa í Vatíkaninu var inn-
sigluð þegar á fimmtudagskvöld, 
og verður hún ekki opnuð aftur 
fyrr en nýr páfi er fundinn.

- gb

Páfalaust í Róm:

Undirbúningur 
páfakjörs hefst

TARCISIO BERTONE KARDÍNÁLI  Fær 
það hlutverk að stjórna páfakjöri. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FASTEIGNIR Félagið Drómi, sem 
á húsið í Vesturvör 27 þar sem 
íbúum hefur verið sagt upp leigu-
samningum og gert að yfirgefa 
bygginguna, undirstrikar, vegna 
fréttar í Fréttablaðinu í gær 
um „hremmingar íbúanna“, að 
félagið sé ekki leigusali fólksins.

Drómi kveðst enn ekki hafa 
fengið húsið afhent „vegna erfið-
leika leigusalans við að rýma 
umrædda eign“. Vesturvör 27 
sé iðnaðarhúsnæði í mjög bágu 
ásigkomulagi og óhæft til útleigu, 
meðal annars vegna skorts á 
flóttaleiðum við eldsvoða. „Drómi 
hefur ítrekað krafist þess gagn-
vart leigutaka að húsnæðið verði 
rýmt af þessum sökum.“  - gar

Vesturvör 27 er brunagildra:

Leigusala gert 
að rýma húsið

Í VESTURVÖR  Íbúarnir óttast að verða 
bornir út.
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ALLA HELGINA Í ÖLLUM BÚÐUM

AFNEMUM 
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AF ÖLLUM VÖRUM.
TAX FREE TILBOÐ 

JAFNGILDIR 20.32% 
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Álftanes, Garðabær, Garður, Grindavík, Kjósarhreppur, Mosfellsbær, 
Reykjanesbær, Sandgerði, Seltjarnarnes, Vogar.
 
Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sérhver kona sem 
veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf.
 

Eystrasaltssigling - Stokkhólmur, Tallinn, St. Pétursborg og Helsinki 
  7. – 12. maí 
Töfraperlur Spánar - Barcelona o.fl. 6. – 13. ágúst
Aðventuferð til München 5. – 8. desember 
 

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti pöntunum í 
síma á milli kl. 17:00 og 19:00 á virkum dögum frá 4. – 11. mars. 
 
Svanhvít Jónsdóttir 565 3708
Ína Jónsdóttir 421 2876
Guðrún Eyvindsdóttir 422 7174
Valdís Ólafsdóttir 566 6635
Sigrún Jörundsdóttir 565 6551
 

Orlofsnefndin

Húsmæðraorlof 
Gullbringu- og Kjósarsýslu 2013

EFNAHAGSMÁL Selja á Íslands-
banka og Arion banka til inn-
lendra aðila með samtals 105 
milljarða króna afslætti, endur-
fjármagna Orkuveitu Reykja-
víkur (OR) að fullu og útvega 
Landsbankanum nægan erlendan 
gjaldeyri til að geta greitt af 300 
milljarða króna skuldabréfaskuld 
sinni. Þetta kemur fram í skjali 
sem sýnir eina af þeim sviðs-
myndum sem unnið er eftir í við-
ræðum stjórnvalda og kröfuhafa 
Glitnis og Kaupþings.

Margt í sviðsmyndinni rímar 
við þær fréttir sem sagðar hafa 
verið af viðræðunum undanfarna 
daga. Tilgangur þeirra er að klára 
nauðasamning beggja þrotabú-
anna, binda íslenskar eignir 
þeirra og taka með því stórt skref 
í átt að afnámi gjaldeyrishafta. 

Í sviðsmyndinni, sem Frétta-
blaðið hefur undir höndum, er 
lagt til að Íslandsbanki verði seld-
ur fyrir 0,55 prósent af bókfærðu 
eigin fé bankans og að greitt verði 
fyrir með erlendum eignum. Sam-
kvæmt skjalinu á það að skila um 
55 milljarða króna afslætti, eða 
„klippingu“ eins og það er kallað 
þar. Samhliða á að skipta á lána-
söfnum sem heita Holt og Haf, og 
eru í eigu Glitnis, og þeim inn-
stæðum í erlendum gjaldeyri sem 
eru í Íslandsbanka. 

Í Hafi voru upphaflega sjávar-
útvegsfyrirtæki og fleiri félög. Í 
Holti voru fasteignafélög í  Evrópu 
og á Íslandi. Lánasöfnin tvö, sem 
upphaflega voru sett að veði 
fyrir veðlánum hjá Seðlabanka 
 Evrópu fyrir hrun, eru metin 
á 88,5 milljarða króna í bókum 
Glitnis. Erlendur innstæðurnar 

í Íslandsbanka voru hins vegar 
um 67 milljarðar króna um síð-
ustu áramót. Þessi skipti verða 
ekki gerð með neinum afslætti og 
því er ljóst að meira af erlendum 
eignum en bara innstæður þurfa 
að fara yfir til Glitnis. 

Þá á að flytja gjaldmiðlaskipta-
samning sem Íslandsbanki er með 
við Seðlabanka Íslands yfir til 
Glitnis. Enginn afsláttur á heldur 
að vera á þeim skiptum. Í skjal-
inu segir að þessar aðgerðir muni 
skila því, að meðtöldum rekstrar-
kostnaði af starfsemi Glitnis 
næstu árin, að eignir þrotabús-
ins í íslenskum krónum fari þá 
niður í núll. Þær eru bókfærðar 
á 254,5 milljarða króna í ársupp-
gjöri Glitnis fyrir árið 2012. 

Sviðsmyndin gerir einnig ráð 
fyrir því að Kaupþing selji Arion 
banka fyrir 55 prósent af bók-
færðu eigin fé bankans og að það 
muni skila um 50 milljarða króna 
afslætti. 

Eignir Kaupþings í íslenskum 
krónum voru 197,7 milljarðar 
króna um mitt síðasta ár og sam-
kvæmt sviðsmyndinni færu þær 
niður í núll með þessari aðgerð, 
þegar búið er að taka tillit til 
rekstrarkostnaðar á starfsemi 
Kaupþings næstu árin. 

Þegar búið verður að ganga frá 
ofangreindu er það mat þeirra 
sem skrifa skjalið að hægt verði 
að ganga frá nauðasamningum 
bæði Glitnis og Kaupþings. 

 thordur@frettabladid.is

Vilja selja banka með 
105 milljarða afslætti 
Fréttablaðið hefur sviðsmynd sem notuð er í viðræðum stjórnvalda og kröfuhafa 
Glitnis og Kaupþings undir höndum. Selja á Íslandsbanka og Arion með miklum 
afslætti, endurfjármagna OR og tryggja Landsbankanum mikið magn af gjaldeyri. 

Sviðsmyndin fjallar líka um „aðrar aðgerðir“ sem eru taldar geta leitt til 
þess að gjaldeyrishöftum verði aflétt. Þar er meðal annars sagt að „sjóðir 
á vegum stærstu kröfuhafanna bjóðist til að endurfjármagna Orkuveitu 
Reykjavíkur–  þessar viðræður eru langt komnar en skilyrði fyrir því að 
sjóðirnir komi að þessu er að Glitni og Kaupþingi verði veitt heimild 
til nauðasamninga. Goldman Sachs er að vinna í þessum viðskiptum.“ 
Orkuveita Reykjavíkur skuldaði alls 229,2 milljarða króna í lok september 
síðastliðins. 

Ef nauðasamningar nást, og útgreiðslur til kröfuhafa hefjast, reikna 
ráðgjafar Glitnis og Kaupþings með að innlendir kröfuhafar beggja búa 
fái um 40 milljarða króna greiðslu í gjaldeyri til sín á árinu 2013. Hann 
er skilaskyldur og mun því verða eign Seðlabankans. Sá gjaldeyrir verður, 
samkvæmt sviðsmyndinni, síðan notaður til að hjálpa Landsbankanum 
með sínar greiðslur á næstu árum, en hann þarf að borga þrotabúi sínu 
um 300 milljarða króna í erlendum gjaldeyri fram til ársins 2018.  

Afgang þess gjaldeyris á að afla með skuldabréfaútgáfu Arion banka og 
Íslandsbanka erlendis. Arion banki reið á vaðið með slíka útgáfu í síðustu 
viku og gaf út bréf fyrir 500 milljónir norskra króna. Í skjalinu segir: 
„Goldman er líka með puttana í þessu“. Höfundar þess búast síðan við að 
Íslandsbanki fari í sambærilegt útboð innan tíðar og að afrakstri beggja 
verði, beint eða óbeint, ráðstafað í þágu Landsbankans. 

„Goldman er líka með puttana í þessu“

TIL SÖLU   Legið hefur fyrir að kröfuhafar gömlu bankanna ætla sér ekki að eiga þá nýju til langs tíma. Líklegra er talið að 
Íslandsbanki verði seldur á undan enda hefur hópur fjárfesta, undir forystu Framtakssjóðs Íslands, gert óformlegt tilboð í hann. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Umfjöllun ársins
■ Egill  Ólafsson, Morgunblaðinu, 
fyrir fréttaflutning af illviðri.  
■ Kristjana Guðbrandsdóttir, DV, fyrir 
greinaflokk um einhverfu.
■ Sunna Valgerðardóttir, Frétta-
blaðinu, fyrir fréttaskýringar um 
stöðu geðfatlaðra. 
Rannsóknarblaðamennska
■ Andri Ólafsson, Stöð 2, fyrir fréttir 
af fjárhagsvanda Eirar.
■ Jóhann Bjarni Kolbeinsson, RÚV, 
fyrir umfjöllun um kadmíum í áburði 
og notkun iðnaðarsalts í matvælum.
■ Jóhannes Kr. Kristjánsson, Kast-
ljósi, fyrir umfjöllun um skýrslur 
Ríkisendurskoðunar um bókhalds-
kerfi ríkisins.   

Viðtal ársins
■ Anna Brynja Baldursdóttir, 
Vikunni, fyrir viðtal við Agnesi M. 
Sigurðardóttur, biskup.
■ Sigmar Guðmundsson, Kastljósi, 
fyrir viðtal við Eirík Inga Jóhannsson. 
■ Skapti Hallgrímsson, Morgun-
blaðinu, fyrir viðtal við tónlistar-
manninn Valmar Valjots.
Blaðamannaverðlaun ársins 
■ Ingi Freyr Vilhjálmsson, DV, fyrir 
umfjöllun um fiskveiðar við Afríku og 
ýmis skrif um viðskipti.   
■ Ragnar Axelsson, Morgunblaðinu, 
fyrir umfjöllun og myndir af stórum 
pollum á Grænlandsjökli.   
■ Una Sighvatsdóttir, Morgunblaðinu, 
fyrir greinaflokk um umferðarslys.

Tilnefningar til Blaðamannaverðlauna

FJÖLMIÐLAR Sunna Valgerðar-
dóttir, blaðakona á Frétta-
blaðinu, er tilnefnd til 
blaðamannaverðlauna Blaða-
mannafélags Íslands árið 2012 
fyrir umfjöllun sína í Frétta-
blaðinu um stöðu geðfatlaðra. 

Sunna skrifaði röð fréttaskýr-
inga í október og nóvember, en í 
rökstuðningi dómnefndar kemur 
fram að fréttaskýringaröðin 
hafi verið áhrifamikil, heildstæð 
og vel unnin.    
 - þeb

Fréttablaðið tilnefnt: 

Umfjöllun um 
stöðu geðveikra 
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Allt úrvalið er fáanlegt í Hagkaup Smáralind og Garðabæ, minna í öðrum verslunum.

DVD MARKAÐUR
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STEFNA UM LAGNINGU RAFLÍNA Í JÖRÐU

Þeirri skoðun hefur vaxið ásmegin 
á síðustu árum að háspennulínur 
valdi óásættanlegri sjónmengun í 
náttúru Íslands. Fyrir vikið hefur 
sú krafa orðið háværari að slíkar 
línur verði í auknum mæli lagðar 
í jörð. Raunar er þegar orðin venja 
að notast við jarðstrengi fremur en 
loftlínur þegar háspennulínur með 
lága spennu eru lagðar enda hag-
kvæmari í slíkum tilfellum. Við 
hærri spennu eru jarðstrengir 
hins vegar umtalsvert dýrari.

Landsnet, sem rekur flutnings-
kerfi raforku, hefur kynnt fram-
tíðarsýn um mikla uppbyggingu 
á raforkukerfinu sem þykir ekki 
lengur standast kröfur. Munar 
svo miklu á kostnaðinum við þess-
ar línugerðir að flutningsverð raf-
orku gæti allt að því þrefaldast ef 
tekin yrði ákvörðun um að fram-
vegis yrðu allar háspennulínur 
lagðar í jörð. Slík hækkun myndi 
þýða 40% hækkun á raforkuverði.

Engin pólitísk stefnumótun er 
hins vegar til um þessi mál eins 
og Landsnet hefur kvartað undan. 
„Það er ekki hægt að ætlast til 
þess að eitthvað eitt fyrirtæki 
fari að taka ákvörðun með jafn 
miklar samfélagslegar afleiðing-
ar. Það er stjórnvalda að gera það,“ 

segir Þórður Guðmundsson, for-
stjóri Landsnets. Til að fá botn í 
þessi mál samþykkti Alþingi þann 
1. febrúar 2012 þingsályktunartil-
lögu þar sem kveðið var á um skip-
an nefndar til að móta stefnu um 
lagningu raflína í jörð.

Náðu ekki saman um stefnu
Formaður nefndarinnar var valinn 
Gunnar Svavarsson, fyrrverandi 
alþingismaður, en auk þess áttu 
sæti í hópnum fulltrúar Lands-
nets, Landverndar, landeigenda á 
áhrifasvæði ráðgerðra raflína og 
nokkurra annarra hagsmunaaðila.

Nefndin skilaði lokaskýrslu til 
Steingríms J. Sigfússonar atvinnu-
vegaráðherra 11. febrúar. Þar eru 
settar fram fjórar megin tillögur 
sem eru kynntar hér til hliðar. Þó 
má segja að nefndinni hafi mis-
tekist helsta ætlunarverk sitt því 
í bókun formanns segir:

„Nefndin náði ekki á starfstíma 
sínum að leggja fram eina beina 
tillögu um nákvæma stefnu eða 
vinnutilhögun um það hvenær 
jarðstrengur eða loftlína skuli 
valin við flutning eða dreifingu á 
rafmagni.“

Segja má að tvö sjónarmið hafi 
tekist á í nefndinni. Í fyrsta lagi 
sjónarmið Landsnets sem  Þórður 
Guðmundsson lýsir svo: „Við 
höfum talað fyrir því að allar línur 
á lágum spennum fari í jörðu en 
að við hærri spennu fari línur 
almennt ekki í jörðu nema sérstak-
ar aðstæður réttlæti það.  Það gætu 

þá verið náttúru minjar, nálægð við 
flugvöll og fleira í þeim dúr.“

Meta umhverfisáhrif jarðstrengja
Í öðru lagi er það sjónarmið Land-
verndar sem vill skoða málin í víð-
ara samhengi. Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson, framkvæmdastjóri 
Landverndar, sat í nefndinni.

„Við lögðum áherslu á að það 
yrði litið náið á þörfina fyrir að 
byggja raflínu og að kortlagt yrði 
fyrir hverja það væri gert. Því ef 
einungis er litið til þarfar almenn-
ings er alls ekki þörf á jafn stórum 
línum og sums staðar er verið að 
tala um,“ segir Guðmundur og 

heldur áfram: „Við lögðum einn-
ig áherslu á að umhverfisáhrif 
jarðstrengja væru metin rétt 
eins og loftlína þannig að hægt 
væri að bera saman áhrifin af 
þessu tvennu. Í sumum tilvikum 
eru meiri áhrif af jarðstreng en í 
öðrum af loftlínu. Þá lögðum við 
áherslu á að litið væri til mengun-
arbrotareglu umhverfisréttar sem 
gerir ráð fyrir því að sá sem kallar 
á að það þurfi að byggja línu borgi 
fyrir hana. Þannig að ef einhver 
stórkaupandi raforku gerir það að 
verkum að leggja þarf stærri línu 
en ella þá borgi stórkaupandinn 
umframkostnaðinn.“

Steingrímur J. Sigfússon, 
atvinnuvegaráðherra, hefur kynnt 
skýrsluna í ríkisstjórn og þá verð-
ur hún á næstunni rædd í viðkom-
andi þingnefndum. 

Verður að bæta öryggi
Steingrímur segir að frekari vinna 
sé fram undan og þó nefndin hafi 
ekki náð utan um málin í heild 
sinni sé skýrslan engu að síður 
áfangi. Þar sé að finna samstöðu 
um ákveðin meginatriði sem, að 
hans mati, færi hlutina í rétta átt.

„Ég held þó að þetta stóra og 
knýjandi mál þurfi frekari skoð-
unar við. Það þarf til að mynda að 
útkljá það á hvers konar áætlana-
gerð þessi mál eiga að byggja. Á 
að byggja á kerfisáætlun Lands-
nets og þá í breyttu umhverfi þar 
sem allir geta komið sínum sjón-
armiðum á framfæri snemma í 
ferlinu? Eða á að færa þetta yfir 
í einhvers konar rammaáætlun? 
Þessari spurningu er enn ósvarað 
og jafnframt þeirri hvort réttast 
sé að færa ákvörðunarvaldið frá 
framkvæmdaraðilanum.“

Loks segir Steingrímur að brýnt 
sé að fá botn í þessi mál enda þurfi 
að leggjast í uppbygginu á raforku-
kerfinu á næstu árum. „Það þarf 
að mæta þörfum og halda áfram að 
bæta öryggi í kerfinu eins og áföll 
síðustu mánaða sýna okkur. Það 
eina sem ég get fullvissað menn 
um er að þessi mál verða tekin til 
alvarlegrar skoðunar þar sem litið 
verður til langrar framtíðar.“

Mistókst að móta stefnu um raflínur
Nefnd sem móta átti stefnu um lagningu raflína í jörð tókst ekki að ná samstöðu um stefnumótun í málaflokknum. Landsnet stefnir að 
því að leggjast í mikla uppbyggingu á flutningskerfi raforku á næstu árum en ekki hefur fengist botn í deilur um jarðstrengi og loftlínur.

HÁSPENNULÍNUR  Landsnet hefur kynnt áætlanir um mikla uppbyggingu á 
flutnings kerfi raforku á næstu tíu árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Magnús Þorlákur 
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

➜ Breyta þarf vinnuferli í kringum 
kerfisáætlun Landsnets og inn-
leiða þriðju raforkutilskipun 
Evrópuþingsins inn í landslög 
samkvæmt EES-samningnum þar 
sem finna má verkferla við vinnu 
slíkra áætlana.

➜ Framvegis þarf að setja fram 
valkostagreiningu fyrir einstakar 
framkvæmdir.

➜ Setja skal fram almenn viðmið 
um hvenær jarðstrengur skuli 
vera valinn umfram línu þrátt 
fyrir kostnaðarauka og aðrar 
grundvallarreglur.

➜ Leggja skal aukna áherslu á rann-
sóknir, bæði umhverfisrannsóknir 
og hagfræði- og kostnaðargrein-
ingar.

Tillögur nefndarinnar

Deilur um hvort leggja eigi raflín-
ur í jörðu hafa staðið í vegi fyrir 
uppbyggingu raforkukerfisins 
síðustu ár. Skýrasta dæmið um 
það er ráðgerð framkvæmd við 
nýja háspennulínu á Reykjanesi. 
Landsnet hefur í sjö ár undirbúið 
framkvæmdina sem er að mati 
fyrirtækisins nauðsynleg með 
tilliti til raforkuöryggis. Ýmislegt 
hefur þó komið upp á. Lengi vel 
stóð sveitarfélagið Vogar í vegi 
fyrir framkvæmdinni þar sem 
það taldi heppilegra að leggja 
línuna í jörð en sem loftlínu. 

Vogar féllu frá þeirri andstöðu 
sinni á síðasta ári. Það er þó ekki 
þar með sagt að framkvæmdir 
hafi getað hafist. Fyrirhuguð 
háspennulína á að liggja um 
eignarlönd tuttugu jarða. Lands-
neti hefur hins vegar ekki tekist 
að ná samningum við alla land-
eigendur. Snýst ágreiningurinn 
við þá sem ekki hafa viljað semja 
einmitt um það að landeigendur 
hafa talið æskilegt að línan verði 
lögð í jörð. Eftir að hafa gefist 
upp á samningum fór Landsnet 
í síðustu viku fram á það að 
viðkomandi jarðir verði teknar 
eignarnámi en enn er óvíst hvort 
fallist verður á þá kröfu.

Deilur um jarð-
strengi á Reykjanesi
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2013 SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2

KÖNNUN Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, formaður Framsókn-
arflokksins, nýtur mests trausts 
til að leiða ríkisstjórn að loknum 
kosningum samkvæmt niðurstöð-
um skoðanakönnunar Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2. 

Alls sögðu 28,3 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni að 
þeir treystu Sigmundi Davíð best 
til að taka við embætti forsætisráð-
herra. Þetta eru fleiri en þau 26,1 
prósent sem segjast ætla að kjósa 
Framsóknarflokkinn.

Talsverður munur er á afstöðu 
fólks til Sigmundar Davíðs eftir 
kyni svarenda. Þannig treysta 
32,3 prósent karla honum best 
til að leiða ríkisstjórn en 23 pró-
sent kvenna. Einnig er verulegur 
munur eftir búsetu, en 40 prósent 
íbúa landsbyggðarinnar treysta 
Sigmundi best, samanborið við 
23,2 prósent íbúa höfuðborgar-
svæðisins.

Bjarni Benediktsson, formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, nýtur 
trausts 18,8 prósenta til að gegna 
starfi forsætisráðherra að loknum 
kosningum. Það er mun lægra hlut-
fall en styður Sjálfstæðisflokkinn, 
enda segjast aðeins 64,1 prósent 
 stuðningsmanna Sjálfstæðisflokks-
ins treysta Bjarna best til verksins.

Lítill munur er á afstöðu fólks til 
Bjarna eftir kyni og búsetu.

Katrín Jakobsdóttir, nýr formað-
ur Vinstri grænna, nýtur mests 
trausts til að gegna starfi forsætis-
ráðherra hjá 15,2 prósentum þjóð-
arinnar samkvæmt könnun Frétta-

blaðsins og Stöðvar 2. Það er hærra 
hlutfall en styður Vinstri græna 
samkvæmt sömu könnun.

Talsverður munur er á afstöðu 
kynjanna til Katrínar, en 19,4 pró-
sent kvenna treysta henni best, 
samanborið við 12 prósent karla. Þá 
treysta íbúar höfuðborgarsvæðis-
ins henni heldur betur en íbúar 
landsbyggðarinnar.

Árni Páll Árnason, nýr formaður 
Samfylkingarinnar, nýtur minnsts 
trausts til að leiða ríkisstjórn af 
leiðtogum stóru flokkanna fjög-
urra. Alls segjast 12,8 prósent 
treysta Árna Páli best, sama hlut-
fall og segist myndu kjósa Samfylk-
inguna yrði gengið til kosninga nú.

Enginn munur er á afstöðu kjós-
enda til Árna Páls eftir kyni, en 
hann nýtur heldur meiri hylli á 
höfuðborgarsvæðinu en á lands-
byggðinni.

Alls nefna 6,5 prósent Guðmund 
Steingrímsson, formann Bjartrar 
framtíðar, og 4,7 prósent Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, varafor-
mann Sjálfstæðisflokksins.

Hringt var í 1.329 manns þar 
til náðist í 800 samkvæmt lag-
skiptu úrtaki miðvikudaginn 27. 
janúar og fimmtudaginn 28. janú-
ar. Þátttakendur voru valdir með 
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svar-
endur skiptust jafnt eftir kyni, og 
hlutfallslega eftir búsetu og aldri. 
Spurt var: Hverjum treystir þú best 
til að leiða ríkisstjórn að loknum 
kosningum? Alls tóku 47,6 prósent 
afstöðu til spurningarinnar.

 brjann@frettabladid.is

Flestir vilja Sigmund 
Davíð í Stjórnarráðið
Landsmenn telja formann Framsóknarflokksins best til þess fallinn að leiða ríkis-
stjórn samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Aðeins tveir af hverj-
um þremur kjósendum Sjálfstæðisflokksins telja Bjarna Benediktsson besta kostinn.

Heimild: 
Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 

dagana 27. og 28. febrúar 2013

Heimild:
Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 

dagana 27. og 28. febrúar 2013

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson

28,3%

TRAUST TIL STJÓRNMÁLAMANNA
Hverjum treystir þú best til að leiða ríkisstjórn að loknum kosningum?

Árni Páll Árnason
12,8%

Bjarni 
Benediktsson
18,8%

Guðmundur 
Steingrímsson
6,5%

Katrín Jakobsdóttir
15,2%

Annar
18,3%

Hefur þú áhuga á að fyrirtæki þitt taki þátt í 
hótel- og veitingahúsasýningunni Igeho sem 
haldin verður í Basel í Sviss 23. - 27. nóvember?

Þar verður íslenskur þjóðarbás þar sem markmiðið 

er að kynna sérstöðu Íslands sem framleiðanda á 

úrvalshráefni til matargerðar, hreinleika náttúrunnar 

til sjávar og sveita og íslenska matarmenningu. 

Fyrirtækjum stendur til boða að kynna allskyns 

matvörur og aðrar vörur sem tengjast hótel- og 

veitingahúsarekstri.

Igeho sýningin er haldin annað hvert ár og skiptist niður 

í nokkra vöru- og þjónustuflokka, fyrst og fremst á sviði 

matvæla. Þar fer fram viðamikil kynning á matvæla-

framleiðslu, bæði kjöti og fiski, drykkjarvöru og hvers 

kyns tækni tengri matvælaiðnaði. Búist er við að um 80 

þúsund gestir mæti á sýninguna. Stærsti hluti þeirra eru 

hótel- og veitingahúsaeigendur frá Sviss og Þýskalandi. 

Þeir sem áhuga hafa á þátttöku í Igeho 2013 eru 

hvattir til að hafa samband fyrir 15. mars við Berglindi 

Steindórsdóttur, sem jafnframt veitir frekari upplýsingar, 

berglind@islandsstofa.is eða s. 511 4000.

Kynnum nýjar gerðir
af dýnum frá DUX.

50% afsláttur* 
af höfuðgöflum og rykföldum 
við kaup á nýju gerðunum.

DUXIANA
Ármúla 10
S-5689950
duxiana.com 

*Tilboðið gildir frá 1.mars til 27. mars.
         Háþróaður svefnbúnaður

Sinni öllum almennum kvensjúkdómum og einkum og sér í lagi 
ófrjósemisvandamálum.
Tímapantanir í síma 515 8100 alla virka daga

Snorri Einarsson, kvensjúkdómalæknir

Hef opnað læknastofu í ART Medica, 
Bæjarlind 12, Kópavogi

 GRAFÍK/JÓNAS
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Fyrir landsfund Sjálfstæðis-
flokksins benti flest til að 
afstaðan til Evrópu yrði 
þrengd. Hitt kom á óvart 

að VG skyldi samþykkja að ljúka 
aðildarviðræðunum og verða 
þannig opnara fyrir þróun vest-
rænnar samvinnu.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
lengst af haft forystu um ný skref 
Íslands í pólitísku og efnahags-
legu samstarfi vestrænna lýð-
ræðisríkja. Nú er hann í besta falli 
málsvari óbreytts ástands. Engar 
línur voru lagðar á landsfundi 
hans hvernig tryggja ætti stöðu 
Íslands í þeim miklu breyting-
um sem eru að verða í alþjóðlegri 
efnahagssamvinnu, meðal annars 
á milli Evrópu og Bandaríkjanna.

Landsfundurinn 
gekk svo langt 
að hafna tillögu 
um þjóðarat-
kvæðagreiðslu 
u m  f r a m -
hald aðildar-
viðræðnanna, 
sem hann á hinn 
bóginn sagði að 

væri forsenda þess að halda þeim 
áfram. Á fundinum endurómaði 
það viðhorf Morgunblaðsins að 
fremur ætti að tefla stöðunni á 
innri markaði Evrópska efnahags-
svæðisins í tvísýnu en að fallast á 
nýjar reglur um eftirlit með fjár-
málastofnunum. Þær eru þó sér-
staklega mikilvægar hagsmunum 
fyrirtækja og neytenda sem vilja 

eiga jafnan og óskertan aðgang að 
alþjóðlegum fjármálamarkaði.

Ekki er unnt að segja að hug-
sjónir VG lúti að frjálsum gjald-
eyrisviðskiptum. En öndvert við 
Sjálfstæðisflokkinn ætlar VG 
ekki fyrir fram að loka einum af 
helstu möguleikunum á að losa 
Ísland úr kvínni sem það er nú 
einangrað í.

Landsfundur Sjálfstæðisflokks-
ins samþykkti að krónan væri 
ekki framtíðargjaldmiðill en 
hafnaði um leið þeim kosti sem 
raunhæfastur er í staðinn. Einu 
sinni var sagt um Framsóknar-
flokkinn að hann væri opinn í 
báða enda. Að því er peningamál-
in varðar sýnist Sjálfstæðisflokk-
urinn nú vera lokaður í báða enda. 

Báðum endum lokað

Fyrir landsfundina um síð-
ustu helgi benti flest til þess 
að þrír flokkar; Sjálfstæðis-

flokkurinn, Framsóknarflokkur-
inn og VG, myndu ganga til kosn-
inga með samræmda stefnu um 
að hætta aðildarviðræðunum. 
Þeir eru líklegir til að fá ríflegan 
meirihluta. Aðeins tveir flokkar 
hefðu þá viljað ljúka viðræðunum: 
Samfylking og Björt framtíð. Eins 
og horfir verða þeir í afgerandi 
minnihluta.

Hefði VG samþykkt að slíta við-
ræðunum var áframhaldandi sam-
starf við Samfylkinguna úr sög-
unni. Nú er sá kostur opinn með 

Bjartri framtíð. Sjálfstæðisflokk-
urinn er ekki einangraður en hann 
hefur málefnalega  takmarkað 
stjórnarmyndunarmöguleika sína 
við Framsóknarflokkinn. Margt 
bendir því til að kosningarnar 
muni snúast um þessar tvær fylk-
ingar. 

Kjósendur hafa sjaldan átt þess 
kost að velja á milli tveggja svo 
skýrra ríkisstjórnarkosta. Fyrir 
síðustu helgi voru ríkisstjórnar-
flokkarnir með algjörlega tapaða 
stöðu á taflborði stjórnmálanna. 
Óvæntur leikur VG losaði um 
þessa stöðu. Þótt kannanir bendi 
ekki til að spenna verði í endatafl-

inu er staðan opnari en áður. Vinn-
ingslíkur stjórnarandstöðuflokk-
anna eru þó umtalsvert meiri, 
einkum ef forsætisráðherra tefl-
ir stjórnarskránni fram í rauðan 
dauðann.

Umskiptin felast í því að kjós-
endur hafa nú sjálfir færi á að 
ákveða hvort möguleikanum á upp-
töku evru verður haldið opnum eða 
honum lokið. Það mál er ekki fyrir 
fram afgreitt á landsfundum eins 
og í stefndi. Eðli kosningabarátt-
unnar breytist talsvert við þetta. 
Erfitt er þó að sjá hvernig teflist 
úr þessari nýju stöðu enda bland-
ast mörg önnur mál í það mat.

Staðan á tafl borðinu opnast

Vegna óvinsælda ríkisstjórn-
arinnar er veikleiki fyrir 
stjórnarflokkana að spyr-

nast saman á ný. Á móti kemur að 
frjálslyndari armur Samfylkingar-
innar er kominn í forystu. Órólega 
deildin í VG er farin. Þá hafa til-
svör nýs formanns þegar gefið VG 
ferskara og trúverðugra yfirbragð 
og lítið eitt aukið fylgið.

Framsóknarflokkurinn birtist 
í nýju ljósi með ábyrgðarlausum 
loforðum. Rætur fylgisaukningar-

innar liggja aftur á móti í atfylgi 
Morgunblaðsins allt frá því að það 
snerist gegn forystu Sjálfstæðis-
flokksins í Icesave-málinu. Fyrir 
vikið gæti Framsóknarflokkur-
inn orðið áhrifaríkari aðilinn í 
því samstarfi þessara flokka sem 
kannanir benda til að liggi á borð-
inu.

Taki kjósendur hins vegar þann 
kost að ljúka aðildarviðræðunum 
er stjórnarskrárbreyting óhjá-
kvæmileg áður en Alþingi hefur 

umfjöllun um hugsanlegan samn-
ing. Þetta gefur nýjum leiðtogum 
stjórnarflokkanna færi á að flytja 
það mál í heild á milli kjörtíma-
bila með vandaðri vinnubrögð-
um, áfangaskiptingu og tilboði 
um breiðari samstöðu. Það myndi 
aftur kalla á nýjar kosningar innan 
tveggja ára. Fátt bendir þó til að 
svo djarft verði teflt. En það hjálp-
aði forsetanum að opna stöðu sína í 
fyrra að segjast bara hafa löngun 
til að fá tvö ár í viðbót! 

Næstu leikir

ILVA Korputorgi, sími 522 4500 www.ILVA.is 
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M
atur með óljósu innihaldi hefur verið talsvert 
á dagskrá undanfarnar vikur. Fyrst var það 
hrossakjötshneykslið þar sem upp komst að 
í tilbúnum frystum matvælum sem seld eru 
undir sænsku vörumerki og áttu að innihalda 

nautakjöt, sem ekki reyndist vera nautakjöt heldur hrossa-
kjöt.

Hrossakjötsfárið var ekki fyrr afstaðið en greint var frá 
því nú í vikunni að hér á litla góða Íslandi voru seldar nauta-

bökur sem innihéldu hreint og 
beint ekki örðu af kjöti, ekki 
einu sinni hrossakjöti.

Þetta er enn ein áminningin 
um mikilvægi þess að leggja 
sér ekki til munns annan mat 
en þann sem maður veit fyrir 
víst hver er. Vissulega er til 
tilbúinn matur sem framleidd-

ur er af metnaði, matur sem er það sem stendur á pakkanum 
að hann sé. Hitt er því miður allt of algengt.

Ástæðurnar fyrir því að fólk kaupir unninn mat eru 
einkum tvær. Það er fljótlegt að koma honum á borð og hann 
kostar oft minna en hráefni til matargerðar frá grunni. Gott 
er þó að hafa í huga að til eru fleiri leiðir til að spara en að 
kaupa alltaf það ódýrasta. 

Íbúar Vesturlanda henda til dæmis ókjörum öllum af mat. 
Það er mikil sóun sem hægt er að draga úr með tiltölulega 
lítilli fyrirhöfn. Þá er einfaldur matur sem búinn er til úr 
grunnhráefnum, fiski, kjöti og grænmeti, ekki endilega svo 
mikið dýrari en sá unni. Og þegar upp er staðið er það auðvi-
tað öruggasti valkosturinn að borða mat sem fulljóst er hver 
er. 

Þeir matvælaframleiðendur sem selja mat sem inniheldur 
annað en sagt er á umbúðunum eru að svíkja. Það eru ekkert 
annað en vörusvik að selja hrossakjöt sem nautakjöt. Það 
breytir engu um það þótt hrossakjöt sé út af fyrir sig alveg 
ljómandi matur, bæði hvað varðar bragð og næringu, það er 
bara ekki nautakjöt. Hvað þá þegar seld er nautabaka sem 
ekki inniheldur gramm af kjöti.

Ábyrgðin á þessum svikum liggur hjá framleiðandanum. 
Vissulega má fara fram á að eftirliti sé sinnt og eftirlitsað-
ilar eiga að veita framleiðendum aðhald við að standa undir 
ábyrgðinni. Engu að síður er það matvælaframleiðandans að 
standa klár á því að sá matur sem hann framleiðir og selur sé 
sá matur sem umbúðirnar segja til um.

Neytendur eiga að senda matvælaframleiðendum skýr 
skilaboð um það að þeir hafni því að kaupa köttinn í sekkn-
um. Þeir framleiðendur sem svíkjast um að framleiða þann 
mat sem þeir segjast vera að framleiða eiga hreinlega ekki 
skilið að við þá sé verslað.

Ábyrgðin er framleiðendanna en neytendur hafa svo 
sannar lega valdið til að hafna vörunni. Því valdi mættu þeir 
svo sannarlega vera duglegri að beita.

Neytendur hafa bæði afl og vald: 

Svikinni vöru 
á að hafna

Steinunn
Stefánsdóttir

steinunn@frettabladid.is
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Við bjóðum
góða þjónustu
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Leggðu grunn að 
framtíðarsparnaði

Vaxtaþrep 30 dagar:

Úttektir af reikningnum þarf að tilkynna 
með 30 daga fyrirvara en á móti eru 
vextirnir hærri en á almennum óbundnum 
innlánsreikningum og eru þeir greiddir út 
mánaðarlega inn á ráðstöfunarreikning 
að eigin vali.

Vaxtaþrep 30 dagar hentar því þeim sem 
vilja örugga og háa ávöxtun en jafnframt að 
innistæðan sé laus með skömmum fyrirvara.

Ársvextir skv. vaxtatöflu 01.02.13: Vextir eru stighækkandi eftir innistæðu.

0–5 m.kr. 5–20 m.kr. 20–75 m.kr. +75 m.kr.
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4 55%

4,85%
Allt að

 vextir

Fáðu nánari upplýsingar um Vaxtaþrep 
30 dagar í næsta útibúi eða á islandsbanki.is.

Vaxtaþrep 30 dagar er bundinn, 
óverðtryggður innlánsreikningur 
þar sem vextirnir hækka í þrepum 
eftir fjárhæð innistæðunnar.



Kjólar, toppar, buxur, peysur, yfirhafnir, skór, og skart 

Í Í SmSmS árallinind fæf rððu u allltl  hhanndada f fererrmim ngarststtúlú kukunnnni i fyfyf ririrr 
ógógleeymanlegan ddagag.  ViVið ð hlhlökökkukum til aððð a aðsðstooðaða þþiggg v við
fefermingarundirbúninggininn!n!

Skemmtilegur 
fermingarleikur

Taktu mynd í verslunum Smáralindar af flottri fermingargjöf eða einhverju flottu fyrir
ferminguna og deildu henni á Instagram með hashtagginu #smaralindferming  
eða sendu á  Facebook-síðu Smáralindar. 

Dregið er út vikulega 10.000 kr. gjafakort frá Smáralind. Allir þátttakendur fara í lokapott 
sem dregið er úr 14. mars og fær vinningshafinn 100.000 kr. gjafakort frá Smáralind. 

Það borgar sig að taka þátt!

Gjafakort Smáralindar
er tilvalin fermingargjöf

Fermingarstúlka:

Galleri Sautján Kjóll, 9.995 kr. Debenhams Oroblu  
Sokkabuxur Tricot SIX Taska, 3.195 kr. Ice in a bucket  
Hanskar, 2.499 kr. Focus Skór, 8.995 kr. TopShop  
Armband, 1.990 kr. Bjarkarblóm Blómsveigur í hári, 2.000 kr.

Hár: Modus, hárstofa 
Förðun: Mac



1 2

7

8

9 10

12

14

17

22

28

32

33 34

35
36

29
30

31

23 24

26 27

25

18 19

20 21

15

16

13

11

4

3 5

6

smaralind.is 
Opnunartímar: 
Virka daga 11-19
Fimmtudaga 11-21
Laugardaga 11-18 
Sunnudaga 13-18

Allt fyrir 
fermingar-
stúlkuna
í Smáralind E

N
N

E
M

M
 /

 S
ÍA

 /
 N

M
5

6
5

3
6

A
lla

r u
pp

lý
si

ng
ar

 e
ru

 b
irt

ar
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vi
llu

r o
g 

m
yn

da
br

en
gl

. 

1 Vila Hálsmen, 6.790 kr. 2 Orginal Perlukjóll, 11.999 kr. 3 Oasis Armbandasett, 5 stk., 4.590 kr. 4 SIX Hálsmen, 1.695 kr. 5 Benetton Blúndukjóll, 7.495 kr.  
6 Ice in a bucket Eyrnalokkar og hálsmen, 1.999 kr. 7 3 Smárar Jaquard kjóll, 9.999 kr. 8 Ice in a bucket Hárskrúfur, 6 stk., 999 kr. 9 Dorothy Perkins  
Kjóll, 7.995 kr. 10 Lindex Buxur, 3.995 kr. 11 Vila Kjóll, 9.900 kr. 12 Oasis Skór, 8.990 kr. 13 3 Smárar Kjóll, 8.999 kr. 14 Dorothy Perkins Jakki, 11.995 kr.  
15 Corner Kjóll, 11.990 kr. 16 Bata Skór, 11.990 kr. 17 TopShop Kjóll, 10.990 kr. 18 GS Skór Again&Again skór, 21.995 kr. 19 SIX Hringur, 1.295 kr. 20 Oasis 
Blúndukjóll, 15.990 kr. 21 Zara Kjóll, 8.995 kr. 22 Leonard Guess úr, 36.900 kr. 23 Carat Silfurmen, stirni, 12.500 kr. 24 Focus Hælaskór, 9.995 kr. 25 Júník  
Peplum-jakki, 10.990 kr. 26 Carat Silfurmen, spírall, 11.500 kr. 27 Carat Silfurhringur, spírall, 12.500 kr. 28 Zara Ballerínuskór, 6.995 kr. 29 TopShop Blazer 
jakki, 12.990 kr. 30 Bossanova SpotOn skór, 7.500 kr. 31 Optical Studio Rayban gleraugu, 31.600 kr. 32 Galleri Sautján Blúndutoppur, 5.995 kr.  
33 Kaupfélagið/Skór.is SixMix skór, 19.995 kr. 34 Bossanova PearlZ skór, 6.900 kr. 35 Vero Moda Hálsmen, 4.590 kr. 36 Focus Hælaskór, 5.995 kr.
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Aukinn agi í hagstjórn er 
algengt viðkvæði í opin-
berri umræðu um þess-
ar mundir enda krafan 
um að hemja verðbólgu 
og draga úr hagsveiflum 
hávær. Vitundarvakningu 
um nauðsyn aukins aga 
ber að fagna og er hún 
vonandi vísir að umbótum 
á þessu sviði, enda gæti 
öguð hagstjórn orðið ein 
mesta búbót fyrir íslensk 
heimili og fyrirtæki ef vel 
tekst til í þessum efnum. Umræð-
an nú í aðdraganda komandi 
kosninga gefur hins vegar til-
efni til hóf legrar bjartsýni, enda 
virðast fáir tilbúnir til að útlista 
hvað nákvæmlega er átt við með 
auknum hagstjórnaraga. Hófleg 
bjartsýni virðist einnig viðeig-
andi þegar horft er til umræðunn-
ar um peningastefnuna, þar sem 
fáir virðast í raun reiðubúnir til 
að stíga þau skref sem þörf er á 
til þess að ná verðbólgunni varan-
lega niður.

Í kjölfar viðamikillar úttektar 
Seðlabanka Íslands á valkostum 
Íslendinga í gjaldmiðils- og gengis-
málum (sjá Sérrit nr. 7 og almenna 
samantekt á niðurstöðum hennar í 
38. og 39. tölublaði Vísbendingar, 
september 2012) hafa sumir jafn-
framt sett ákall um aukinn aga í 
hagstjórn í samhengi við spurning-
una um heppilegasta fyrirkomu-
lag gjaldmiðlamála hér á landi og 
virðast telja að með bættri hag-
stjórn verði umræðan um aðild að 
stærra myntsvæði í raun óþörf. 
Bætt hagstjórn mun hins vegar 
ekki leysa öll þau vandamál sem 
tengjast sjálfstæðum gjaldmiðli á 
litlu myntsvæði. Enn verður það 
áleitin spurning hvort heppilegt 
sé fyrir land með jafn lítinn þjóð-
arbúskap og Ísland að hafa eigin 
gjaldmiðil. Helstu ástæður þess 
verða raktar hér á eftir.

Margvíslegur kostnaður 
Eins og rakið er í skýrslu Seðla-
bankans fylgir því ýmis beinn og 
óbeinn kostnaður að hafa eigin 
gjaldmiðil, sérstaklega í litlu opnu 
hagkerfi. Þar má t.d. nefna að 
beinn kostnaður af því að þurfa að 
skipta úr einum gjaldmiðli í annan 
í milliríkjaviðskiptum gæti numið 
um 5-15 ma.kr. á hverju ári eða allt 
að rúmlega tíunda hluta vöru- og 
þjónustuafgangs síðasta árs. Er 
þá þjóðhagslegur kostnaður sem 
fylgir því að erfiðara er að nýta 
hagkvæmni stærðarinnar á litlu 
myntsvæði, t.d. við rekstur eigin 
greiðslumiðlunar, ekki tekinn með 
í reikninginn.

Íslenskt fjármálakerfi er jafn-
framt ákaflega smátt og dýrt í 
rekstri. Markaðsaðilar eru fáir, 
velta er tiltölulega lítil og kostn-
aður við að stunda viðskipti er 
hlutfallslega hár. Þannig eru t.d. 
einungis þrír markaðsaðilar á 
gjaldeyrismarkaði og mismunur 
kaup- og sölutilboða (hefðbundinn 
mælikvarði á skilvirkni markaða) 

u.þ.b. tvö- til þrefalt hærri 
en meðal annarra þróaðra 
ríkja. Þetta endurspeglast 
í meiri gengissveiflum hér 
á landi og hærri innlend-
um vöxtum. Rannsóknir 
sem birtar eru í skýrslu 
bankans gefa þannig til 
kynna að álag á innlenda 
raunvexti gæti lækkað 
um 1½ prósentu við það 
að verða hluti af stærra 
myntsvæði. Það gæti að 
öðru óbreyttu leitt til 

þess að innlendur fjármagnsstofn 
stækkaði og landsframleiðsla á 
mann hækkaði varanlega um 2%. 

Gengissveiflur geta verið hluti 
af eðlilegri aðlögun hlutfallslegs 
verðs í kjölfar efnahagssveiflna 
(t.d. þegar gengi krónunnar lækk-
ar í kjölfar efnahagsáfalls). Þær 
eru því ekki endilega skaðlegar 
í sjálfu sér og jafnvel æskilegar 
að því leyti sem þær endurspegla 
breytingar í efnahagslegum skil-
yrðum. Sveiflur í gengi krónunn-
ar virðast hins vegar vera meiri 
en skýra má með breytingum í 
efnahagslegum skilyrðum þjóðar-
búsins og virðast að stórum hluta 
sjálfsprottnar, eins og rakið er í 
skýrslu bankans. Slíkar sveifl-
ur eru til þess fallnar að kynda 
undir óstöðugleika í stað þess að 
auðvelda aðlögun þjóðarbúsins að 
efnahagsskellum. 

Það sem meira er, þá benda rann-
sóknir til þess að slíkar gengis-
sveiflur geri fyrirtækjum, sér-
staklega litlum og meðalstórum, 
erfiðara um vik að hasla sér völl 
á alþjóðlegum mörkuðum, t.d. 
þar sem langur aðdragandi er að 
slíku aðgengi sem krefst fjárfest-
ingar og markaðsstarfsemi sem 
miklar gengissveiflur geta fyrr en 
varir kippt grundvellinum undan. 
Þetta skiptir máli í litlum þjóðar-
búskap eins og þeim íslenska þar 
sem smæð heimamarkaðarins 
setur stærðarhagkvæmni í fram-
leiðslu, rekstri og markaðsstarf-
semi þröngar skorður sem þátttaka 
í alþjóðaviðskiptum getur aflétt. 
Nýleg skýrsla McKinseys bend-
ir einmitt á tiltölulega lágt fram-
leiðnistig sem einn helsta dragbít 
efnahagsframfara hér á landi.

Aðrar rannsóknir benda til þess 
að eigin gjaldmiðill geti virkað 
sem hindrun á innflæði beinnar 
erlendrar fjárfestingar. Þær sýna 
t.d. að í kjölfar upptöku evrunnar 
hafi bein erlend fjárfesting á milli 
evruríkjanna aukist um 30%, sam-
runum fyrirtækja þvert á landa-
mæri evrusvæðisins fjölgað og 
fleiri alþjóðleg fyrirtæki valið að 
nota evrusvæðið sem starfsstöð 
sína. Aðild að stærra myntsvæði 
virðist einnig leiða til aukinna 
viðskipta við önnur lönd. Í skýrslu 
bankans er fjallað um fjölda rann-
sókna sem benda til þess að aðild 
að evrusvæðinu hafi að jafn-
aði leitt til varanlegrar aukning-
ar utanríkisviðskipta. Miðað við 
miðgildi þessara rannsókna gæti 
aukningin hér á landi numið 70 

ma.kr. á ári, sem samsvarar ríf-
lega 60% vöru- og þjónustuafgangs 
síðasta árs. Aðrar rannsóknir 
benda til að auknum utanríkisvið-
skiptum fylgi varanleg hækkun 
innlends tekjustigs og miðað við 
ofangreinda aukningu utanríkis-
viðskipta og niðurstöður þessara 
rannsókna gæti landsframleiðsla 
á mann hækkað varanlega um 3%.

Óljós ábati
Eins og rakið er hér að ofan fylgir 
því nokkur kostnaður að reka 
eigið myntkerfi í jafn litlum þjóð-
arbúskap og þeim íslenska. Þenn-
an kostnað þarf að vega á móti 
mögulegum ábata eigin gjald-
miðils sem unnt er að nýta til að 
bregðast við sértækum íslenskum 
efnahagsskellum, en eins og rakið 
er í skýrslu Seðlabankans virð-
ist íslensk hagsveifla lítt tengd 
hagsveiflu annarra þróaðra ríkja 
sem bendir til þess að sveigjan-
leg gengisstefna sé heppileg fyrir 
íslenskan þjóðarbúskap. 

Að mörgu leyti er hægt að hugsa 
sér þennan gengissveigjanleika 
sem tryggingu sem hægt er að 
virkja þegar á bjátar í þjóðarbú-
skapnum. Því má líta á  kostnaðinn, 
sem lýst er að ofan, sem iðgjald 
tryggingarinnar. Allir eru sam-
mála um að skynsamlegt sé að 
kaupa sér tryggingu gegn áföll-
um. Hún má hins vegar ekki kosta 
of mikið, sérstaklega þegar höfð 
er í huga ein af meginniðurstöð-
um skýrslu Seðlabankans að auk-
inn gengissveigjanleiki virðist 
ekki hafa dregið úr hagsveiflum í 
litlum ríkjum og að sveiflur í gengi 
krónunnar endurspegli einungis að 
litlu leyti aðlögun að innlendum 
efnahagsskellum. Krónan virð-
ist því lítt hafa dugað til að sinna 
því sveiflujöfnunarhlutverki sem 
keypt er dýru verði. 

Bætt hagstjórn mun gera okkur 
kleift að nýta betur kosti sveigjan-
legs gengis eigin gjaldmiðils og 
draga úr kostnaði við að reka svo 
smátt myntkerfi. Það breytir þó 
ekki því að áfram mun fylgja því 
nokkur kostnaður og þótt vissu-
lega muni koma tímabil þar sem 
sveigjanlegt gengi getur auðveld-
að aðlögun í kjölfar áfalls er ábat-
inn til lengri tíma ekki augljós. 
Spurningin um krónuna verður 
því áfram til staðar.

Höfundur er aðalhagfræðingur 
Seðlabanka Íslands og meðlimur í 
peningastefnunefnd bankans. Þær 
skoðanir sem hér koma fram þurfa 
ekki að endurspegla skoðanir bank-
ans eða annarra nefndarmanna pen-
ingastefnunefndar.

Spurningin um krónuna
FJÁRMÁL

Þórarinn G. 
Pétursson
aðalhagfræðingur 
Seðlabanka Íslands

➜ Bætt hagstjórn mun gera 
okkur kleift að nýta betur 
kosti sveigjanlegs gengis 
eigin gjaldmiðils og draga 
úr kostnaði við að reka svo 
smátt myntkerfi .

  En þetta fór svona, maður veit ekki 
alveg hvað þetta fólk er að hugsa. 

Jón Gnarr borgarstjóri var svekktur en sló samt á létta strengi 
þegar í ljós kom að Reykjavík fær ekki að halda World Out leikana 

árið 2017, eins og sóst hafði verið eft ir. 

  Ég er ekki að segja að þetta sé stútfullt 
af hakki, en við notum sojahakk til að 
drýgja auk þess sem nautakraftur er í 

vörunni sem krydd.
Magnús Níelsson hjá Gæðakokkum var undrandi eft ir að í ljós kom 

að í tveimur kjötvörum fyrirtækisins reyndist ekkert kjöt vera. 

  Og þar fara menn að velta fyrir sér 
hvers konar breytingum þurfi að koma 

fram á RÚV til þess að skapa meira jafnvægi 
í umfjöllun þess fjölmiðils. 

Styrmir Gunnarsson segir stjórnarandstöðufl okkana vera farna að 
velta því fyrir sér hverja eigi að „setja út í kuldann“ og hverjum eigi 

að „umbuna“. Honum fi nnst það skondið. 

  Við þurfum 
nú fyrst að fá 

eitthvert fylgi. 
Mér finnst bara 

allt of snemmt að 
segja til um það. 

Svo svaraði Katrín 
Jakobsdóttir, formaður 

Vinstri grænna, spurningu 
blaðamanns um það 

hvort ályktun um Evrópu-
sambandið liðkaði fyrir 

mögulegri stjórnarmyndun 
við Samfylkinguna eft ir 

kosningar. 

UMMÆLI VIKUNNAR

ORÐ VIKUNNAR 
23.02.2013 ➜ 01.03.2013



Vilborg segir okkur 
ferðasöguna
Vilborg Arna segir frá ferð sinni á suðurpólinn og svarar 
spurningunum sem brenna á okkur öllum: Hvernig hélt hún  
á sér hita, hvað gerði hún eiginlega á kvöldin og hvernig var 
hinumegin á hnettinum? 

Hún sýnir okkur vörurnar frá 66°NORÐUR sem hún notaði á 
göngunni og veitir ráðgjöf um fatnað. Tilboð á völdum vörum. 

Í dag, laugardag, kl. 14.00 í 66°NORÐUR Faxafeni 12.
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Tökum á skulda-  og  
greiðsluvanda heimilanna

Í þágu heimilanna

› Verðtrygging á húsnæðis- og 
neytendalánum verði ekki 
almenn regla 

› Auðveldum afborganir af húsnæðis-
lánum með skattaafslætti

› Fellum niður skatt þegar greitt er inn  
á höfuðstól húsnæðislána í stað þess 
að greiða í séreignarsjóð

› Leyfum skuldsettum íbúðareigendum 
að hefja nýtt líf án gjaldþrots

› Afnemum stimpilgjöld

Markvissar og raunhæfar aðgerðir  
í þágu heimilanna sem má koma  
í framkvæmd án tafar.

Skoðun visir.is

Frá því ég tók við utan-
ríkismálum Íslands fyrir 
fjórum árum hef ég fylgt 
stefnu, þar sem þrjár 
megin gáttir eru þróaðar 
til umheimsins til að efla 
viðskipti og útflutning. 
Þessar þrjár gáttir eru 
Evrópuleiðin, norðurslóð-
ir og Asíugáttin.

Evrópuleiðin
Aðildarumsóknin var 
þýðingarmesta skrefið í 
þróun Evrópuleiðarinnar. Hún 
afnemur endanlega alla tolla á 
500  milljóna manna heimamark-
aði. Í því felast m.a. veruleg út-
flutningsfæri fyrir fullvinnslu í 
sjávarútvegi, og fyrir hágæða-
vörur í landbúnaði. 

Evrópuleiðin gerir Ísland hluta 
af stærri og sterkari efnahags-
heild. Hún tryggir efnahags-
legan stöðugleika með upptöku 
evru í stað krónu, sem lækkar 
vexti og verðbólgu, tryggir lágt 
verðlag og gerir verðtryggingu 
óþarfa. Aðild stóreykur erlendar 
fjárfestingar, sem skapar auk-
inn útflutning, aukinn hagvöxt, 
og fleiri og fjölbreyttari störf. 
Hún er sú gáttanna þriggja sem 
getur bætt lífskjör á Íslandi mest 
og fljótast og tryggt samkeppnis-
hæfni Íslands.  

Nú þegar hefur umsóknarferl-
ið skipt sköpum. Staða okkar sem 
umsóknarríkis var mikilvægur 
skjöldur á þyngsta skeiði Ice-
save-málsins þegar einstök ríki 
hótuðu refsiaðgerðum. Hún á 
líka mikilvægan þátt í að Íslend-
ingum hefur tekist að koma í veg 
fyrir harðar viðskiptaþvinganir 
vegna makríldeilunnar. Óefað 
hefur hún því reynst einhver 
besta fjárfesting Íslendinga.  

Ný gátt – norðurslóðir
Önnur gáttin var opnuð til norð-
urs. Hugsanleg tækifæri þar eru 
að minnsta kosti ferns konar. 
Þau mestu felast í mögulegum 
olíu- og gaslindum á Dreka-
svæðinu. Beinn hagnaður ríkis-

ins gæti þó orðið mestur vegna 
sögulegs samnings frá 1981 sem 
veitir því fjórðungshlut í olíulind-
um  Noregsmegin miðlínunnar – 
eftir að byrjað er að draga upp 
olíu. Áhættan yrði því hverfandi. 

Til lengri tíma gætu skap-
ast tækifæri í fiskveiðum á 
miðum sem verða til við bráðn-
un ís þekjunnar. Sömuleiðis eru 
gríðar legir hagsmunir, pólitísk-
ir og efnahagslegir, í hugsanlegri 
siglingaleið beint yfir pólinn, 
sem kallar á alþjóðlega umskip-
unarhöfn á Norðausturlandi.   
Fyrsta tækifærið er þó þjónustu-
starfsemi við „orkuþríhyrning-
inn“ sem ég hef skilgreint sem 
svæðið frá NA-Grænlandi til 
Jan Mayen, og suður til Íslands. 
Markmið mitt er að tryggja að 
þjónusta við rannsóknir, tilrauna-
boranir og vinnslu innan orkuþrí-
hyrningsins verði á Íslandi.  

Asíugáttin
Þriðja gáttin er svo til Asíu með 
áherslu á viðskipti og fríverslun, 
en ekki síður á norðursigling-
arnar. Hagspár sýna að til 2030 
verði 80% af aukningu heimsvið-
skipta í Asíu, þar sem gríðarlega 
fjölmenn og öflug millistétt er að 
myndast. Þarna liggja nýræktir 
framtíðarinnar, og mikilvægt að 
tryggja hlut Íslands. Að því hefur 
ráðuneytið unnið kappsamlega. 

Fríverslunarsamningi við Kína 
er efnislega lokið. Stefnt er að 
undirritun hans í apríl í  Peking. 
Það yrði fyrsti fríverslunar-
samningur Kína við nokkurt Evr-

ópuríki. Hann skapar Íslandi ein-
stakt forskot. Ísland er líka langt 
komið með fríverslunarsamning 
við Indland gegnum EFTA, og 
áleiðis við sólrisuríki í Suðaust-
ur-Asíu eins og Malasíu og Víet-
nam.  

Það er þó ekki síður mikil-
vægt að lönd eins og Singapore, 
en ekki síst Kína, hafa sömu 
hugmyndir og Íslendingar um að 
heppilegasta braut norðursigl-
inga liggi beint yfir pólinn. Sú 
leið gæti aukið gríðarlega póli-
tískt vægi Íslands gagnvart bæði 
Evrópu, Ameríku og Asíu, fyrir 
utan veruleg efnahagsleg áhrif á 
Íslandi.

Hver gáttanna þriggja styrk-
ir hinar – þær útiloka ekki hver 
aðra. Þó ein lokist eru hinar 
opnar. Kjarni þessarar utanríkis-
stefnu er því að veðja ekki öllu á 
einn framtíðarkost, heldur þróa 
marga.

Evrópuleiðin, norðurslóðir og 
Asíugáttin

UTANRÍKISMÁL

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

➜ Þriðja gáttin er 
svo til Asíu með 
áherslu á viðskipti 
og fríverslun, en 
ekki síður á norður-
siglingarnar.

1.677 
MÁNUDAGUR 25. FEBRÚAR
Stoppað í miðjum klíðum
Charlotte Böving pistlahöfundur

1.320 
MIÐVIKUDAGUR 27. FEBRÚAR
Mannvonska dulin sem mannúð
Sif Sigmarsdóttir pistlahöfundur

438 
FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR
Opið bréf til borgarstjóra og 
 menntamálaráðherra
Sigríður Hallsteinsdóttir kennari

437 
FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR
Að trúa á netið
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra

391 
LAUGARDAGUR 23. FEBRÚAR
Lækningar og golf–  er munur?
Kristófer Sigurðsson unglæknir

343 
MÁNUDAGUR 25. FEBRÚAR
Fegurstu leiðarljósin
Guðmundur Andri Thorsson pistlahöfundur

274 
FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR
Stúdentar auglýsa eft ir norrænu 
velferðinni
Davíð Ingi Magnússon hagsmuna- og 
lánasjóðsfulltrúi SHÍ

225 
MIÐVIKUDAGUR 27. FEBRÚAR
Mamma og afb itna eyrað
Svavar Hávarðsson pistlahöfundur



Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Sími: 570 5400
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LEYFÐU ÞÉR 
SMÁ LEXUS
Í dag á milli klukkan 12 og 16, býður Lexus þér að kynnast 
vörulínu sinni fyrir árið 2013 í einum glæsilegasta sýningarsal 
landsins, Kauptúni 6 Garðabæ.

Komdu í heimsókn og upplifðu nýstárlega hönnun, framúr-
skarandi gæði og óhefðbundinn lúxus. Við tökum vel á móti 
þér og leyfum þér að prófa.



Jakkaföt, skyrtur, vesti, skór, slaufur og ermahnappar 

Í Smáralinnd færðu allt handa fermingardrengnnum fyyry iir
ógleymanlegan dag. Við hlökkum til að aðstoða þiigg við
fermingarundirbúúninginn!

Skemmtilegur 
fermingarleikur

Taktu mynd í verslunum Smáralindar af flottri fermingargjöf eða einhverju flottu fyrir
ferminguna og deildu henni á Instagram með hashtagginu #smaralindferming  
eða sendu á  Facebook-síðu Smáralindar. 

Dregið er út vikulega 10.000 kr. gjafakort frá Smáralind. Allir þátttakendur fara í lokapott 
sem dregið er úr 14. mars og fær vinningshafinn 100.000 kr. gjafakort frá Smáralind. 

Það borgar sig að taka þátt!

Gjafakort Smáralindar
er tilvalin fermingargjöf

Fermingardrengur:

Galleri Sautján Blazer jakki, 24.995 kr. Galleri Sautján 
Buxur, 17.995 kr. Galleri Sautján Vesti, 6.995 kr.  
Galleri Sautján Skyrta, 7.995 kr. Jack&Jones Belti, 5.990 kr.  
Focus Skór, 26.995 kr. Galleri Sautján Þverslaufa, 2.995 kr.

Hár: Modus, hárstofa 
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Opnunartímar: 
Virka daga 11-19
Fimmtudaga 11-21
Laugardaga 11-18 
Sunnudaga 13-18

Allt fyrir 
fermingar-
drenginn
í Smáralind E

N
N

E
M

M
 /

 S
ÍA

 /
 N

M
5

6
5

3
6

A
lla

r u
pp

lý
si

ng
ar

 e
ru

 b
irt

ar
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vi
llu

r o
g 

m
yn

da
br

en
gl

. 

1 Dressman Slaufa,1.990 kr. 2 Kaupfélagið/Skór.is Studio56 skór, 10.995 kr. 3 Boys Ermahnappar, frá 3.499 kr. 4 Zara Blazer jakki, 21.995 kr. 5 Lindex  
Peysa, 3.995 kr. 6 Dressman Buxur, 5.990 kr. 7 Dressman Jakki, 15.990 kr. 8 Zara Skór, 12.995 kr. 9 Galleri Sautján Skyrta, 9.995 kr. 10 Kaupfélagið/ 
Skór.is Adidas-Orginal skór, 19.995 kr. 11 Dressman Vesti, 5.990 kr. 12 Boys Úr, frá 4.999 kr. 13 Benetton Jakkapeysa, 9.995 kr. 14 Meba Rhodium  
Armband, 3.900 kr. 15 Levis Gallabuxur, 21.990 kr.  16 SELECTED homme skyrta, 7.990 kr. 17 Steinar Waage Offroad skór, 17.995 kr. 18 SELECTED  
homme Buxur, 10.900 kr. 19 Levis Jakki, 24.990 kr. 20 Steinar Waage Classman skór, 17.995 kr. 21 Lindex Buxur, 3.995 kr. 22 Jack&Jones  
Jakki, 14.900 kr. 23 Jack&Jones Skyrta, 7.990 kr. 24 Smash Carhartt gallabuxur, 18.995 kr. 25 Smash Vans skór, 12.995 kr. 26 Levis Skyrta, 15.990 kr.  
27 Bata Skór, 18.990 kr. 28 Leonard Guess úr, 23.500 kr. 29 Optical Studio Rayban gleraugu, 32.900 kr.
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Lawrence er boðið 
hlutverk Katniss 
Everdeen í Hungur-
leikunum. Sama 
ár leikur hún ham-
skiptinn Mystique 
í smellnum X-Men: 
Origins. Hún og 
mótleikari hennar, 
Nicholas Hoult, 
fella hugi saman 
en hann gerir það 
gott um þessar 
mundir í myndinni 
Warm Bodies. Þau hættu á saman á dögunum 
eftir tveggja ára samband.

HELGIN
2. mars 2013  LAUGARDAGUR

Hluti af fornu risameginlandi hefur 
verið uppgötvaður undir botni Indlands-
hafs. Talið er að fyrir um það bil einum 
milljarði ára hafi svæði, sem nefnt hefur 
verið Máritía eftir eyríkinu Máritíus í 
Indlandshafi, sokkið í sæ þegar Indland 
og Madagaskar rak hvort frá öðru. 

Heimurinn er í stöðugri en gríðarlega 
hægri þróun. Við á Íslandi verðum reglu-
lega vör við þessa þróun þegar jarð-
skjálftar og eldgos verða. Ísland stendur 
einmitt á jarðskorpumótum þar sem tvo 
fleka jarðskorpunnar rekur í sundur. 
Evrasía og Ameríka eru því alltaf hvor 
að fjarlægjast aðra.

Pangea var síðasta risameginland-
ið sem vitað er að hafi tengt núverandi 
meginlönd saman. Pangeu er enn að reka 
í sundur. - bþh

Fornt og áður óþekkt meginland uppgötvað
Vísbendingar hafa fundist um sokkið landsvæði.

RÓDINÍA

Agnir af sandi fund-
ust á ströndum 
Máritíus sem tíma-
settar hafa verið fyrir 
1.970 árum til 600 
 milljónum ára.

Ástralía

Austur-
Antartíka

Lárentína 
(Norður-Ameríka)

Amazónía
Ríó 

Plata

■ Landmassi 
Ródiníu

■ Hlutfallsleg 
staðsetning 
nútíma land-
massa.

Seychelleyjar

Madagascar Indland

Evrasía

Afríka

Suður-
Ameríka

Indland

Austur-
Antartíka

MÁRITÍA
Landsvæði sem vís-
indamenn halda að 
hafi  horfi ð þegar Ind-
land og Madagascar 
ráku í sundur til að 
mynda heiminn eins 
og hann lítur út í dag.

PANGEA
Enn rekur 
risameginlandið 
í sundur

JÖRÐIN
í nútímanum

Vaalbara
fyrir 3,6 til 2,8 
milljarð árum

Kenorland
fyrir 2,7 til 2,1 
milljarð árum

Nuna
fyrir 1,8 til 1,5 
milljarð árum

Ródinía
fyrir 1,25-0,75 
milljarð árum

Pannótía
fyrir 600 

milljónum ára

Pangea
fyrir 300 

milljónum ára

Indland
Afríka

Madagascar

Jennifer Lawrence skaut upp á 
stjörnuhimininn í fyrra þegar 
hún fór með aðalhlutverkið í 
Hungurleikunum, sem var ein 
vinsælasta mynd ársins. Myndin 
byggir á þríleik Suzanne Collins 

sem notið hefur gífurlegra vinsælda, 
einkum meðal unglinga. Auk þess að 
vera orðin fremsta hasarhetja sinnar 
kynslóðar hefur Lawrence sannað sig 
sem fantagóð leikkona og þegar upp-
skorið tvær tilnefningar til Óskars-
verðlauna. Í síðara skiptið hreppti hún 
þau, og hún verður ekki 23 ára fyrr en 
í ágúst. 

Með Hollywood 
í höndum sér 
Jennifer Lawrence var óskoraður sigurvegari kvöldsins á Óskarsverð-
launahátíðinni. Eftir að hafa hreppt verðlaunin sem besta leikkona í 
aðalhlutverki heillaði hún almenning upp úr skónum með gáskafullri 
og tilgerðarlausri framkomu í fyrirspurnatíma blaðamanna. En hver er 
þessi stúlka sem lagt hefur Hollywood að fótum sér aðeins 22 ára?

1990 
Jennifer Lawrence 
fæðist í borginni 
Louisville í Kentucky-
ríki í Bandaríkjunum.

2004 
Fjórtán ára ákveður Lawrence að 
verða leikkona. Hún sannfærir for-
eldra sína um að flytja til New York, 
þar sem hún ræður sér umboðsmann.

2006 
Lawrence landar fyrsta stóra 
hlutverkinu í gamanþættinum 
The Bill Engvall Show. Þættirnir 
voru slegnir af eftir þrjár seríur. 

2008 
Leikur aukahlutverk í nokkrum sjón-
varpsþáttum og kvikmyndum. Sama 
ár fær hún sitt fyrsta aðalhlutverk í 
kvikmyndinni The Pokerhouse.

Vatnaskil verða á ferli 
Lawrence þegar hún 
leikur aðalhlutverkið í 
dramanu Winter‘s Bone, 
sem valin var besta 
myndin á Sundance-
kvikmyndahátíðinni. 
Lawrence leikur þar sautján ára stúlku sem sér 

um geðveika móður sína og tvær yngri systur. 
Þegar fjölskyldunni er hótað útburði af 
heimilinu þarf hún að hafa upp á föður sín-
um sem er nýsloppinn úr fangelsi. Myndin 
kom Lawrence á kortið. Hún fékk lofsam-
lega dóma fyrir frammistöðu og var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna fyrir leik í aðalhlutverki, 
þriðja yngsta leikkonan til þess afreks. 

2010 

2013 
Lawrence vinnur 
Óskarinn fyrir leik 
í aðalhlutverki 
fyrir Silver Linings 
Playbook. Hún er 
næstyngsta leik-
konan í sögunni til 
að vinna í þessum 
flokki. Sú yngsta 
var Marlee Matlin. 

➜ Annríki framundan  
Framtíðin er björt fyrir Jennifer Lawrence. Eldar kvikna, 
önnur myndin í Hungurleika-bálknum, verður frumsýnd í 
nóvember og má gera ráð fyrir að hún gefi vinsældum fyrstu 
myndarinnar ekkert eftir. Þá var hún fengin í stað Angelinu 
Jolie til að leika aðalhlutverkið í væntanlegum sálfræðitrylli 
danska leikstjórans Susanne Bier, The Falling. Þar leikur hún 
konu sem kemst að því að hún getur ekki eignast börn og 
ákveður að myrða barnið sem eiginmaður hennar eignaðist 
með annarri konu áður. Þá er væntanlegt framhald á X-Men, 
auk þess sem hún ætlar að leika á móti Christian Bale, 
Bradley Cooper og Amy Adams í annarri mynd eftir David O. 
Russell, leikstjóra Silver Linings Playbook. 

Gunnar Helgason, 
leikstjóri
Kaffi  brúsakarlarnir
„Í gærkvöldi fór ég á frum-
sýningu Kaffibrúsakarlanna. 
Ætli ég verði  svo ekki heima 
að slaka á. Sonur minn er oft 
að keppa í fótbolta um helgar 
og kannski horfi ég á hann.“ 

Katla Þórarinsdóttir, 
dansari
Uppistand og æfi ngar
„Ég ætla að skella mér á 
uppistand og nýta helgina 
vel í æfingar. Svo ætla ég að 
hitta stelpurnar sem ég var 
með í grunnskóla í matarboði 
og kafa í allt gamla slúðrið.“

Börkur Gunnarsson, 
leikstjóri
Þorbjörn og bíó
„Við kærastan ætlum að ganga 
upp Þorbjörn og fara í Bláa 
lónið. Svo kannski í bíó, það er 
gaman að heyra við tökurnar á 
Þetta reddast þegar enginn 
veit af mér í salnum.“

Esther Thalía Casey, leikkona

Mary Poppins og afslöppun með 
fj ölskyldunni
„Ég verð bara að vinna alla helgina við að sýna 
Mary Poppins en það eru sýningar bæði á 
laugardag og sunnudag. Á milli þess ætla ég að 
njóta þess að vera með fjölskyldunni, fara í sund 
og göngutúra.“

2011 2012 
Hungurleikarnir 
eru frumsýndir í 
mars og slá í gegn. 
Myndin hefur 
halað inn hátt í 
699 milljónum 
dollara, sem eru 
litlir 86 milljarðar 
króna. Sama ár 
leikur Lawrence 
á móti Bradley 
Cooper í mynd-
inni Silver Linings 
Playbook. Þar leikur hún kynlífsfíkil 
og nýbakaða ekkju sem fellur fyrir 
manni með geðhvarfasýki. 



50% afsláttur af 
lántökugjöldum

Suðurlandsbraut 14 > sími 440 4400 > www.ergo.is > ergo@ergo.is

Það er gaman að eignast nýjan bíl.

Í mars býður Ergo 50% afslátt af lántökugjöldum bílalána og bílasamninga þegar  
þú fjármagnar kaup á bíl. Það gildir einu hvort bíllinn kemur beint úr kassanum eða  
er kominn með reynslu.

Við aðstoðum þig með ánægju!
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Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Bjarni, bóndi á Eiði í Kolgrafa-
firði, er að dreifa úr malar-
hlössum í braut sem liggur 
frá bænum niður í fjöru þegar 
Fréttablaðsfólk ber að. Slóðin 
hefur vaðist út í síldarflutning-

um síðustu vikna. Guðrún Lilja húsfreyja 
er að ljúka morgunverkum í fjósinu. Þau 
bjóða gestum í bæinn og innan nokkurra 
mínútna er ilmandi kaffi komið í bolla og 
heimabakaðar kökur á borð. Eldhúsið er 
eins og klippt út úr nýlegu húsbúnaðar-
tímariti. „Ég er eldhúskerling,“ viðurkenn-
ir Guðrún Lilja þegar haft er orð á huggu-
legheitunum. „Mér finnst eldhúsið besti 
staðurinn í húsinu. Ég hef gaman af því að 
elda og baka og vil láta hlutina ganga dálít-
ið, þess vegna fékk ég mér tvo ofna.“ „Já, 
hér er mikið bakað,“ segir Bjarni. „Enda er 
frúin matvælatæknir og vann í stórum eld-
húsum í nokkur ár.“

Það hefur ábyggilega komið sér vel upp 
á síðkastið að geta sett í tvo ofna því suma 
morgna hefur húsfreyjan verið búin að 
baka snúða í miklu magni og búa til heitt 
súkkulaði í nokkrum pottum áður en hún 
hefur farið í fjósið, til að veita þeim sem 
að garði hefur borið vegna síldardauðans 
í fjörunni. „Hér voru 60-100 krakkar úr 
skólum og íþróttafélögum, ásamt kenn-
urum að tína síld í heila viku til að selja 
í fyrirtæki í Sandgerði sem heitir Skinn-
fiskur og framleiðir minkafóður. Það gekk 
vel og krakkarnir stóðu sig algerlega eins 
og hetjur, þrátt fyrir drullukulda. Við 
hjónin tókum að okkur að selflytja körin úr 
fjörunni upp á hlað, þar voru þau svo hífð 
á flutningabíla. Þetta voru um 400 tonn.“ 
lýsir hún. „Svo kom alls konar fólk að ná 
sér í síld, meðal annars bændur af Norður-
landi sem þurftu að taka skepnur snemma 
á gjöf í haust út af snjóum.“

Guðrún Lilja er vélakona, rétt eins og 
bóndinn, og gengur í öll verk utanhúss. 
„Við höfum bæði unnið mikið frá því við 
vorum krakkar en höfum lagt áherslu á 
að kaupa okkur tæki til að létta störfin, 
svo við endumst aðeins betur. Þó erum 
við bara með rörmjaltakerfi upp á gamla 
mátann í fjósinu. Yfirleitt reynum við að 
vera saman að mjólka, það er þægilegra 
og vinnst betur,“ segir hún. „Já, við vorum 
komin með áætlanir um byggingu nýs 
fjóss fyrir hrun en vorum alltaf hikandi 
og erum fegin nú að hafa ekki sett okkur í 
skuldir,“ lýsir Bjarni.

Fann draumaprinsessuna í Reykjavík
Há fjöll valda því að sólin sést ekki á Eiði 
frá lokum nóvember fram í byrjun febrúar. 
En bæjarstæðið er tilkomumikið og hjónin 
segja þar mikla veðursæld í norðan- og 
austanáttum. Í hásunnanátt geti hins vegar 
verið 50-60 m á sekúndu á hlaðinu. Snjó-
leysi undanfarinna vetra og þurrkasumur 
eru farin að hafa áhrif á grunnvatnsstöð-
una og það hafa komið dagar sem ekkert 
vatn er í krönunum á morgnana því kýrnar 
hafa klárað úr tankinum yfir nóttina. 

Þau hjón tóku við búskapnum á Eiði 1998 
af foreldrum Guðrúnar Lilju, Arnóri Krist-
jánssyni og Auði Jónasdóttur, sem búa á 
staðnum í nýlegu húsi. Bjarni og Guðrún 
Lilja tóku við húsi frá 1973 og hafa tekið 
það í gegn að utan og innan. „Pabbi veiktist 
og þurfti að fara í hjartaaðgerð á þessum 
tíma. Við vorum þá búin að vera ráðsmenn 
í Viðey í tíu ár en áttum orðið tvö börn sem 
við þurftum að ferja yfir sundið daglega 
í skóla og leikskóla. Það gat verið snúið í 
alls konar veðrum. Þá var að hrökkva eða 
stökkva og við tókum þá ákvörðun að flytja 
bara í sveitina,“ lýsir Guðrún og aðspurð 
kveðst hún ekki hafa þurft að ganga á 
eftir Bjarna. „Það var miklu meiri hugur 
í honum en mér. Þó hann sé Reykvíkingur 
þá hafði hann hvergi tollað nema í sveit. 
Svo þetta var alveg eftir hans höfði.“

„Já, það er eitthvað við sveitina sem erf-
itt er að segja með orðum,“ segir Bjarni 
og kímir. „Ég vildi aldrei vera í Reykjavík 
en svo kynntist ég draumaprinsessunni 
þar.“ Spurður hvort honum þyki búskapur-
inn ekkert bindandi svarar hann: „Jú, það 
má kannski segja það. Maður á ekki frí 
um helgar eða á jólunum. En öll vinna er 

bindandi og það er mun meira gaman að 
vinna hjá sjálfum sér en öðrum. Svo eru 
mikil forréttindi að ala upp börn við svona 
aðstæður. Þegar stelpan okkar segist vera 
úr sveit og hafa alist upp með ömmu og afa 
þarf hún ekki önnur meðmæli þegar hún 
sækir um vinnu. Krakkar sem alast upp 
í sveit kynnast lífinu á allt annan hátt en 
þeir sem alltaf eru í borginni.“

Guðrún Lilja rifjar upp að dóttirin Lilja 
Björk hafi verið ung þegar hún gat lýst 
því í leikskólanum að það væru suðvestan 
11 til 12 vindstig. Þá bjuggu þau í Viðey 
og urðu að spekúlera í vindáttunum þegar 

siglt var á milli. Nú er daman útskrifuð 
sem stúdent og farin til Afríku í ævintýra-
leit. Sonurinn Sigurbjörn er 17 ára og hann 
er við nám í Flensborg auk þess að spila 
fótbolta með Haukum. „Hann er sjúkur í 
fótbolta og það var lægð í fótboltastarfinu 
í Grundarfirði svo hann dreif sig suður,“ 
segir Bjarni. „Ég fullyrði að hann sé eini 
bóndasonurinn á landinu sem hefur farið í 
smölun með fótbolta. Hann var alltaf með 
boltann á tánum þegar hann var sendur 
eitthvað og var búinn að uppgötva að ef 
hann gat sparkað nógu fast fyrir rollurnar 
þá sneru þær við!“

Þetta eru bara náttúruhamfarir
Sama ættin hefur búið á Eiði í marga ætt-
liði. „Hér var tvíbýli,“ segir Guðrún Lilja. 
„Amma mín Guðrún og systir hennar 
Lilja bjuggu hér með mikinn barnaskara. 
Ég er skírð eftir þessum systrum og get 
verið hreykin af því að búa hér. Mennirnir 
þeirra stunduðu sjóinn frá Grundarfirði 
og afi var líka á togaranum Karlsefni frá 
Reykjavík. Hann labbaði á milli. Lagði af 
stað á jóladag til að vera mættur til skips 
upp úr nýári. Maður trúir þessu varla 
núna.“ „Nei, þannig verður það líka þegar 
við förum að segja frá síldinni eftir þrjá-

Gefumst ekkert upp fyrir þessu
Fnykur af rotnandi síld og hreistur á gluggum hefur gert bændunum Bjarna Sigurbjörnssyni og Guðrúnu Lilju Arnórs-
dóttur á Eiði í Kolgrafafirði lífið leitt undanfarnar vikur. Fréttablaðsfólk er þess albúið að grípa fyrir vitin þegar það stígur 
úr bílnum á hlaðinu en stíf suðvestanátt hefur bægt óþefnum frá bænum þennan daginn og frúin er búin að þvo gluggana.

Í ELDHÚSINU  Guðrún Lilja heldur dagskýrslur yfir hreinsunarstarfið og ástand fjörunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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tíu ár,“ segir Bjarni sposkur og í fram-
haldinu eru þau hjón beðin að lýsa aðeins 
upplifun sinni af þeim atburðum sem allt 
hefur snúist um hjá þeim að undanförnu.

„Þetta eru bara náttúruhamfarir,“ segir 
Bjarni. „Við vorum búin að heyra að land-
eigendur yrðu bara að hreinsa svona upp 
sjálfir. Það var komið frá einhverju fólki 
við skrifborð fyrir sunnan sem gerði sér 
enga grein fyrir hvað 50-60 þúsund tonn af 
síld er mikið magn, þó það sé eins og heils-
árskvóti alls landsins.“ 

„Okkur leið orðið hálfilla,“ viðurkennir 
Guðrún Lilja. „Við vissum ekkert hvað við 
áttum að gera og vorum einhvern veginn 
hálf umkomulaus. Skildum vel bændurna 
sem lentu í eldgosunum á Suðurlandi og 
óttuðust um sinn hag á tímabili meðan 
óvissan ríkti.“ Bjarni tekur undir það. 
„Kindurnar okkar leita mikið niður í fjör-
una og skerin og við vitum ekki hvern-
ig lambfénu reiðir af í vor ef grúturinn 
verður þar enn. En Umhverfisstofnun tók 
við sér og hefur stutt okkur í hreinsunar-

aðgerðunum og þegar vindáttin er eins og 
núna er vel líft hér heima fyrir ýldulykt. 
Við gefumst ekkert upp fyrir þessu.“

Þau rifja upp hvernig þetta byrjaði um 
miðjan desember. „Það voru froststillur 
og yndislegt veður og við hjónin fórum í 
göngutúr niður að brú. Það var fjöldi af 
háhyrningum hér fyrir utan, í mörgum 
hópum og við fórum og mynduðum þá og 
dáðumst að þeim. Daginn eftir var hér 
allt orðið fullt af síld,“ segir Bjarni. „Já, 
við föttuðum það ekki til að byrja með,“ 
segir Guðrún Lilja. „Sáum bara glitra svo 
undarlega á fjöruna og héldum að það væri 
íshrím. Svo hringdi til okkar mikill fugla-
áhugamaður upp úr hádeginu og spurði 
hvort við hefðum athugað hvað væri í fjör-
unni hjá okkur. Þá var hann búinn að vera 
á ferð með kíkinn.“

Ekki vita þau hjón til að komnar séu 
niðurstöður úr rannsóknum á því fyrir-
bæri sem síldardauðinn er og telja mörg-
um spurningum enn ósvarað í þeim efnum. 
Bjarni rifjar upp þegar hann var fjórtán 

ára á reknetum frá Hornafirði (og hélt að 
hver dagur yrði hans síðasti) að síldin hafi 
ekki þolað að snertast neitt að ráði. „Hún 
má ekki við því að missa hreistur, þá er 
hún bara dauð. Kannski hefur verið svona 
þröngt á henni hér í firðinum. Sjómagnið 
hér innan við brú minnkar svo mikið þegar 
fellur út, við erum að tala um fjögurra og 
hálfs metra borð. Háhyrningarnir vinna 
líka ótrúlega kerfisbundið, við höfum 
alveg orðið vitni að því. En þeir hafa ekki 
komið inn fyrir brú á eftir síldinni í vetur.“ 

Bjarni er áhugamálið
Áður en við göllum okkur upp í útihúsa-
skoðun og fjöruferð eru hjónin spurð hvort 
þau eigi sér einhverjar tómstundir í venju-
legu árferði. „Ég er agalegur dellukarl,“ 
viðurkennir Bjarni. „Er búinn að vera með 
veiðidellu frá því ég var smástrákur og hef 
elst mikið við tófu og mink. Svo hef ég átt 
jeppa og verið uppi á fjöllum og jöklum en 
við hjónin höfum aldrei getað verið bæði 
frá í einu. En svo þegar ég er heima þá 

fer hún ekkert.“ „Nei, ég hef verið spurð 
hverju ég hefði áhuga á og ég sagði bara 
Bjarna!“ segir Guðrún Lilja hlæjandi.

Sitthvorum megin við húsið eru mynd-
arleg útihúsgögn og við eftirgrennslan 
kemur í ljós að oft eru haldnar grillveisl-
ur á bænum á góðviðrisdögum sumars-
ins. „Við sláum upp veislum og fáum til 
okkar fólk,“ segir Bjarni. Svo er líka djásn 
í skemmunni, Corvetta 1979 módel sem 
þau hjón segjast hafa gaman af að fara í 
bíltúra á. „Kúabændur þurfa að nota vel 
tímann milli mjalta og því dugar ekkert 
minna en 550 til 600 hestafla græja,“ er 
skýringin. 

  Við höfum bæði unnið mikið 
frá því við vorum krakkar en 

höfum lagt áherslu á að kaupa 
okkur tæki til að létta störfin, svo 

við endumst aðeins betur.

MÁ BJÓÐA ÞÉR SÍLD?  Talið er að um 50 til 60 þúsund tonn af síld hafi drepist í Kolgrafafirði. Ábúendurnir á Eiði í Kolgrafafirði hafa ekki farið varhluta af því en reyna að láta það hafa sem minnst áhrif á daglegt líf, 
enda þarf enn að sinna dýrunum.  Ærnar eru sældarlegar með glansandi snoppu þó þeim sé bara gefið einu sinni í viku. Um 90 nautgripir eru á bænum.  Guðrún Lilja hefur prófað að gefa geldneytinu síld en það lítur 
ekki við henni.  Í skemmunni geymir svo tækjadellukarlinn Bjarni Corvettu af árgerð 1979.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Í dag milli 12 og 15, munu fulltrúar veitingastaðanna sem taka 
þátt vera í Norðurljósasal Hörpu og bjóða sýnishorn af matnum 
sem boðið er uppá meðan hátíðin stendur yfir. 

www.foodandfun.is #foodnfun2013
Instagram & Twitter

Food & Fun hefur löngum 
verið einn af hápunktum 

ársins í íslensku matarlífi og nú 
vilja veitingastaðirnir sem taka 
þátt bjóða þér að vera með.

Þarna gefst þér tækifæri til að prófa mat 
úr eingöngu íslenskum gæðahráefnum 
frá bestu eldhúsum landsins.

Á Food & Fun koma sumir af bestu 
kokkum heims, para sig við okkar bestu 
veitingastaði og bera fram sérrétti sem 
allir eru gerðir úr hágæða íslensku 
hráefni.

Þrír af erlendu gestakokkum Food & 
Fun í ár keppa um titilinn Food & Fun 
matreiðslumaður ársins.

Dómnefndin verður í Norðurljósum að 
leggja mat á þriggja rétta máltíð sem 
kokkarnir þrír reiða fram.

Kynnir verður Siggi Hall.

Kíktu á Food & Fun 
í Hörpu í dag 
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VELKOMIN Í 
Fáðu allt fyrir fermingarveisluna á einum stað.
Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar, skreytingarnar og allt hitt.

Opið laugardag 10–18, sunnudag 13–18   |   kringlan.is   |   facebook.com/kringlan.is
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Brynja Þorgeirsdóttir sjónvarpskona og nemi í bókmenntafræði

Órar, súpur og ljóðakonfekt 

Bjargráðin í bókunum 
Hinn árlegi bókamarkaður Félags bókaútgefenda stendur nú yfir í Perlunni. Fréttablaðið senda fjóra valinkunna 
 einstaklinga á markaðinn með það fyrir augum að velja sér bækur sem þeir myndu velja sér til að komast af á eyðieyju. 

AFL HUGANS, EKKERT LEYNDAR-
MÁL Irma Lauridsen
Ég huga mikið að andlegu hliðinni 
og það er kjörið tækifæri að rækta 
hana þegar maður er strandaglópur á 
eyðieyju. Svo ég tali nú ekki um hversu 
mikilvægt það er nú að halda sönsum.

MÁTTURINN Í NÚINU 
Eckhart Tolle
Það er alltaf mikilvægt að geta lifað í 
núinu og notið lifandi stundar. Að vera 
einn á eyðieyju væri án efa krefjandi 
en samt á sama tíma mögnuð upplifun. 
Þess vegna er enn mikilvægara að geta 
notið þess.

MÁTTUR ATHYGLINNAR 
Guðni Gunnarsson
Þessi kæmi sér án efa vel til að aðlaga 

sig að nýju lífi. Máttur viljans hitti 
beint í mark hjá mér og ég bíð spennt 
eftir því að lesa þessa.

HÚSIÐ Stefán Máni
Ég myndi þó ekki bara vilja huga 
að andlegu hliðinni, maður þarf að 
skemmta sér líka. Ég er búin að lesa 
flestar bækurnar hans Stefáns Mána 
og verið límd við hverja einustu þeirra. 
Húsið á ég eftir og ef ég þekki Stefán 
Mána rétt þá myndi mér ekki leiðast á 
meðan ég hef þessa.

ICELAND, A FIERY SOUL BENEATH 
AN ICY SURFACE
Síðast en ekki síst myndi ég alveg 
örugglega fá heimþrá á endanum. Þá 
kemur sér ansi vel að hafa svona fal-
legar myndir að heiman við höndina.

ÓRAPLÁGAN Slavoj Žižek
Fátt hressir eins og hinn brjálaði, mótsagnakenndi 
og frjói rokkstjörnuheimspekingur Žižek. Óraplágan 
er grundvallarrit til að hugsa um fánýti mannsam-
félagsins meðan maður situr aleinn á eyðieyju.

SÚPUR ALLT ÁRIÐ Sigurveig Káradóttir
Til að gera hollar og góðar súpur úr því sem ég finn 
á eyjunni.

HAPP HAPP HÚRRA 
Eitthvað verður maður að borða á eynni. Líst 
ótrúlega vel á þessa matreiðslubók, hollir og góðir 
réttir þar sem grænmeti, ávextir, hnetur og fræ eru í 
öndvegi, en líka kjöt.

EINU SINNI SÖGUR Kristín Ómarsdóttir
Alltaf þótt vænt um þessa spriklandi og blátt áfram 
bók Kristínar, því hún hafði nokkuð mikil áhrif á 
mig sem ungling en ég hef aldrei átt hana. Nú fékk 
ég tækifærið og tek hana með mér á eyjuna til að 
komast í tengsl við frumsjálfið.

LJÓÐASAFN Stefán Hörður Grímsson
Heppin ég. Þessi geymir öll ljóð Stefáns sem eru 

prentuð í útgefnum ljóðabókum hans. Hægt að 
lesa aftur og aftur. Gaman verður að liggja undir 
kókospálma á eyjunni minni, borða ljúffenga súpu 
úr súpubókinni og pæla í gamla.

TUNGLIÐ BRAUST INN Í HÚSIÐ ljóðaþýðing-
ar/Gyrðir Elíasson
Fyrir fallega drauma á eyðieyjunni. Þetta er sérstakt 
konfekt til að lesa áður en maður hallar sér undir 
stjörnunum og dreymir eitthvað út frá textanum. 
Snilldarþýðingar Gyrðis á ljóðum eftir 36 skáld, allt 
frá Kína á 4. öld til Bandaríkja nútímans.

ENGILL, PÍPUHATTUR OG JARÐARBER Sjón
Átti alltaf eftir að lesa þessa litlu bók hans Sjóns. 
Það er alltaf ævintýri að stíga inn í yndislega furðu-
heima hans. Allt er opið og maður veit aldrei hvað 
gerist. Svo þessi verður tekin upp þegar ég vil flýja 
inn í annan heim á eyðieyjunni.

SKRIFAÐ VIÐ NÚLLPUNKT Roland Barthes
Til að halda í róttæknina. Fyrsta bók franska 
(bókmennta)fræðingsins sem síðar sagði höfundinn 
dauðan, strax þarna kominn í mótþróa; róttækur, 
sniðugur og feikivel skrifandi.

MORGUNVERÐUR Á TIFFANY‘S 
Truman Capote
Audrey Hepburn er framan á kápunni. 
Það seldi þetta. Ég var að sjá fyrir mér 
að ef ég yrði vitstola á eyjunni gæti 
ég átt í sama sambandi við Audrey og 
Tom Hanks átti við blakboltann Wilson 
í myndinni Cast Away. 

FRÖNSK SVÍTA Irène Némirovsky
Þetta voru svona flugvallarkaup. Ég 
hugsaði „já, var þetta ekki eitthvað“. En 
heimsblaðið Observer stimplaði þetta 
sem meistaraverk á kápunni, þannig að 
ég tók þetta. 

RITSAFN THORS 
VILHJÁLMSSONAR
Ég hef því miður enn ekkert lesið eftir 
Thor Vilhjálmsson. En að láta Grámos-
ann glóa beint ofan í sálartetrið undir 
kókoshnetutré hljómar virkilega vel.

ÆVISAGA STEVE JOBS Walter Isacs 
Steve Jobs átti auðæfi sem voru metin 

á 10 milljarða dollara, en samt gekk 
hann um í svörtum rúllukragabol. Þetta 
er mjög áhugaverður maður. Ég vil vita 
meira.

BORGIN HLÓ 
Matthías Jóhannessen
Á eyðieyjunni er gott að hafa ljóðabók. 
Ljóð getur maður lesið aftur og aftur. 
Matthías er ekki knappur eins og 
rígundinn krepsokkur, líkt og margir 
hinna módernistana, heldur lætur 
gamminn geisa með auðugu mynd-
máli.

SKÝRSLA RANNSÓKNARNEFNDAR 
ALÞINGIS ÖLL BINDIN
Ég hef ekki enn haft þessa 2-3 mánuði 
á lausu sem þarf til að sökkva mér 
ofan í skýrslu rannsóknarnefndar. Þetta 
er klárlega besta „value for money“ 
á bókamarkaðnum og mjög drjúgt 
á eyjunni. Svo er alveg ljóst að það 
verður grillað öll kvöld enda nægan 
eldivið að finna í þessu. 

Jóhann Alfreð Kristinsson félagi í Mið-Ísland

Rannsóknarskýrslan á grillið 

PENINGARNIR SIGRA HEIMINN 
Niall Ferguson 
Höfundurinn er prófessor í Oxford og Harvard og 
feikisnjall náungi. Hann er eini fræðimaðurinn sem 
ég heyrði spá fyrir um fjármálakreppuna. Hann 
gerði það sumarið 2007, þegar hann kom til Íslands 
á vegum Kaupþings og ég ræddi við hann. Þessi bók 
skýrir hinn dularfulla heim peninga og verðbréfa 
betur en nokkur önnur sem ég þekki.

ÆVINTÝRAEYJAN Ármann Þorvaldsson 
Bókin er um bankahrunið eftir einn þátttakandann, 
sem var forstjóri Singer & Friedlander, banka Kaup-
þings í Bretlandi. Þetta er hreinskilnislegt uppgjör 
hans við hrunið og mjög skemmtilegt aflestrar, 
skrifað af fjöri og fyndni. Ármann lifði ævintýralegu 
lífi úti í Lundúnum en var dálítill prakkari inn við 
beinið, eins og kemur fram í bókinni.

HVERS VEGNA FITNUM VIÐ? Gary Taubes
Taubes er bandarískur vísindablaðamaður og fjallar 
um vanda sem menn þurftu almennt aðeins að 
glíma við eftir að aldurinn færðist yfir þá hér áður 
fyrr. Nú er offita hins vegar líka orðin úrlausnarefni 
ungs fólks. Ég myndi að vísu ekki gefa þessa bók, 
því að hætt yrði við að viðtakandinn móðgaðist, 
en boðskapur Taubes er skýr: Við fitnum af því 
að matur okkar er of ríkur af kolvetni. Í rauninni 
stöndum við á Vesturlöndum frammi fyrir tveimur 
málum, sem við ráðum illa við: offitu og elli. 

UNDIRSTAÐAN Ayn Rand
Þetta er skáldsaga sem hefur selst í átta milljónum 
eintaka um allan heim og breytt lífi margra. Rand 
skrifar um sjálfstæða og hugrakka konu, sem 

lætur ekki segja sér fyrir verkum og skammast sín 
ekki fyrir að elska sjálfa sig. Hún á hvorki meira 
né minna en þrjá ástmenn og valið á milli þeirra 
verður erfitt. Um leið blandast inn í þetta stjórnmál 
og efnahagsmál, en samt án þess að lesandanum 
leiðist eitt andartak. Þessi bók er beisk á bragðið, 
en samt góð á bragðið.

ELDAÐ AF LÍFI OG SÁL Rósa Guðbjartsdóttir
Ég er auðvitað dálítið hlutdrægur hérna, því að 
Rósa er gamall nemandi minn og góð vinkona. 
En þetta er mjög nytsamleg bók sem ég myndi 
hiklaust gefa vinum mínum og vinkonum. Þótt ég 
kunni sjálfur ekki mikið fyrir mér í matargerð þykist 
ég vita hvað sé góður matur. Og ein leið að honum 
er í gegnum bók Rósu. 

STASILAND Anna Funder
Frábær bók, eins og vinsældir hennar á Íslandi sýna. 
Sjálfur kynntist ég nokkuð Önnu Funder, þegar 
hún kom hingað haustið 2012, og hún er heillandi 
einstaklingur. Þetta er bók um daglegt líf í Austur-
Þýskalandi á dögum kommúnismans.

Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
prófessor í stjórnmálafræði

Peningar,njósnir, 
matur og offita  

Ásdís Hjálmsdóttir spjótkastari 

Leggur rækt við sálarlífið
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Tölvuógnir hafa verið áber-
andi í umræðunni síðustu 
mánuði, eftir að upp komst 
um árásir á bandarísku 
miðlana New York Times 

og Wall Street Journal. Einnig 
vakti athygli úttekt ráðgjafafyr-
irtækisins Mandiant á meintri 
þátttöku kínverskra stjórnvalda í 
skipulögðum árásum.

Ógnir af þessu tagi hafa stór-
aukist síðustu ár og er talið lík-
legt að stríð framtíðarinnar muni 
að einhverju leyti fara fram með 
tölvuhernaði.

Það er staðreynd sem er í aukn-
um mæli að renna upp fyrir fyrir-
tækjum, ríkjum og fjölþjóðastofn-
unum, en óljóst er hvernig þetta 
svið mun mótast á komandi árum. 

Mikill vöxtur síðustu ár
Tölvuhakkarar hafa látið til sín 
taka allt frá áttunda áratugnum, 
en framan af höfðu aðgerðir þeirra 
takmarkaðar afleiðingar.

Það var ekki fyrr en internetvæð-
ingin hófst fyrir alvöru, á tíunda 
áratugnum, sem óværur af öllum 
gerðum fóru að dreifast um netið. 
Síðan hefur fjöldi þessara forrita 
um það bil tvöfaldast á hverju ári 
þannig að nú eru þekktar um 200 
milljónir slíkra og um 100 þúsund 
slíkir bætast við á degi hverjum.

Hugsanlegum fórnarlömbum 
eða ginningarfíflum hefur líka 
fjölgað mikið þar sem nettengdar 
tölvur í heiminum eru nú tæpur 
milljarður, og eru þá tæki eins og 
farsímar og spjaldtölvur ótalin.

Margvíslegar aðferðir eru not-
aðar við tölvuárásir, meðal  annars 
vírusar, ormar sem dreifa sér á 
milli tölva og svokallaðir Tróju-
hestar sem geta opnað fyrir 
aðgang utanaðkomandi að  tölvum 
og kerfum. Þeim er til dæmis 
dreift með ruslpósti og hlekkjum 
og forritum á vefsíðum.

Tilgangurinn er líka margvís-
legur, allt frá því að um sé að ræða 
unglinga sem eru að prófa getu 

sína og glæpasamtök sem starfa í 
ágóðaskyni upp í ríkisstjórnir sem 
vinna að pólitískum hagsmunamál-
um og hópa aðgerðarsinna sem 
starfa á grundvelli ákveðinnar 
hugmyndafræði.

Mikil gróðavon
Eins og stendur eru flestar óvær-
ur settar fram í ágóðaskyni. Tölvu-
þrjótar reyna að komast að upplýs-
ingum um bankareikninga fólks 
eða fá það beinlínis til að senda 
peninga með einhverjum ráðum, 
til dæmis með gylliboðum. 

Þá hafa glæpasamtök, meðal 
annars í Rússlandi, náð að sýkja 
mikinn fjölda tölva um allan heim 
þannig að þau geta náð stjórn á 
þeim í misjöfnum tilgangi, og selja 
aðgang að þeim.

Loks hefur þessum aðferð-
um verið beitt óspart í iðnaðar-
njósnum. 

Tölvuárásir og pólitík
Fyrir utan allt það fjártjón og 
ónæði sem tölvuárásir geta valdið 
eru enn veigameiri atriði í húfi og 
leggja ríki nú mesta áherslu á að 
standa vörð um innviði samfélag-
anna; fjarskiptakerfi, orkudreif-
ingu og samgöngur. 

Ríkin eru þó ekki bara þolend-
ur í tölvuárásum, heldur hafa þau 
í auknum mæli verið gerendur í 
þessum efnum. 

Fyrrnefnd skýrsla um aðkomu 
kínverskra stjórnvalda að tölvu-
glæpum og árásum hefur vakið 
mikla athygli, en kínversk yfirvöld 
hafa þvertekið fyrir að standa í 
slíku. Kínverski herinn hafi aldrei 
stutt við starfsemi tölvuhakkara. 
Þvert á móti verði Kínverjar fyrir 
stöðugum árásum tölvuþrjóta, 
sem væru margir frá Bandaríkj-
unum. Þeir segjast vera heils 
hugar  fylgjandi meiri samvinnu á 
alþjóðavettvangi.

Bandaríkjamenn hafa hins 
vegar ekki alveg hreinan skjöld í 
þessum málum þar sem þeir hafa 
um árabil beitt slíkum meðul-
um. Nú liggur fyrir að bandarísk 
stjórnvöld hafa, í samvinnu við 
Ísrael, um árabil notað tölvuorm-
inn Stuxnet til að skemma fyrir 
kjarnorkuáætlun Írans.

Honum var smyglað inn í kjarn-
orkuverin þar sem verið var að 
auðga úran, en ríkin tvö hafa 
 miklar áhyggjur af því að tilgang-
ur Írana sé að komast yfir úran 
sem hægt er að nota í kjarnorku-
vopn. Þegar ormurinn hafði tekið 
sér bólfestu þar, skemmdi hann 
þeytivindur sem notaðar eru til 
úran-auðgunar.

Erfitt að ná til gerenda
Gerendur í tölvuglæpum þurfa 
sjaldnast að taka afleiðingum 
gerða sinna og býr þar margt að 
baki. Bæði fela þeir jafnan spor 
sín afar vel og nýta tölvur grun-
lausra tölvueigenda út um allan 
heim, þannig að illmögulegt er að 
finna uppruna aðgerðar eða árás-
ar. Svo er lagaumhverfið líka afar 
óljóst þar sem engin samræmd 
alþjóðleg löggjöf er til staðar. Ef 
svo ólíklega vildi til að órækar 
sannanir fengjust gegn einstak-
lingi og stjórnvöld í hans heima-
landi myndu framselja hann, væri 
hins vegar óvissa um lög hvaða 
lands gilda. Væri það hans heima-
land, eða landið þar sem afleiðing-
arnar komu fram?

Samvinna er lykilatriði
Á meðan tölvuþrjótar mynda oft 
hópa og deila gjarnan upplýsing-
um er lítið samræmi í viðbúnaði 
og viðbrögðum ríkja eða stofnana 
þrátt fyrir yfirlýsingar um mikil-
vægi slíks samstarfs. 

NATO markaði til dæmis stefnu 
um tölvuvarnir árið 2011 þar sem 
hvatt er til samræmdra varna 
aðildarríkja. Einnig var stefna 
bandalagsins í tölvuvörnum skýrð 
og gerð miðlægari með stofnun 
NCIA sem hefur yfirumsjón með 
vörnum allra undirstofnana þess.

NATO getur hins vegar ekki 
skyldað aðildarríki sín til þess 
að uppfylla ákveðnar kröfur, sem 
sést meðal annars á því að ein-
ungis helmingur aðildarþjóðanna 
28 hefur markað sér formlega net-
öryggisstefnu og er Ísland ekki 
þar á meðal.

Allsherjar tölvuárás á aðildar-
ríki bandalagsins gæti hins vegar 
fallið undir fimmtu grein NATO-
sáttmálans, sem kveður á um að 

árás á eitt aðildarríki flokkist 
sem árás á þau öll. Á móti kemur 
að engin einhlít skilgreining er til 
um hvers konar árás myndi kalla 
á slík viðbrögð, og að sögn heim-
ildarmanna Fréttablaðsins innan 
NATO mun ekki koma til þess að 
bandalagið standi fyrir annars 
konar aðgerðum en að verja net-
kerfi bandalagsins sjálfs.

Það er almennt viðurkennt að 

ekkert ríki getur tryggt öryggi sitt 
gegn tölvuógnum upp á eigin spýt-
ur þannig að það hlýtur því að vera 
verkefni ríkja á komandi mánuð-
um og árum að samræma lagaum-
hverfi á alþjóðavettvangi. 

Hvort af því verði fyrr eða 
síðar á enn eftir að koma í ljós, 
en hitt er víst að þangað til þar að 
kemur sitja tölvuþrjótarnir ekki 
aðgerðar lausir.  

Tölvuógn í alþjóðlegum brennidepli
Erfitt reynist að koma böndum á glæpasamtök sem sjá gróðavon í að dreifa óværum og blekkja auðtrúa tölvunotendur til að gefa upp-
lýsingar. Málið hefur einnig orðið að bitbeini milli ríkja sem hafa beitt slíkum aðferðum til að gæta hagsmuna sinna. Lagaumhverfi er afar 
óljóst og þörf er á aukinni alþjóðlegri samvinnu sem tekur til tölvuógna. Tölvuhernaður verður notaður í stríðum framtíðarinnar.

ÓGNIR Á TÖLVUÖLD  Tölvuógnum fjölgar sífellt með tækniframþróun og á það 
jafnt við um glæpamenn sem reyna að græða peninga á svindli, og spellvirkja sem 
eru jafnvel á vegum stjórnvalda. Engin samræmd lög eru til sem ná til slíkra mála. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Einn af lykilatburðunum sem vöktu alþjóðasamfélagið til meðvitundar um 
þá hættu sem steðjar að ríkjum vegna tölvuárása var atlaga sem var gerð 
að Eistlandi vorið 2007. Þar var um að ræða samræmda aðgerð tölvuþrjóta 
á mikilvægum samfélagsþáttum sem gerði það meðal annars að verkum 
að netbankakerfið lá niðri um stund, sem og síður margra fréttamiðla. Á 
meðan á þessu stóð gekk alda óeirða yfir tvo daga í röð.

Óeirðirnar sem og tölvuárásirnar voru raktar til ákvörðunar eistneskra 
stjórnvalda um að færa minnismerki um þátttöku Sovétmanna í seinni 
heimsstyrjöldinni, bronsstyttu af hermanni, sem mörgum Eistum þótti til 
marks um yfirráð og kúgun af hálfu Sovétríkjanna. Styttan var áður í mið-
borg Tallinn en var færð yfir í herkirkjugarð borgarinnar sem vakti mikla 
reiði bæði hjá Rússum og rússneska minnihlutanum í Eistlandi.

Í kjölfar óeirðanna gekk alda tölvuárása yfir eistnesk netkerfi, bæði hjá 
opinberum stofnunum og einkaaðilum. Árásirnar stóðu yfir í um þrjár vikur, 
en þær skiptust í ákveðin stig. Fyrsta bylgjan fól í sér frekar einfaldar árásir 
þar sem mikilli umferð var beint að skotmörkunum til að kæfa þau. Svo 
virtist sem hinir fjölmörgu sem stóðu fyrir árásunum hafi notað forskrift á 
rússneskum spjallsíðum. Eftir það urðu árásirnar þróaðri og beittu fyrir sig 
tugþúsundum tölva sem höfðu verið tengdar saman í þeim tilgangi að valda 
sem mestum skaða.

Enginn var dreginn til ábyrgðar fyrir árásirnar þó rökstuddur grunur væri 
um hverjir hefðu farið fyrir þeim. Rússnesk yfirvöld neituðu að aðstoða 
Eista í rannsókn málsins.

Eftir árásirnar mörkuðu eistnesk stjórnvöld sér einbeitta stefnu í 
netvörnum og standa nú flestum framar á því sviði. Eitt lykilatriðið var 
að auka meðvitund almennings sem og stjórnmálamanna um mikilvægi 
þess að standa vörð um grunnstoðir og mikilvægustu innviði samfélags-
ins. Eistar eru aðeins 1,3 milljónir talsins, sem takmarkar að vissu leyti 
getu hins opinbera til að skipuleggja varnir, en þeir búa þó að ómetanlegu 
varaliði. Heimavarnarlið Eistlands eru sjálfboðaliðasamtök sem bregðast við 
í neyðartilfellum og gildir það einnig um tölvuógnir þar sem tugir manna á 
þeirra vegum standa vaktina á netinu og eru til taks ef árás ber að.

Tölvuárás vakti Eista til umhugsunar

ÞRÆTUEPLI  Víðfeðmar tölvuárásir voru 
gerðar á Eistland eftir að ákveðið var að 
færa minnismerki um sovéska herinn úr 
miðborg Tallinn. Flest bendir til þess að 
árásirnar hafi verið skipulagðar í Rúss-
landi, en enginn var dreginn til ábyrgðar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Þrátt fyrir að tölvuógnir séu afar víðfeðmt vandamál 
sem nær um allan heim liggur hluti ábyrgðarinnar hjá 
hverjum einstökum tölvunotanda. Það er sinnuleysi 
þeirra sem opnar tölvuþrjótum leið inn í tölvur þeirra 
með þeim afleiðingum að hægt er að svíkja af þeim 
peninga, stela af þeim gögnum, eða nýta tölvuna sem 
hluta af neti til stórtækari aðgerða. 
Friðrik Skúlason, sérfræðingur um tölvuöryggi, segir í 
samtali við Fréttablaðið að hann sé þeirrar  skoðunar 
að aldrei verði að fullu komist fyrir slík afglöp 
 einstaklinga.
„Fólk er alltof trúgjarnt og smellir á hluti á netinu 
án þess að hugsa. Það er rót vandamálsins og þar sannast að veikasti 
hlekkurinn í tölvuöryggiskeðjunni er oftast kjötpokinn á milli stólsins og 
lyklaborðsins. Það skiptir engu hvort maður er með varnar- eða öryggis-
forrit ef fólk lokar bara viðvörunargluggum og heldur ótrautt áfram. Það er 
ekki hægt að leysa mannleg vandamál með tæknilegum lausnum! Það eru 
í raun engar töfralausnir til. Skynsemin er svarið, en það er ekki hægt að 
kaupa hana með raðgreiðslum.“

Fólkið er veikasti hlekkurinn

5,5 milljarðar
Symantec öryggisfyrirtækið kom í veg fyrir 5,5 
milljarða árása með tölvuóværum árið 2011, 
sem var nær tvöfalt meira en árið þar áður.

50%
50% beinna árása voru gerðar á fyrirtæki 
með innan við 2.500 starfsmenn.

36%
Ruslpósti fækkaði um 36% milli 2010 og 
2011, eftir að stór tölvunet höfðu verið tekin 
niður af yfirvöldum.

82
Samkvæmt Symantec voru 82 beinar árásir 
gerðar að meðaltali dag hvern árið 2011.
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Hér eru konur á öllum 
aldri, allt frá 16-17 
ára stúlkum upp í 
áttræðar konur. Slík 
blanda skapar gott 
andrúmsloft. Ró og 

þroski þeirra eldri smitast til 
stelpnanna og þær yngri hafa 
líka miklu að miðla,“ segir Aldís 
Höskuldsdóttir um lífið í Dyngju, 
heimili fyrir konur sem lokið hafa 
áfengis- eða vímuefnameðferð. 
Þar er hún í hlutverki forstöðu-
konu um þessar mundir og dag-
skráin er þétt.

Edrú milli funda
Þegar Aldís kom fyrst í Dyngju 
kveðst hún hafa verið að ljúka 
áfengismeðferð númer tvö, án 
þess þó að hafa smakkað dropa frá 
meðferð númer eitt. „Ég fór fyrst 
í meðferð hjá SÁÁ árið 1984, þrí-
tug manneskja. Kom frá Ísafirði 
og var á Vogi í tíu daga og síðan 
á Sogni í tuttugu og átta daga. Fór 
svo bara heim aftur að vinna og 
vann mikið, því ég átti fimm börn 
á þessum tíma sem ég þurfti að 
koma á legg. Auk þess fór ég eftir 
þeim leiðbeiningum sem ég hafði 
fengið í meðferðinni, að stunda 
AA-fundi og vera edrú milli funda. 
En mér leið ekki vel og þegar fimm 
og hálft ár höfðu liðið ákvað ég að 
fara aftur í fulla meðferð. Þegar 
henni var að ljúka spurði Þórar-
inn Tyrfingsson yfirlæknir: „Hvað 
ertu svo tilbúin að gera til að halda 
þér við?“ „Allt,“ sagði ég kok-
hraust. „Þá ætla ég að senda þig 
í Dyngju,“ sagði hann. Það fannst 
mér nú ekki alveg viðeigandi að 
ég með þessa edrúmennsku í far-
teskinu færi að mynstra mig í 
Dyngju, setti í mig þrjósku og fór 
heim að sinna mínum börnum. En 
þessi orð, „Hvað ertu tilbúin til 
að gera?“ fylgdu mér og líka svar 
mitt: „Allt.“ Svo ég pakkaði niður 
aftur, flaug suður og var komin 
inn í Dyngju daginn eftir. Hér var 
ég frá því í janúar fram í maí 1990. 
Það breytti mér mikið. Hér þurfti 

ég að taka leiðsögn, fara eftir hús-
reglum og upplifa ákveðna festu, 
borða á réttum tíma og sofa á rétt-
um tíma, gera grein fyrir því hvert 
ég færi og hvenær ég kæmi til 
baka. Þetta voru viðbrigði. En svo 
vandist ég þessu lífi og allt í einu 
fór mér að líða vel í þessu mynstri 
og upplifa tíma sem ég hafði farið 
á mis við sem ung stúlka. Þennan 
vetur fór ég í nám í Tölvuskóla 
Reykjavíkur og nýtti tímann vel. 
Mætti á fundi hér í húsinu og tók 
þátt í öllu eins og við átti. Hér voru 
konur með alls konar bakgrunn 
en milli okkar mynduðust sterk 
og góð tengsl, ég hef samband við 
þessar meðferðarsystur mínar 
enn og allt þetta hvatti mig áfram 
í minni edrúmennsku.“

Rótlaus og tætt
Aldís kveðst hafa farið beint úr 
foreldrahúsum í hjónaband og 
barneignir. Sorgin kvaddi dyra 
eina nótt í nóvember haustið 1977 
þegar maðurinn hennar fórst í 
sjóslysi við Grundarfjörð, þar 
sem þau bjuggu. Hann var ásamt 
öðrum manni á rækjubáti á leið 
í land þegar skall á vonskuveð-
ur og klukkan sex um morgun-
inn stóðu læknir, hjúkrunarfræð-
ingur og prestur á tröppunum hjá 
Aldísi með harmafregn. Þá gekk 
hún með þriðja barn þeirra hjóna. 
Síðar eignaðist hún tvíbura og 
þeir voru þriggja ára þegar hún 
ákvað að fara í fyrri meðferðina. 
Hún kveðst hafa verið rótlaus og 
tilfinningalega tætt. „Ég hafði 
aldrei talað um dauða mannsins 
míns. Ég fékk bara að heyra: „Þú 
ert svo dugleg,“ og keyrði á því en 
leið ofsalega illa og hélt ég ætti 
að vera svona. Þegar börnin voru 
sofnuð á kvöldin dró ég bara fyrir 
gluggana og fékk mér í glas. Ég 
var komin algerlega út í horn með 
sjálfa mig og meikaði ekki að lifa 
lífinu eins og ég gerði. 

Mamma hafði verið með þeim 
fyrstu sem fóru á Vog og hún 
hvatti mig til að fara þangað, bara 

í sjö daga. Ef hún hefði sagt tíu 
daga og svo 28 á eftir þá hefði ég 
aldrei farið. Mamma vissi hvernig 
mér leið. Ég átti hana alltaf að. 

Það besta sem gat komið fyrir 
mig var að fara á Vog. Samt var ég 
voða ráðvillt í fyrri meðferðinni, 
athyglisbresturinn var svo mikill. 
Þegar ég kom aftur í seinna skipt-
ið heyrði ég fyrst hvað sagt var í 
fyrir lestrunum og þegar ég kom 
heim eftir dvölina í Dyngju hafði 
opnast fyrir mér ný vídd. Ég var 
með allt annað viðhorf til sjálfr-
ar mín og þess sem í kringum 
mig var. Síðan hef ég þroskast og 
reynt að vera öðrum til leiðbein-
ingar sem hafa leitað til mín vegna 
eigin erfiðu aðstæðna. Ég hef átt 
góðan mann í 20 ár sem er fjög-
urra barna faðir og er líka edrú 
og börnunum okkar hefur öllum 
vegnað vel.“

Aldís flutti suður fyrir tíu árum. 
„Þá langaði mig að gera eitthvað 
nýtt, fór í Ráðgjafaskóla Íslands 
og lærði áfengis-og vímuefnaráð-
gjöf og hef unnið bæði á Vogi og 
Staðar felli. „Það er yndislegt að 
vinna á stað þar sem maður fær 
að gefa af sér innan um gott fólk. 
Síðan er ég í stjórn Dyngjunnar og 
hér eru vaktir sem ég leysi af á. 
Mér finnst yndislegt að vera ein af 
konunum í Dyngjunni. Hér erum 
við allar jafnar.“

Fylgjast með kúlunum stækka
Í Dyngju koma konurnar frá með-
ferðarstofnunum SÁÁ, Hlaðgerðar-
koti, Landspítalanum og Krýsuvík. 
Ef einhver verður uppvís að neyslu 
er henni vísað á dyr samdægurs, 
að sögn Aldísar, sem aldrei kveðst 
hafa lent í því að þurfa að henda 
konu út. 

Ef um veikindi er að ræða eða 
einhver þarf að fara aftur á Vog 
vegna slæmrar líðanar bíður rúmið 
og dótið eftir henni á Dyngjunni. 
„Konurnar eru bara hluti af þjóð-
félaginu þó þær búi hér og þær 
sækja sína heilbrigðisþjónustu utan 
heimilisins,“ tekur Aldís fram.

Dyngjan áfangaheimili hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins árið 2012. 
Dyngjan hefur starfað síðan 1988. Hlutverk heimilisins er að veita konum 
sem koma úr áfengis- og vímuefnameðferð samastað meðan þær koma 
undir sig fótum í nýju lífi. Dyngjan hefur reynst mörgum konum mikil-
vægur áfangastaður en á dvalartíma sínum fá þær svigrúm til að breyta 
og byggja upp allsgáðan og ábyrgan lífsstíl. Að jafnaði dvelja um fjórtán 
konur í Dyngjunni og sumar þeirra með börn.

Edda Guðmundsdóttir veitir Dyngjunni forstöðu. Hún tók við einnar 
milljónar króna verðlaunafé úr hendi Ara Edwald, forstjóra 365.

➜ Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins 2012

SAMFÉLAGSVERÐLAUN  Dyngjan hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í fyrra. 

Dvöl í Dyngju opnaði nýja vídd
Á áfangaheimilinu Dyngju við Snekkjuvog dvelja konur sem eru á leið út í lífið eftir áfengismeðferð. Þar er pláss fyrir 
fjórtán í einu og fjölmargar hafa átt þar tímabundið athvarf á þeim 25 árum sem heimilið hefur verið starfrækt. Þeirra á 
meðal er Aldís Höskuldsdóttir sem bjó þar í nokkra mánuði árið 1990. Nú leysir hún forstöðukonuna af þegar með þarf.

ALDÍS HÖSKULDS-
DÓTTIR  Mér finnst 
yndislegt að vera 
ein af konunum 
í Dyngjunni. Hér 
erum við allar 
jafnar,“ segir hún
FRÉTTABLAÐIÐ
/DANÍEL RÚNARSSON

Dagskráin í Dyngjunni byrjar 
klukkan níu á morgnana. Tvisvar í 
viku hefst hún á húsfundi þar sem 
farið er yfir plön hverrar og einnar 
konu sem þar dvelur og fylgst með 
líðan þeirra. Svo er einn síðdegis-
fundur í viku og þá mætir ráðgjafi 
frá SÁÁ líka. Konurnar eru í skóla, 
vinnu eða einhverju prógrammi 
yfir daginn úti í bæ og skiptast á 
um að sinna daglegum störfum í 
Dyngju. Ein sér um að ræsa hinar, 
aðrar þrífa og einhver þarf að elda 
matinn. „Konurnar prjóna líka 
mikið og vinna fleira í höndunum 
sér til yndisauka og dægrastytting-
ar,“ segir Aldís. „Hver kennir ann-
arri og áhuginn smitast á milli.“

Húsreglur Dyngju kveða á um 
að konurnar eigi að vera komnar 
inn fyrir klukkan hálf tólf á kvöld-
in og eftir sex vikna dvöl fá þær 
fyrsta helgarleyfið. Þá geta þær 
farið heim eða til einhverra ætt-
ingja. Foreldrar, eiginmenn og 
börn mega koma hvenær sem er 
í heimsókn og aðrar heimsóknir 
eru leyfðar um helgar. „Hér eru 
oft lítil börn og stundum eru hér 
óléttar konur. Þá fylgjast allar með 
kúlunni stækka. Það er bara yndis-
legt,“ segir Aldís og bætir við að 
lokum. „Konurnar hvetja hver aðra 
í að standa sig í edrúmennskunni 
og þannig myndast samstaða og 
vellíðan í hópnum.“
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Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Niðurstöður rannsókna-
borana í Þormóðsdal 
í Mosfellssveit benda 
til þess að gullæð sé 
fundin. Í borkjörn-
um hefur greinst svo 

mikið magn þessa dýra málms að 
hann er talinn í vinnanlegu magni. 
Það er þvert á fyrri rannsókna-
niðurstöður. Sagan geymir hins 
vegar frásagnir af því að Einar 
Benediktsson, skáld og athafna-
maður, hafi verið þess fullviss að 
í Þormóðsdal lægi gullæð ein rík. 
Svo virðist sem skáldið hafi haft 
rétt fyrir sér þótt því tækist ekki 
að sanna það á sinni tíð. 

Allt Austurland undir
Í sögulegu ljósi er þess skemmst 
að minnast að fyrirtækið Platína 
Resources Ltd. sótti á vormánuðum 
2010 um rannsóknaleyfi til gullleit-
ar hér á landi. Þá var allt Austur-
land undir þar sem gullleitarleyfi 
annars staðar á landinu voru í eigu 
Íslendinga. Var ætlun félagsins að 
gera út tvo hópa vísindamanna til 
leitar um tveggja mánaða skeið, en 
svo fór að gullleitarmennirnir, sem 
voru ástralskir, drógu umsókn sína 
um leitarleyfi til baka. 

Bara 20 milljónir ára
Flestir hafa gengið út frá því sem 
vísu að gull væri einfaldlega ekki 
til staðar í íslensku bergi. Ástæð-
an sem helst er nefnd er einfald-
lega sú að í jarðfræðilegum skiln-
ingi er bergið allt of ungt hér, og 
móður jörð hafi ekki gefist tími til 
að aðskilja dýra málma frá berg-
inu. Á líklegustu svæðunum hér á 
landi er elsta bergið yngra en 20 
milljóna ára gamalt, sem er mjög 
ungt borið saman við þau svæði 
sem mest gefa af sér. Þar er berg-
ið nokkurra milljarða ára gamalt, 
svo samhengis sé gætt.

Gullmýri
Þrátt fyrir efasemdir eigum við 
Íslendingar okkur sögu gullleitar-
manna og meira að segja gullæð-
is, eins og það er jafnan skilgreint. 

Allir þekkja söguna af gullfund-
inum í Vatnsmýrinni árið 1905. 
Þá þóttust menn sjá glóa af gulli á 
bortönn og upphófst reyfarakennd 
atburðarás sem stóð í fimm ár.

Tilurð málsins var að verið var 
að bora eftir vatni við rætur Öskju-
hlíðar. Járnsmiður nokkur, Ólaf-
ur Þórðarson, sem fenginn var 
til að brýna bortönnina, sagði að 
svo þykkar hefðu gullskánirnar 
verið að hann hefði tálgað þær af 
með vasahnífnum sínum. Gullæði 
braust út. Fjársterkir menn buðu 
sig fram og vildu taka þátt í ævin-
týrinu. Hlutafélagið Málmur var 
stofnað um gullvinnsluna. Mýrar-
flákinn í miðjum höfuðstaðnum 
var nefndur upp á nýtt og var nú 
kenndur við gull.

Gullleit í Vatnsmýrinni stóð 
næstu árin en árangurinn var eng-
inn. Nokkur hundruð sýni voru 
tekin og greind af efnafræðingi 
ríkisins, Ásgeiri Torfasyni. Sagan 
segir að eitt þeirra hafi sýnt vott 
af gulli. Hægt og bítandi rann upp 
fyrir flestum sú staðreynd að eng-
inn yrði ríkur af því að vinna gull 
úr bæjarlandinu. 

Miðdalsjörð til Ástralíu
Gullleit einangraðist ekki við 
Vatnsmýrina í Reykjavík á upp-
hafsárum 20. aldarinnar. Einar 
H. Guðmundsson, bóndi í Miðdal 
í Mosfellssveit, sendi um svipað 
leyti sýnishorn úr landi sínu til 
frænda síns Steingríms Tómasson-
ar, sem hafði um langt skeið feng-
ist við gullleit í Ástralíu og var þar 
búsettur. Steingrími fannst sýnin 
álitleg og kom heim árið 1908 til 
frekari rannsókna að tilstuðlan 
Einars Benediktssonar, skálds og 
athafnamanns. Niðurstaða Stein-
gríms var að gull væri vissulega 
að finna í landi Miðdals og einnig 
Þormóðsdals, beggja vegna Selja-
dalsár sem skilur á milli jarðanna 
tveggja.

Steingrímur dvaldi á Íslandi um 
skeið og hélt svo aftur til Ástralíu 
með sýni úr Miðdal. Nákvæmari 
rannsóknir þar í landi staðfestu 
að gull væri í nægjanlega miklu 
magni á jörðunum tveimur til að 
það borgaði sig að vinna það. Stein-
grímur sótti um gullleitarheimild 
til sýslumanns árið 1908 en var 

þó ekki einn um það. Björn Krist-
jánsson alþingismaður sótti einnig 
um heimild til leitar en hann var 
einn þeirra sem staðfastlega trúðu 
á að gull væri hér í vinnanlegu 
magni. Hann hafði sterkt bakland. 
Tryggvi Gunnarsson bankastjóri 
og Sveinn Björnsson, lögmaður og 
síðar forseti, voru meðal þeirra 
sem vildu bita af kökunni.

Um þetta leyti voru mældir út 
námuteigar í landi Þormóðsdals, 
alls 77 talsins. Á þessum tíma var 
Einar Ben ekki langt undan og 
afskipti hans byrjuðu fyrir alvöru 
eftir að Einar í Miðdal bað nafna 
sinn um að vera umboðsmaður sinn 
í Englandi, sennilega 1909.

Einar Ben
Fyrstu skjalfestu heimildir um 
aðkomu Einars Ben að gullleit eru 
skýrsla sem hann skrifar um málið 
til samstarfsmanna sinna í Eng-
landi árið 1910, auk bréfaskrifta til 
yfirvalda hér. Kannski var ekki við 
öðru að búast af Einari en að hann 
gengi í málið af alefli; það var hans 
von og vísa. Málflutningur hans í 
fyrrnefndri skýrslu ber af þessu 
keim en Einar fullyrðir að gullæð-
in liggi þvert yfir landareignina og 
reyndar langt út um héraðið.

Hrossakaupin í kringum námurn-
ar í Miðdal og Þormóðsdal væru í 
dag nefnd „flókin viðskiptaflétta“. 
Guðjón Friðriksson hefur gert grein 
fyrir þeim kafla þessarar sögu í 
ágætri ævisögu skáldsins. 
Hér er rétt að nefna að 
árið 1911 komu hingað 
til lands sérfræðingar 
á vegum Einars og við-
skiptafélaga hans og 
unnu að víðtækum rann-
sóknum næstu tvö ár. Voru 
það bæði verkfræðingar og 
þaulvanir námuverka-
menn víða að úr Evr-
ópu. Þegar stríð braust 
út í Evrópu 1914 logn-
aðist verkið út af.

Engin hreyfing 
var á málum þar 
til 1921. Tveimur 

árum síðar komst Einar í samband 
við þýskt félag, Nord ische Berg-
bau Gesellschaft í Hamborg, sem 
sendi hingað sérfræðinga og lagði 
til gríðarlega fjármuni til rann-
sókna. Áhuginn fjaraði þó fljótt út. 
Einar fann nýjan samstarfsaðila 
og stofnaði námafélagið Arcturus 
sem stóð fyrir framkvæmdum 
árið 1925. Í frétt Morgunblaðsins 
þetta ár segir að þá hafi tíu til tutt-
ugu manns unnið við námuna og 
námugöngin hafi verið orðin um 60 
metra löng og tíu metra djúp. Hins 
vegar fer litlum sögum af árangri 
gullleitarinnar þessi ár.

Gullríka kalkið
Fyrrnefndur alþingismaður, Björn 
Kristjánsson, einbeitti sér að gull-
leit í næsta nágrenni, nánar tiltek-
ið í Esjunni við Mógilsá. Í Mógilsá 
var áhuginn í upphafi tengdur kalk-
námi. Egill Egilsen, sonur Svein-
bjarnar rektors Egilssonar, var 
upphafsmaður þess upp úr 1870. 
Egill naut þar aðstoðar Björns sem 
gerði aðra tilraun til kalknáms árið 
1917. Sú tilraun fjaraði út að stutt-
um tíma liðnum en á sama tíma 
vaknaði grunur um að gull væri 
að finna í kalkinu og sýndu efna-
greiningar sem Björn lét gera að 
tíu til 26 grömm voru vinnanleg úr 

hverju tonni 
bergs. 

Þessar 
nið-

urstöður voru hafðar að háði og 
spotti eftir að Björn birti niður-
stöður sínar í tímaritinu Vöku árið 
1919. Árið 1929 fékk Björn upp-
reisn æru þegar Trausti Ólafsson 
efnagreindi kalksýni sem stað-
festu að niðurstöður Björns voru á 
rökum reistar.

Hvað geymir Drápuhlíðarfjall?
Haraldur Sigurðsson eldfjalla-
fræðingur skrifaði fyrir nokkr-
um árum pistil á ágæta vefsíðu 
sína um gullleit í Drápuhlíðar-
fjalli á Snæfellsnesi árið 1939. 
Áttu þar í hlut Magnús G. Magn-
ússon, útgerðarmaður frá Ísafirði, 
og Sigurður Ágústsson, kaupmaður 
í Stykkishólmi. Haraldi segist svo 
frá: „Magnús kemur hingað frá 
Boston með skip sitt og áhöfn, sér-
fræðinga og allan útbúnað til gull-
leitarinnar. Þeir fluttu með sér 
borvél, vigtir, bræðsluofn, kemísk 
efni og annan útbúnað til að rann-
saka bergið í Drápuhlíðarfjalli. Þá 
stofna þeir Magnús og Sigurður 
Hartmansfélagið til gullleitarinn-
ar. Magnús útbjó rannsóknarstofu 
í eldhúsinu í gamla samkomuhús-
inu í Stykkishólmi, […] Mikið var 
starfað í norðanverðu fjallinu þetta 
sumar, og aðallega í tveimur gilj-
um fyrir ofan bæinn Drápuhlíð, 
sem nú er í eyði.“

Vitað er að þeir Magnús og Sig-
urður fengu jákvæðar niður stöður 
í gullleitinni. Taldi Magnús niður-
stöður sínar svo góðar að hann 
taldi að íslenska ríkið „gæti greitt 
allar sínar skuldir með námuhagn-
aðinum“. 

Ekki fullreynt í „Gullmýrinni“
Það er því kannski við hæfi að 
ljúka þessari brotakenndu frásögn 
um gullleitarmenn fyrri tíma með 
því að nefna að árið 1937 stóð Helgi 
H. Eiríksson skólastjóri fyrir því 
að fenginn var kjarnabor til lands-
ins til þess að gera aðra tilraun í 
Vatnsmýrinni. Boruð var tæp-
lega 60 metra djúp hola en ekkert 
fannst gullið, frekar en fyrrum.

Gullæð 
skáldsins 

fundin
Í rúma öld hafa Íslendingar reglulega gert út vís-
indamenn til að grafast fyrir um það hvort gull 

sé hér að finna í vinnanlegu magni. Lengi var 
talið að svo væri ekki en saga gullleitar á Íslandi 

er þó bæði litríkari og með meiri ólíkindum 
en margan grunar, eins og Svavar Hávarðsson 

komst að. Nú bendir allt til þess að menn hafi 
komið niður á gullæð í Þormóðsdal. 

■ Gullleit var ekkert sinnt hérlendis í fimmtíu ár en hófst að 
nýju árið 1989. Frumkvæðið kom frá jarðfræðingum stórs 
námufyrirtækis sem tengdist Kísiliðjunni í Mývatnssveit og 
höfðu þeir áður sinnt gullleit.

■ Jarðfræðingarnir tóku sýni hérlendis og niðurstaða þeirra var 
að áhugavert væri að halda áfram með verkefnið.

■ Iðntæknistofnun og Kísiliðjan lögðust yfir niðurstöður þeirra. 
Félagið Málmís er stofnað.

■ Á þeim tíma höfðu jarðfræðingarnir Hjalti Franzson og 
Guðmundur Ómar Friðleifsson hugmyndir um gullleit en 
þeir höfðu áttað sig á tengslum jarðhitasvæða og uppsöfnun 
gulls í vinnanlegu magni.

■ Árið 1990 fékkst styrkur til rannsókna. Orkustofnun (ÍSOR) 
kom einnig að þessu verkefni.

■ Árið 1995 komu til landsins aðilar frá Kanada og Ástralíu 
til að vinna áfram með hugmyndina um jarðhita og gull. 
Hópurinn vann með Málmís, sem fékk leitarleyfi hérlendis.

■ Hópurinn samþykkti að koma með fjármagn og eignast sér-
stakt félag um gullleit. Samningur er gerður við Málmís og 
félagið Melmi er stofnað um hugmyndina.

■ Eftir útboð á kanadíska hlutabréfamarkaðnum hófst mikil 
gullleit árið 1997. Tíu til tólf svæði voru könnuð og sýnum 
safnað. Leitin náði til Reykjaness, Þormóðsdals og nágrennis, 
Norðurlands eystra og Suðausturlands. Jeppar, hestar og 
þyrlur voru nýttar við gullleitina. Síðar voru gerðar nákvæm-
ari rannsóknir, meðal annars var borað í Þormóðsdal.

■ Á sama tíma var annað félag, Suðurvík, að leita að gulli 
norðanlands og á Vestfjörðum.

■ Málmís átti Melmi í upphafi en fjárfestarnir áttu að eignast 
félagið upp að 75 prósentum með fjárfestingu sinni. Það 
brást hins vegar og Melmi er nú íslenskt félag að fullu.

■ Ekkert gerist þangað til 2005. Þá sýna útlendingar gullleit 
aftur áhuga. Málmís/Melmi varð virkt að nýju. Borað var í 
Þormóðsdal með nýrri tækni. Niðurstaðan var að vissulega 
er gull að finna í Þormóðsdal en réttlætir ekki gullnám. 
Kenningin um að gull safnist saman í vinnanlegu magni á 
jarðhitasvæðum var sönnuð.

■ Fyrirtækin Málmís/Melmi hafa staðið að gullrannsóknunum í 
Þormóðsdal að undanförnu. Eigendur þeirra eru Nýsköpunar-
miðstöð, Ísor og atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. 

Leitað að gulli á hestbaki og úr þyrlu–  gullleit 1989-2013*

Eldstöðvakerfi austan- og vestanlands og gullleit á Íslandi

Gullleit á Íslandi 1905 til 1939
■ Í Vatnsmýri í Reykjavík: Gullleit 1905-1910 og 1937.
■ Við Mógilsá í Esju: Árið 1917.
■ Miðdalur og Þormóðsdalur í Mosfellssveit: 1907 til 1925.
■ Snæfellsnes: Leit í Drápuhlíðarfjalli árið 1939.

Austurland:
■ Í Borgarfirði eystri fannst vottur 

af gulli.
■ Björn Kristjánsson fann gull í 

Hvalnesskriðum. Í landi Þvottár í 
Álftafirði fann hann góðmálma, 
og að auki í jörðum Starmýrar, 
Hnauka og Markúsarsels. Einnig 
við Selá í Álftafirði.

Suðausturland:
■ Rannsóknir Björns Kristjánssonar á þriðja 

áratugnum. Hann fann gull í skriðum í 
Vestrahorni og Litla-Horni. Í Hornafirði 
fannst gull, silfur og platína. Í Lóni fannst 
gull í Össurará, Reyðarárfjalli og Hrossatindi.

Eðalmálma er helst að finna þar sem hiti og þrýstingur hafa með aðstoð tíma náð að skilja þá frá móðurberginu. 
Slíkar aðstæður er helst að finna í og við gamlar útbrunnar megineldstöðvar. Megineldstöðvar má skilgreina með 
eftirfarandi eiginleikum: Þar gýs aftur og aftur, í rótum þeirra er kvikuhólf, þar myndast margvíslegar bergtegundir–  
basískar, ísúrar og súrar–  og þar eru iðulega háhitasvæði. 
Kortið sýnir slíkar megineldstöðvar á Vestur- og Austurlandi og tengjast gullleit á árunum 1905 til 1939.

*Byggt á heimildum frá Hallgrími Jónassyni, forstöðumanns RANNÍS, sem hefur komið beint að gullleitarverkefnum á ýmsum stigum.
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HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA

TILBOÐ

FULLT VERÐ 219.995

149.995

4stk 
3D gleraugu 

fylgja

GREEN TV
Philips PFL6007

2012-2013 Philips 32PFL6007T
• 3D Smart LED TV
• Full HD 1920 x 1080 Pixel PreciseHD
• Ambilight Spectra 2 baklýsing
• 400 Hz Perfect Motion Rate
• Easy 3D og 2D-3D conversion
• Smart TV nettenging
• Þráðlaus Wi-Fi móttakari
• Stafr. DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x USB, 4x HDMI, VGA, CI rauf
• Skype möguleiki og EasyLink
• App fyrir iPhone/Android síma o.fl.

32”
LED

HÁGÆÐA UPPÞVOTTAVÉL
Whirlpool 6thSense PowerClean upp þvotta vélin er öflugur 
vinnu hestur sem nær að þvo óhreinasta leirtau, potta eða 
pönnur án þess að þurfi að skola fyrst. Í baki vélarinnar eru 
32 há þrýsti stútar sem sprauta vatni með meiri krafti en áður 
hefur þekkst í upp þvottavélum. 6th Sense skynjarar skynja hve 
óhreinir hlutirnir eru í vélinni og stýra vatns þrýstingi eftir því.

Kr. 129.995 Kr. 139.995
Verð áður 149.995 Verð áður 159.995

Whirlpool ADPU8773 - HVÍT Whirlpool ADPU8773 - STÁL

TILBOÐ

FULLT VERÐ 24.995

14.995

Wilfa SJ150W 
Vönduð 150w safapressa. Tekur 
hart grænmeti og ávexti. Stiglaus 
hraðastillir. Keramik kvörn. Stór 
matari. 1L safakanna.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 8.995

6.995

Philips HR2010
350w blandari. 2 hraða-
stillingar og púls. Auðvelt 
að taka hnífa frá til að 
hreinsa. 1.5L glerkanna.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995

9.995

Princess 112402
1400w heilsugrill. Ljós 
lýsir þegar grillið er 
orðið heitt. Efri hlutinn 
aðlagast á hæðina. Non-
Stick - Auðvelt í þrifum. 
Safabakki fylgir.

Ú Ö

Fæst bæði 

hvít og úr 

stáli!



SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ - www.ht.is - ÞÚSUNDIR VÖRUTEGUNDA - www.ht.is - FRÁBÆR TILBOÐ - www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ

ht.iiss

RTILBOÐ
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

1000 krónur af 
öllum seldum 
skegg snyrtum 
og hárklippum 
í marsmánuði 
renna til Krabba-
meins félagsins

TILBOÐ

FULLT VERÐ 12.995

9.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 109.995

69.995

HLJÓMBORÐ 
20% AFSLÁTTUR

NUDDSÆTI 
30% AFSLÁTTUR

Intenso Photomodel 7
Stafrænn 7" myndarammi 
með 800x600  punkta 
upplausn. Spilar myndir beint 
af minnis lyklum eða kortum. 
Skyggnusýningar.

Nikon 1J1 
10,1 milljón punkta myndavél með 1 NIKKOR VR 
linsu. CMOS flaga. EXPEED 3l. Háhraða myndataka. 
Snjallmyndaval. 3“ LCD skjár. ISO 100-3200. FullHD 
vídeó upptaka. Tekur RAW. Notar SD/SDHC/SDXC 
kort. HDMI-C og USB. Hleðslurafhlaða of.l.

4GB minniskort fylgir

TILBOÐ

FULLT VERÐ 219.995

169.995

Philips 46PFL3807T
• 46" LCD LED sjónvarp
• Full HD 1920x1080p Digital Crystal Clear
• 100 Hz Perfect Motion Rate
• Nettenging með Youtube
• Ljósnemi fyrir birtu í rýminu
• Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x HDMI og 2x USB
• Scart, Ethernet, VGA og CI rauf
• Wifi möguleiki og EasyLink

46”
LED

MARGAR GERÐIR
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Kristján Freyr er ekki hinn dæmi-
gerði stjórnandi lokaður inn á 
skrifstofu aðskilinn frá starfs-
fólkinu. Hann situr sjálfur bak 
við búðarborðið, afgreiðir bækur, 
spjallar við kúnna og gefur góð 

ráð. Góð samskipti við viðskiptavini skipta 
hann höfuðmáli enda segist hann hafa í 
heiðri það samskiptaform sem hann vandist 
í uppvextinum í Hnífsdal. „Ég held að vera 
mín í Hnífsdal fyrstu fimmtán ár ævinnar 
hafi mótað mig töluvert. Þetta var svo fal-
legt samfélag. Maður var að leika sér með 
krökkum sem voru kannski tíu árum eldri 
og yngri og engum þótti neitt athugavert við 
það. Kynslóðabil var ekki til, allir þekktu 
alla og samkenndin var ótrúleg. Ísland er 
náttúrulega bara eitt stórt sjávarþorp og ég 
vildi óska þess að við finndum fyrir þess-
ari samkennd í þjóðfélaginu í dag. Tækjum 
bölvað karpið úr jöfnunni og færum að haga 
okkur eins og ein stór fjölskylda.“

Var mikill tónlistaráhugi í Hnífsdal á 
þessum árum, er ekki Bragi Valdimar líka 
þaðan? „Jú, jú, við Bragi erum æskuvinir og 
stofnuðum okkar fyrstu hljómsveit saman. 
Við vorum óskaplega pólitískir á þessum 
tíma þannig að hljómsveitin hét Níkaragva 
Group, sem ég veit reyndar ekkert hvaðan 
kom. Þar tókum við bæði lög og texta úr 
söngvasöfnum og sömdum sjálfir. Ég hafði 
samt ekkert lært á hljóðfæri og fékk ekk-
ert sérstaklega tónlistarlegt uppeldi. Eða 
þó, pabbi og mamma keyptu reyndar Bítla-
safnið á vínyl einhvern tíma og ég lagðist í 
að hlusta á það. Þegar ég kom í gaggó voru 
allir vinir mínir komnir saman í hljómsveit 
þannig að ég mætti eiginlega alltaf á æfing-
ar með þeim eins og auli. Ég held að það hafi 
bara kennt mér á hljóðfæri.“

Teikaði eldri menn
Þú hefur spilað á trommur í fjölmörgum 
hljómsveitum, hvernig byrjaði það? „Ég 
byrjaði í Geirfuglunum og lærði mikið á 
því að teika mér eldri menn uppi á sviði. 
Þannig að ég byrjaði á öfugum enda í músík-
inni. Byrjaði uppi á sviði en er núna kominn 
í bílskúrinn. Ég syng m.a.s. vinsælasta lag 
Geirfugla hingað til, lagið Byrjaðu í dag að 
elska. Úr Geirfuglunum fór ég að spila með 
Doktor Gunna, sem ég spila stundum enn þá 
með og við erum jafnvel að fara að taka upp 
barnaplötu seinna á þessu ári. Síðan geng 
ég í þessa hljómsveit sem heitir Reykjavík! 
og er skipuð eintómum Vestfirðingum fyrir 
utan söngvarann sem er að austan. Það er 
svona meira einhvers konar bræðralag, 
þetta eru allt bestu vinir mínir. Svo er ég 
einnig meðlimur í Prinspóló sem góðvinur 
minn Svavar Pétur rekur áfram af einstakri 
snilli. Það má nefnilega alls ekki gera lítið úr 
þeirri reynslu að vera í hljómsveit og ég hvet 
alla, stelpur og stráka, til að stofna hljóm-
sveitir og gera eitthvað kreatívt. Það hefur 
gefið mér ofsalega mikið, hefur verið nokk-
urs konar þungamiðja í lífi mínu og drifið 
mig áfram í hinu og þessu.  Þetta stúss mitt 
hefur jafnvel breytt öllum plönum fjölskyld-
unnar á stundum, þó ég viti að fjölskylda og 
vinir eiga að vera í fyrstu sætum.“

Hvað fórstu svo að læra? „Þegar ég var 
búinn að þjösna mér í gegnum Menntaskól-
ann á Ísafirði með tilheyrandi látum fórum 
við í framboð með Fönklistann og ég endaði 
sem bæjarfulltrúi Ísafjarðarbæjar í tvö ár. 
Síðan fór ég suður og byrjaði að lesa ensku 
og íslensku við H.Í og þótti það ótrúlega 
skemmtilegt og spennandi. Ég hafði komist í 
álnir verandi bæjarfulltrúi og sitjandi í alls 
konar nefndum, auk þess rekið plötubúð-
ina Hljóma á Ísafirði og búið frítt heima hjá 
mömmu, þannig að ég var ekki tilbúinn til að 
fara að lifa einhverju hungurlífi á námslán-
um og var opinn fyrir því að vinna með skól-
anum. Þá var ég sjanghæjaður í Geirfuglana, 
spilaði nánast um hverja einustu helgi og gat 
fleytt mér áfram í náminu. Á síðasta árinu 
í íslenskunni dró úr spilamennskunni og ég 
sá fram á erfiðari tíma. Þar sem ég bjó á 
Klapparstígnum og labbaði í skólann kom ég 
mjög oft við hérna í Máli og menningu. Það 
er einhver sogkraftur í þessari búð. Þegar ég 
var kominn hér inn vissi ég ekki af mér fyrr 
en ég var kominn á kaf ofan í einhverja bók 
eða tímarit og gleymdi mér tímunum saman. 

Það endaði með því að Anna Einarsdóttir 
sem var verslunarstjóri spurði hvort ég vildi 
ekki bara koma að vinna hérna, ég væri 
alltaf hérna hvort eð væri. Ég hélt nú það, 
vippaði mér úr jakkanum, byrjaði að vinna 
og hef eiginlega verið hérna síðan. Þetta var 
árið 2000 og ég fór aðeins frá árið 2006 í 
önnur störf en kom til baka 2011 og hef verið 
verslunarstjóri hér síðan.“

Útungunarstöð fyrir pólitíkusa
Þessi búð og þetta hús eiga sér mikla sögu, 
er ekkert ógnvænlegt að standa í sporum 
frumkvöðlanna? „Þetta er vissulega ábyrgð 
en ég get ekki séð  neitt ógnvænlegt við það. 
Það er frábært að þessi búð skuli enn vera 
við lýði og í dag er hún einkarekin. Talandi 
um Mál og menningu og kalda stríðið þá 
finnst mér mjög fyndið að það virðist enn 
vera til staðar í hugum margra. Sumir sem 
koma hingað inn eru enn þann dag í dag að 
tala um komma og slíkt, en við viljum ekk-
ert kannast við það. Það eina sem ég tel að 
gæti verið ógnvænlegt fyrir mig per se er að 
einhver nái að draga mig í pólitík. Það hefur 
verið reynt mjög mikið. Sagan af Magn-
úsi Torfa Ólafssyni sem vann hér í erlendu 
deildinni og endaði sem menntamálaráð-
herra finnst mér reyndar mjög skemmtileg 
og sama gildir um kollega minn hér lengi, 
Óttarr Proppé sem var dreginn í borgar-
stjórn og er nú á leið á þing. Þetta virðist 
vera útungunarstöð fyrir pólitíkusa svo hver 
veit hvar ég lendi í framtíðinni.“ 

Reynslan af bæjarfulltrúastarfinu heillar 
þig ekki nóg til að fara út í pólitík? „Nei, mér 
finnst pólitík bara svo rotin orðin, því miður. 
En varðandi þetta hús og þessa verslun þá 
eiga þau vissulega mjög merkilega sögu sem 
mér hefur oft dottið í hug að maður ætti 
kannski að skrá. “

Ertu með rithöfund í maganum? „Ég er 
oft að skrifa hitt og þetta, já. En lít ekki svo 
stórt á mig að ég ætli að ráðast inn á ritvöll-
inn með sögu Máls og menningar sem fyrstu 
bók. Ég get hins vegar alveg séð það fyrir 
mér að fara að skrifa meira. Mér finnst gott 
að hafa eitthvað fyrir stafni og þrífst illa ef 
ég er ekki að takast á við ögrandi verkefni.“

Hræddir um að brenna inni
Eitt af þeim ögrandi verkefnum er væntan-
lega tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður, 
hver er þín aðkoma að henni? „Ég hef verið 
með í AFÉS frá byrjun sem einn af undir-
búningsaðilunum. Það er ekki stór hópur 
sem stendur að hátíðinni og við höfum 
aldrei þegið neina peninga fyrir okkar 
vinnu. Hátíðin stendur auðvitað og fellur 
með velvild tónlistarmanna sem er stór-
kostlega fallegt um leið og það er skrítið. Ég 
er tónlistarmaður og finnst auðvitað að þeir 
eigi að fá borgað fyrir sína vinnu eins og 
aðrir, þannig að það skýtur skökku við og 
við erum meðvitaðir um það. En við, og þeir 
um leið, erum að bjóða upp á ókeypis tón-
leika fyrir alla og þannig gengur þetta upp. 
Við erum alltaf hræddir um að við brennum 
inni en það gerist ekki og fólk er rosalega 
spennt fyrir hátíðinni. Það kemur þarna 
fólk sem hefur aldrei farið út á land og 
það er tilbúið til þess að koma til Ísafjarð-
ar um miðjan vetur til að hlusta á tónlist. 
Það er stórkostlegt. Við erum að stuðla að 
jákvæðri byggðarþróun, það keyrir okkur 
áfram.“

Alltaf úti að leika
Þú ert annar umsjónarmaður útvarps-
þáttarins Albúmið, hvað geturðu sagt mér 
um það? „Ég er mikill grúskari og finnst 

gaman að skoða söguna í gegnum tónlist og 
var svo heppinn að fá þetta verkefni upp í 
hendurnar. Við Jón Ólafsson tónlistarmað-
ur setjumst því niður einu sinni í viku og 
ræðum um eitthvert eitt albúm frá öllum 
hliðum. Fólk hefur kunnað vel að meta 
þetta spjall okkar og við erum mjög þakk-
látir og stundum furðu lostnir yfir góðum 
viðtökum þessa litla útvarpsþáttar á Rás 1.“

En þínir persónulegu hagir? Ertu fjöl-
skyldumaður? „Já, þótt ég furði mig mjög 
oft á því að yndislega konan mín nenni að 
hanga með mér. Þetta myndi náttúrulega 
ekkert ganga nema vegna einstaks umburð-
arlyndis hennar og það er ekkert sjálfgef-
ið. Hún er kennari og við eigum tvö börn, 
annað á leikskóla- og hitt á grunnskólaaldri. 
En ég geri mér alveg grein fyrir því að ég 
þarf að sinna fjölskyldunni frekar en að 
fara út að leika með krökkunum endalaust.“

Ef þú þyrftir að minnka við þig og velja 
annað hvort bækurnar eða tónlistina sem 
lífsstarf en sleppa hinu hvort myndirðu 
velja? „Þetta er mjög ósanngjörn spurning. 
Þetta er eins og velja á milli tómatsósu eða 
sinneps á pylsuna! Ég bara get ekki svarað 
þessu. Ég hef náttúrulega verið lengur í 
tónlist en innan um bækur en mér líður svo 
ótrúlega vel í kringum bækur, þykir afskap-
lega vænt um þessa bókabúð og lít ekki á 
starf mitt hér sem kaldan bissness. Ég ber 
nánast óttablandna virðingu fyrir bókum 
og finnst þær alls ekki vera eins og brauð 
og mjólk, með fullri virðingu fyrir þeirri 
ágætu tvennu. Ég mun kappkosta að reyna 
að sameina bóksalann og tónlistarmanninn 
eins lengi og ég get. Kannski enda ég bara á 
því ásamt fjölskyldunni að reka litla bóka-
búð og kaffihús með lifandi tónlist í Hnífs-
dal, treð sjálfur upp og les upp úr bókinni 
minni. Það þætti mér rosalega huggulegt.“

Óttast að vera dreginn í pólitík
Kristján Freyr Halldórsson lætur sér ekki nægja að stjórna hinni sögufrægu Bókabúð Máls og menningar, hann er líka trommari 
í fleiri en einni hljómsveit, einn af skipuleggjendum tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður og stjórnar vikulegum útvarpsþætti. 
Auk þess er hann eiginmaður og tveggja barna faðir. Hvernig fer hann að þessu?

  Ég lít ekki svo stórt á mig að 
ég ætli að ráðast inn á ritvöllinn 

með sögu Máls og menningar 
sem fyrstu bók. Ég get hins vegar 

alveg séð það fyrir mér að fara 
að skrifa meira. Mér finnst gott 
að hafa eitthvað fyrir stafni og 

þrífst illa ef ég er ekki að takast á 
við ögrandi verkefni.

VERSLUNARSTJÓRINN   „Sumir sem koma hingað inn eru enn þann dag í dag að tala um komma og slíkt, en við viljum ekkert kannast við það.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bóksalinn Bókabúð Máls og menningar. Afgreiðslumaður 2000-2006. Verslunarstjóri frá 2011.
Trommarinn Kristján Freyr hefur verið í þessum hljómsveitum: 

■ Miðnes, með Frey Eyjólfssyni og Stefáni Magnússyni (Eiríkssonar).
■ Geirfuglunum, þar voru Freyr, Stebbi og Halldór Gylfason leikari meðal annarra.
■ Dr. Gunni, með Gunna, Guðmundi Birgi og Grími Atlasyni.
■ Reykjavík!, með bestu vinum sínum frá Ísafirði og Bóasi Hallgrímssyni frá Reyðarfirði.
■ Abbababb, með Dr. Gunna og vinum hans að spila fyrir börnin.
■ Prinspóló, með Svavari Pétri og Berglindi Häsler, Loga, Bjössa og Benna Hemm Hemm.

Bæjarfulltrúinn Sat í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á árunum 1996-1998 fyrir Fönklistann.
Tónleikahaldarinn Einn af skipuleggjendum tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður frá upphafi 
árið 2004 til dagsins í dag.
Útvarpsmaðurinn Annar stjórnenda útvarpsþáttarins Albúmið á Rás 1 frá því sumarið 2012.

Maðurinn með mörgu andlitin

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is



HÚSGAGNAHÖLLIN – fyrir lifandi heimili

H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

UMBRIA Tungusófi: B 245 D 87  
H 78 T 163 cm. Margar útfærslur fáanlegar af Umbria sófum. 
Umbria er bæði til í slitsterku áklæði og leðri. Margir litir.

219.990
VERÐ FRÁ: 249.990

12 MÁNAÐA  
VAXTALAUS  

LÁN

SÓFAR

CLEVELAND 3ja sæta B 208 D 86 H 
81 cm. Litur: Grátt slitsterkt áklæði. 
Krómlappir. 

84.990
 VERÐ: 94.990

CLEVELAND tungusófi  
B 231 D 86/140 H 81 cm. Svart 
bonded leður. Krómlappir. 

139.990
VERÐ: 169.990

109.990
 VERÐ: 129.990

ALICIA SVEFNSÓFI

ALICIA Svefnsófi B 163 D 83 H 78 cm. Dýnustærð 147x197 cm. Litir: Rautt, dökkgrátt, grænt, svart og ljósgrátt slitsterkt áklæði. 

BOSTON Tungusófi: B 240 D 153 
H 83 cm. Dökk grátt slitsterkt 
áklæði.

149.990
VERÐ FRÁ: 189.990

H Ú S G AG

KENIA  
Hægindastóll  
Svart bonded leður.

49.990
VERÐ FRÁ: 59.990

N

0

TUB   
Hægindastóll  
Svart leður.

59.990
VERÐ FRÁ: 74.990

O

0

CLUB 
Hægindastóll  
Svart bonded leður.

39.990
VERÐ FRÁ: 49.990

119.990
VERÐ: 139.990

TUNGUSÓFI LEÐUR

TUNGUSÓFI ÁKLÆÐI

ÓTRÚLEGT
VERÐ 

Á TUNGUSÓFA

NETTUR
SVEFNSÓFI  
Á FRÁBÆRU 

VERÐI

TUB FÆST  
EINNIG Í ÞREMUR  
LITUM Í ÁKLÆÐI Á  

KR. 49.900

ÚRVAL  
HÆGINDA- 

STÓLA!

CLEVELAND tungusófi  
B 231 D 86/140 H 81 cm. Slitsterkt 
áklæði. Krómlappir. 

ÞAR SEM  
HÖNNUN, 

GÆÐI OG GOTT 
VERÐ FARA  

SAMAN!
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221.980 71,86% Mónakó er efst á þeim lista því 
107,93% íbúa þar skrá búsetu 

sína í furstadæminu.

íslenskir notendur eru á Facebook. Ísland er 
í þriðja sæti meðal Evrópuþjóða yfi r hlutfall 

Facebook-notenda af íbúafj ölda eða

Félags-
miðstöðvar 
nútímafólks

Nú vex úr grasi heil kynslóð fólks sem þekkir ekki 
heiminn án veraldarvefsins og alls þess hann hefur 
upp á að bjóða. Samfélagsmiðlar veraldarvefsins 

hafa jafnframt breytt samskiptum okkar 
varanlega, hvort sem fólki finnst það 

gott eða slæmt.

Birgir Þór 
Harðarson
birgirh@frettabladid.is

Opnuð: 4. febrúar 2004

Fjöldi notenda: meira en 

einn milljarður

Facebook er vinsælasti sam-

félagsmiðillinn á vefnum. 

Rúmur helmingur notenda 

heimsækir Facebook á hverj-

um einasta degi. Þar hefur 

hver notandi sína heimasíðu, 

deilir með vinum sínum efni 

af vefnum og spjallar. Þá er 

hægt að auglýsa viðburði og 

hvað eina sem notendum 

dettur í hug.

Opnuð: Febrúar 2004Fjöldi notenda: Um það bil 60 milljónir
Á Flickr heldurðu þína eigin ljósmyndasýningu. Allar myndirnar eftir þig og allur heimurinn hefur aðgang. Á Flickr eru óendanlega margir hæfileikaríkir ljósmyndarar og maður getur legið yfir óendanlegum fjölda mynda klukkutímum saman.

Opnuð: Ágúst 2003

Fjöldi notenda: Meira en 

31 milljón

Skype er einfaldlega sími sem 

gerir þér kleift að hringja í 

ættingja og vini yfir internetið. 

Myndsímtöl eru lítið mál þó 

viðmælandinn sé á Páskaeyju. Þá 

býðst þér fyrir lítið fé að hringja 

úr tölvunni í hefðbundinn síma, 

ef þú manst númerið.

Opnuð: 11. mars 2009

Fjöldi notenda: 20 milljónir

FourSquare er einfalt forrit sem 

miðar allt út frá hnattrænni stað-

setningu þinni. Þú getur látið vita 

af ferðum þínum, til dæmis ef þú 

ert dugleg(ur) að fara í ræktina, 

eða séð hvort vinir þínir séu ein-

hvers staðar í nágreninu. Þá sýnir 

FourSquare þér hvaða staðir eru í 

nágrenni við þig.

Opnuð: Júní 2005

Reddit er vefur þar sem 

þú getur fundið allt sem 

þér dettur í hug. Þar hafa 

notendur sent inn krækjur 

á áhugavert efni á ver-

aldarvefnum og sett það í 

tilheyrandi möppu. Það er 

auðvelt að finna eitthvað nýtt 

um áhugamálið þitt, mynd-

bönd, myndir, greinar, fréttir, 

hljóðupptökur og hvað eina.

Opnuð: Mars 2010

Fjöldi notenda: 48,7 milljónir

Vanti þig innblástur í vinnunni, áhuga-

málinu eða í tilhugalífinu getur verið gott 

að líta inn á Pinterest og skoða hvað aðrir 

hafa rekist á á flakki sínu um veraldarvef-

inn. Pinterest er ekkert nema risastór 

korktafla þar sem notendurnir hafa fest 

upp áhugavert efni af vefnum. Merkilegt 

þykir jafnframt að langstærsti hluti 

notenda er konur, eða rúmlega 80%.

4.000.000.000

72 klst.

Að meðaltali er horft  á 4 millj-
arða mínútna af mynd böndum 

á  í hverjum mánuði.

af myndböndum er hlaðið inn á 
 hverri mínútu. Það eru þrír 

sólarhringar af efni. Á dag birtast 
því 103.680 klukkustundir af efni.

Opnuð: 14. febrúar 2005

Virkir notendur: 800 milljónir

YouTube er vinsæll myndbanda-

vefur þar sem einstaklingar jafnt 

sem stórfyrirtæki hafa hlaðið 

inn myndböndum sem sýna allt 

milli himins og jarðar. Það er 

bókstaflega hægt að finna allt á 

YouTube. Sjón er sögu ríkari.

Opnuð: 5. maí 2003

Fjöldi notenda: 200 milljónir

LinkedIn er Facebook fagmannsins. Síðan 

er í raun vettvangur fyrir þig til að hafa 

samband við og fræðast um einhvern í 

þínum starfsgeira. Íslenskur notandi getur 

til dæmis fræðst um og haft samband við 

kollega sinn í Singapúr.

Opnuð: 15. júlí 2006Fjöldi notenda: 500 milljónirTwitter-vefurinn er einfaldur í notkun en öflugur. Þar deila notendur örbloggi á veraldar-vefnum sem hver sem er hefur aðgang að. Notandinn getur svo valið að fylgjast með upp-færslum annarra notenda. Á Twitter er hægt að fylgjast með fræga fólkinu, íþróttafólki og kvikmyndastjörnum í beinni.

Opnuð: 6. október 2010Fjöldi notenda: 100 milljónir
Instagram er öflug myndablogg-þjónusta fyrir snjallsímaeigendur. Instagram er í raun app í símanum þínum en þar getur þú fundið aðra notendur, skoðað myndirnar þeirra og fengið þær sendar beint í fréttaveitu appsins. Svo getur þú auðvitað deilt allri snilldinni sem þú gerir með öllum hinum.

Opnuð: 9. ágúst 2005

Fjöldi notenda: 30 milljónir

Last.fm er lítið forrit sem telur hvert lag sem 

þú hlustar á í tölvunni, símanum eða á iPod-

spilaranum, skráir og setur í gagnagrunn. Þú 

getur svo skoðað þennan gagnagrunn, fundið 

einhvern með samstæðan tónlistarsmekk eða 

bara fylgst með því hvað allir eru að hlusta á.



Bio-Kult Candéa er öflug 
blanda af vinveittum gerlum, 
hvítlauk og þrúgukjarna-

þykkni (e. grape seed extract). 
Það virkar sem öflug vörn gegn 
candida-sveppasýkingu í melting-
arvegi kvenna og karla. Sveppa-
sýking getur lýst sér á mismunandi 
hátt og komið fram með ólíkum 
hætti. Einkenni sveppasýkingar 
geta meðal annars verið munn-
angur, fæðuóþol, pirringur, skap-
sveiflur, þreyta, meltingartruflanir, 
brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni 
og alls kyns húðvandamál. Bio-
Kult Candéa er öflug vörn gegn 
sveppasýkingu á viðkvæmum 
svæðum hjá konum. 

Silja Ívarsdóttir mælir hiklaust 
með Bio-Kult Candéa-hylkjunum 
og segir þau hafa gjörbreytt lífi 
sínu til hins betra. „Ég hef þjáðst 
af kláða á kynfærasvæði svo lengi 
sem ég man eftir mér,“ segir Silja. 
„Fyrir um sex árum fór kláðinn að 
versna og mér leið alveg rosa-
lega illa. Ég var búin að ganga 
milli lækna bæði hér heima og 
erlendis þar sem ég bjó í tvö ár en 
án árangurs. Kláðinn jókst mjög 
þegar ég var að fara að sofa svo 
þetta hafði þau áhrif að svefninn 

versnaði og ég svaf lítið og slitrótt. 
Það að fá ekki nægan svefn hafði 
mjög slæm áhrif á mig. Ég breyttist 
í gangandi stressbolta og var alltaf 
þreytt og kvíðin og með miklar 
skapsveiflur. Það leiddi til þess að 
meltingin fór í klessu og ég hafði 
hægðir um það bil einu sinni í 
viku, ef ég var heppin. Í vor fór ég 
í viðtal hjá konu sem mælir ph-
gildi líkamans og í ljós kom að ég 
var með candida-sveppasýkingu 
í meltingarvegi. Ég hafði lesið um 
Bio-Kult og strax eftir viðtalið fór 
ég og keypti hylki og fann sam-

stundis breytingu. Ég vil eigin-
lega orða það þannig að Bio-Kult 
Candéa-hylkin hafi bjargað lífi 
mínu.“

Í dag líður Silju mun betur og er 
að mestu laus við kláða, stress og 
skapsveiflur og meltingin er komin 
í gott lag. „Með inntöku hylkj-
anna tók ég svo augljóslega eftir 
breytingum stig frá stigi. Hjá mér 
snarminnkaði kláðinn sem varð til 
þess að svefninn lagaðist sem varð 
svo til þess að stressið og kvíðinn 
minnkaði og skapsveiflurnar einnig 
sem leiddi til betri meltingar sem 
varð til þess að húðin fór hægt og 
rólega að lagast. Ég vona að sem 
flestir heyri mína sögu þar sem 
Bio-Kult Candéa er búið að gefa 
mér nýtt líf,“ segir Silja.

Bio-Kult Candéa-hylkin henta 
öllum vel, einnig barnshafandi 
konum, mjólkandi mæðrum og 
börnum. Þau fást í öllum apótek-
um, heilsuverslunum og heilsuhill-
um stórmarkaðanna. 

Hægt er að nálgast ítarlegar 
upplýsingar í íslenskum bæklingi 
á heimasíðu Icecare, icecare.is og 
heimsækja Facebook-síðu Bio-Kult 
Candéa til að taka þátt í léttum 
leik. 

ÖFLUG VÖRN GEGN 
SVEPPASÝKINGUM 
ICECARE KYNNIR  Silja Ívarsdóttir segir Bio-Kult Candéa hylkin hafa breytt 
lífi sínu. Hún er nú að mestu laus við sveppasýkingar sem hrjáðu hana lengi. 
„Ég vil eiginlega orða það þannig að Bio-Kult Candéa-hylkin hafi bjargað lífi 
mínu,“ segir Silja Ívarsdóttir.

LISTASMIÐJA
Söguhringur kvenna er samstarfsverkefni Borgarbókasafns 
Reykjavíkur og Samtaka kvenna af erlendum uppruna. Í 
Söguhringnum hittast skapandi konur frá ýmsum löndum til 
að skiptast á sögum og skapa saman. Á morgun kl. 14 verða 
mismunandi handverks- og listasmiðjur í boði í Söguhringn-
um sem haldinn er í aðalsafni Borgabókasafns í Tryggvagötu.

FRÁBÆR LAUSN
Silja Ívarsdóttir segir að Bio-Kult 
Candéa hylkin hafi breytt líðan sinni til 
mikilla muna. 
MYND/ANTON
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Þetta var allt Elísabetu að kenna. 
Hún fékk mig í þetta,“ segir Jónas 
sposkur, spurður út í hvernig það 

atvikaðist að hann var fenginn til starfa í 
Gerðubergi fyrir þrjátíu árum.

Jónas rekur upphafið til þess er hann 
starfaði sem kennari við Tónmenntaskóla 
Reykjavíkur, talsvert áður en Menningar-
miðstöðin Gerðuberg reis.

„Skólinn hafði þá aðstöðu í Fellahelli 
og þar kom stundum stúlka að tala við 
mig í pásum. Stúlkan var Elísabet Þóris-
dóttir, sem seinna varð forstöðukona í 
Gerðubergi. Þegar Gerðuberg opnaði fékk 
Tónmenntaskólinn þar inni og átti gaml-
an, uppgerðan flygil sem fékk aðsetur í 
salnum. Elísabet var fljót að sjá mögu-
leika á nýtingu hljóðfærisins til tónleika 
og spurði hvort ég gæti ekki komið með 
einhverja af þessum tónleikum sem ég 
væri með í Norræna húsinu, á Kjarvals-
stöðum eða víðar upp í Gerðuberg. Ég 
svaraði því til að ef hún treysti sér til að 
hengja þá saman á hölunum og gera úr 
reglulegar tónleikaraðir þá stæði ekki á 
mér,“ segir Jónas og setti Elísabetu annað 
skilyrði; að efnisskrár yrðu alltaf til fyrir-
myndar.

„Elísabet gekkst við þessu og úr urðu 
ljóðatónleikar sem stóðu yfir í fimmtán ár 
ásamt tónleikaröðinni Íslenska einsöngs-
lagið sem var vaxtarsproti samvinnu 
okkar Trausta Jónssonar veðurfræðings. 
Trausti og Reynir Axelsson stærðfræði-
prófessor við Háskólann urðu strax og 
eru mér enn mjög drjúgir því Reynir hef-
ur þýtt nær 2.000 ljóð úr sextán mismun-
andi tungumálum og við Trausti safnað 
saman nær 3.000 íslenskum einsöngslög-
um fyrir rödd og píanó. Afraksturinn er 
hreinasta gullkista heimsbókmenntanna 
og opin bók sem enn hjálpar mörgum.“

TÓNLEIKAR Í FOKHELDU BÓKASAFNI
Í Gerðubergi urðu líka fyrstu kynni 
Jónasar og Kristins Sigmundssonar 
óperusöngvara.

„Þá hafði Kristinn unnið til verðlauna 
í alþjóðlegri söngvarakeppni í Vínarborg 
og hringdi til að spyrja hvort ég vildi 
ekki spila undir á tónleikum hjá honum í 
Gerðubergi. Salur hússins var þá tilbúinn 
en bókasafnið, stærsta rýmið í húsinu, 
enn á byggingarstigi. Aðsókn á tón-
leikana var mikil og fleiri hundruð sem 
þurftu frá að hverfa. Þá tilkynnti Kristinn, 
ungur, sprækur og hamingjusamur með 

aðsóknina: „Við endurtökum þetta bara 
á morgun!“ og úr varð að daginn eftir var 
flygillinn borinn yfir í hálfbyggt bókasafn-
ið og mættu hátt í 700 manns sem sátu á 
teppum á gólfinu, enda hver einasti stóll 
farinn og meira að segja píanóbekkurinn 
þegar ég ætlaði að setjast við flygilinn,“ 
segir Jónas og hlær að minningunni en 
í ágúst verða liðin þrjátíu ár frá upphafi 
farsæls samstarfs þeirra Kristins.

Jónas segir Efra-Breiðholt ekki verri 
stað en hvern annan fyrir menningarhús 
og að sér þyki afar vænt um Gerðuberg. 
Þar hafi komist reglusemi á hluta starfs 
hans og umhverfið hafi verið örvandi. 
„Menning og listir eru eðlilegur hluti 
mannlífsins og það á að vera jafn sjálfsagt 
að fara á tónleika og að fara í laugina. 
Mjög margt af því sem fyrst fæddist í 
Gerðubergi bar ávöxt sem dreifði sér víð-
ar og í Gerðubergi er enn grasrót frum-
kvöðlastarfs í menningu og listum.“

HVERGI AF BAKI DOTTINN
Í dag starfar Jónas við Salinn í Kópavogi 
og segist ekki grunlaus um að Kópavogs-
bær hafi viljað nýta sér dýrmæta reynslu 
hans úr Gerðubergi.

„Ég er sístarfandi og líf mitt snýst um 
tónlist; ég get ekki að því gert. Ég er eins 
og hávaxinn þurftakirtill fyrir tónlist og 
næri mig á henni. Undanfarið hef ég verið 
truflaður af aðstæðum sem ég ræð ekki 
við og komið að minna gagni. Ég hef verið 
veikur en ég er ekki dauður,“ segir hann 
af kíminn. 

Jónas hefur undanfarin þrettán ár átt 
í endurteknum slag við krabbamein í 
eitlum. Hann segist hvergi af baki dottinn 
þótt á honum sé dagamunur.

„Ég hef farið í þrjár krabbameinsmeð-
ferðir, fimm uppskurði á auga, vélinda-
brottnám, stofnfrumskipti og búið er að 
klippa af öðru eyranu vegna krabbans. 
Ég er samt í fullu fjöri. Stofnfrumuskipti 
gefa góða von og ég hef ekki yfir neinu 
að kvarta. Ég er greinilega sterkur og 
hraustur að þola þetta trekk í trekk og 
vitaskuld er ég þakklátur. Maður planar 
ekki veikindi en þarf að lifa með þeim og 
hagar seglum eftir vindi með breyttum 
lífsmáta og einvala liði læknastéttarinnar. 
Eitlakrabbamein er ólæknanlegt en hægt 
að halda því í skefjum og ég á mörg ár 
eftir. Ég pæli samt ekkert í því; aðalatriðið 
er að njóta lífsins og standa sig vel í því 
sem maður gerir.“ ■ thordis@365.is

ENN Í FULLU FJÖRI
GERÐUBERG 30 ÁRA  Jónas Ingimundarson píanóleikari átti í árafjöld veg og 
vanda af tónlist í Gerðubergi. Hann segist sístarfandi þrátt fyrir erfið veikindi.

LÍFIÐ ER TÓNLIST
Í dag klukkan 15.50 
spilar Jónas tvö lög eftir 
Þorkel Sigurbjörnsson 
með Gunnari Guð-
björnssyni. Annað lagið 
er tileinkað Eísabetu 
Þórisdóttir og hitt 
Jónasi sjálfum. Ljóða-
textar voru dregnir úr 
hatti í samkvæmisleik í 
Gerðubergi. 
Jónas verður aftur í 
Gerðubergi 23. mars 
með Þóru Einarsdóttur. 
Þá flytja þau prósa sem 
þau hafa ofurást á við 
fallegustu lög í heimi.
MYND/GVA

VINIR Í GERÐUBERGI
Kristinn Sigmundsson 
og Jónas hófu farsælt 
samstarf sitt fyrir 30 
árum í Gerðubergi.

HÁTÍÐ!
Í tilefni 30 ára af-
mælis Gerðubergs 
verður þar veg-
leg tónlistar- og 
barnahátíð um 
helgina. Skoðið 
heillandi dagskrá á 
www.gerduberg.is.

miðvikudaginn 6. mars 
kl. 16.00–18.00OPIÐ HÚS Í MK

Menntaskólinn i Kópavogi
Hótel- og matvælaskólinn
Ferðamálaskólinn og Leiðsöguskólinn

Digranesvegi 51
sími 594 4000
www.mk.is

Félagsfræðabraut   
Málabraut + ferðagreinar
Náttúrufræðibraut   
Viðskipta- og hagfræðibraut 
Framhaldsskólabraut  

 
Ferðamálanám
Hótelstjórnunarnám
Leiðsögunám
Matartæknanám
Matsveinanám
Meistaranám í matvælagreinum
Skrifstofu- og fjármálagreinanám
Starfsbraut fyrir einhverfa

Bakstur - bakari
Framreiðsla - þjónn
Kjötiðn - kjötiðnaðarmaður
Matreiðsla - kokkur

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

FRÉTTABLAÐSINS

visir.is/samfelagsverdlaun

að senda tilnefningar 

er til miðnættis þann
Frestur til

 14. mars

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 6. mars

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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Brit-fóðrið hefur notið mikilla vinsælda 
síðan það kom á markað á Íslandi fyrir ári, 
enda er Brit gæðafóður á mjög góðu verði 

fyrir bæði hunda og ketti,“ segir Magnús Gylfa-
son, eigandi Vörusels ehf., umboðsaðila Brit á 
Íslandi. 

„Brit-fóðrið inniheldur öll nauðsynleg bæti-
efni sem hundar og kettir þurfa til að þrífast vel. 
Kjötinnihald er meðal annars hátt eða um  40 
til 45 prósent, en fóðrið hefur þótt mjög ódýrt 
miðað við gæði og innihald,“ útskýrir Magnús og 
segir gott úrval Brit-línunnar auðvelda gæludýra-
eigendum að finna fóður sem hentar. „Reynslan 
af Brit hefur verið mjög góð og er fólk almennt 
sammála um að feldur dýranna sé mýkri og fal-
legri, dýrin þrífist og borði matinn vel og hægðir 
dýranna séu þéttar og góðar.“

CARNILOVE – NÝJUNG FRÁ BRIT
Nýtt fóður kom nýlega á markaðinn frá Brit sem 
heitir Carnilove en nafnið vísar til þess að hundar 
elski kjöt. Carnilove er hágæða fóður með miklu 
kjötinnihaldi og engri kornvöru. Tegundirnar eru 
tvær, annars vegar fóður með 70 prósentum af 
kjúklingakjöti og hins vegar með 65 prósentum af 
laxi og hvítfiski.

„Hundar eru kjötætur í eðli sínu og með Carni-
love-fóðrinu er sótt til náttúrulegrar fæðuöflunar 
hunda sem samanstendur af 70 prósentum af kjöti 
og 30 prósentum af ávöxtum og grænmeti,“ segir 
Magnús.  „Kornvörur eru ekki náttúruleg fæða 
fyrir hunda en í Carnilove er ekkert kornmeti svo 
sem hrísgrjón eða maís, eins og annars er að finna 
í flestöllu fóðri. Með Carnilove fær hundurinn 
auðmeltanleg prótein sem innihalda nauðsynlegar 

amínó sýrur til að næra vöðva líkamans. Náttúruleg 
bætiefni koma til dæmis úr vínberjum, trönu-
berjum og granateplum sem stuðla að náttúrulegri 
andoxun líkamans og styrkja ónæmiskerfið.“ 

HUNDAR ELSKA KJÖT
BRIT Á ÍSLANDI KYNNIR  Gæðafóður á góðu verði fyrir hunda og ketti. Mikið úrval Brit-fóðurs 
 auðveldar gæludýraeigendum að finna það sem hentar þeirra dýri með tilliti til stærðar, aldurs og hreyfingar.

HUNDAR ELSKA 
KJÖT Hundar eru í eðli 
sínu kjötætur en nýja 
fóðrið frá Brit, Carnilove, 
samanstendur af 70 
prósentum af kjöti og 30 
prósentum af ávöxtum 
og grænmeti.

ÞRÍFAST VEL 
Magnús segir gælu-
dýraeigendur sammála 
um að dýrin þrífist vel á 
fóðrinu frá Brit, feldurinn 
sé mýkri og fallegri og 
dýrin borði matinn vel.

REYNSLAN AF BRIT 
GÓÐ Magnús Gylfason 
flytur inn gæludýrafóður 
frá Brit. 
MYND/VILHELM

BRIT-FÓÐRIÐ OG 
CARNILOVE FÆST HJÁ
Gæludýr.is – Korputorgi og Smáratorgi
Garðheimum – Mjódd
Hundaheimi – Mosfellsbæ (Brit)
Stapafelli – Keflavík
Vefverslun www.petmax.is frí heimsending um allt 
land. 
Carnilove er nú á kynningartilboði hjá Gæludýr.
is, 12 kg poki er á 9.990 krónur og fylgir 1,5 kg poki 
frítt með.

Hönnuðurinn Sunna Ósk Þorvaldsdóttir hjá SOSK design hefur 
 gengið til liðs við Krabbameinsfélagið og átakið Mottumars með því 
að hanna og selja Mottuherðatré til styrktar átakinu. Allur ágóði af 
sölu herðatrjánna rennur til Krabbameinsfélagsins. Mottuherðatrén 
fást í svörtum, hvítum og rauðbrúnum lit og eru söguð úr MDF-
plötum. Stykkið kostar 4.000 kr. en framleidd voru 300 herðatré. 
Fjölmörg fyrirtæki studdu smíði og framleiðslu herðatrjánna sem 
gerir það að verkum að enn stærri hluti sölunnar rennur til Krabba-
meinsfélagsins. Hægt er að kaupa herðatrén hjá verslunum Dogma 
á Laugavegi, í Smáralind og í Kringlunni, í versluninni Kraum í Aðal-
stræti og í verslun Krabbameinsfélagsins í Skógarhlíð 8, auk þess 
sem hægt er að kaupa þau í vefverslun Krabbameinsfélagsins á 
www.krabb.is. Sunna Ósk er ekki eini hönnuðurinn sem er í sam-
starfi við Krabbameinsfélagið um framleiðslu herðatrjáa. Hönnunar-
neminn Heiðdís Inga Hilmarsdóttir hefur einnig hannað herðatré í 
tengslum við átakið en verkefnin eru þó aðskilin.

GOTT MÁLEFNI Herðatrén fást í þremur litum og kostar stykkið 4.000 kr. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

HERÐATRÉ TIL STYRKTAR 
MOTTUMARS

Dong Qing Guan, eigandi Heilsu-
drekans, mun í vikunni bjóða 
fólki að kynna sér öfluga heilsu-

ræktarstarfsemi Heilsudrekans. „Ég 
ætla að gefa gestum og gangandi kost á 
því í heila viku að mæta án endurgjalds 
í tíma. Við byrjum í dag klukkan níu. Ég 
hvet fólk til að líta við í dag og við reyn-
um að svara spurningum og aðstoðum 
eftir fremsta megni,“ segir Qing. 

Afar fjölbreytt starfsemi fer fram í 
Heilsudrekanum sem hefur verið rekin 
af Qing í Skeifunni 3j síðan 1998. „Alla 
daga vikunnar er hér stundað allt frá 
kungfu fyrir krakka og unglinga til leik-
fimi fyrir þá sem eru komnir vel á aldur 
og allt þar á milli.“ 

Heilsu-qigong wuqinxi er nýjasta 
leikfimin hjá Heilsudrekanum. „Hún 
byggir á meira en 2.000 ára gamalli kín-
verskri lækningaraðferð frá  lækninum 
Huatuo. Hann sótti innblástur æfing-
anna í eiginleika ákveðinna dýra.“ Þær 
byggja á leik og ímyndunarafli, teng-
ingu við náttúruna, ásamt áherslu á 
öndun, og eru mjög ólíkar vestrænni 
leikfimi. „Tígurinn tengist lifrarstarf-
seminni og sjóninni. Dádýrið tengist 
nýrunum, styrkir bakið og hjálpar fólki 
með eyrnavandamál og höfuðverki og 
fleira. Björninn vinnur gegnum miltað 
og magann og hjálpar til við melt-
inguna. Apinn er alltaf á iði og tengist 
hjartanu sem pumpar í sífellu. Við 
þurfum að læra að róa okkur niður eins 
og apinn gerir. Hann vinnur með mið-
taugakerfið og kemur fólki í gott skap. 

Að lokum er það fuglinn sem vinnur 
með lungun. Hann teygir úr vængjum 
sínum og opnar og lokar brjóstinu.“

Starfsemi heilsudrekans er hægt 
að kynna sér nánar á heimasíðu hans 
www.heilsudrekinn.is og á Facebook, 
þar sem getur að líta myndbandsupp-
tökur af hinum ýmsu greinum sem eru 
æfðar og kenndar hjá Heilsudrekanum 
ásamt öðrum fróðleik. 

HEILSUDREKINN BÝÐUR 
ALLA VELKOMNA
HEILSUDREKINN KYNNIR  Í dag hefst opin vika hjá Heilsudrekanum og margt 
í boði fyrir unga sem aldna. Taichi, Heilsu-qigong, Kungfu fyrir krakka og 
 unglinga, hugræn teygjuleikfimi ásamt annarri fjölbreyttri starfsemi. 

FRÍTT Í VIKU
„Ég ætla að gefa gestum 
og gangandi kost á því 
í heila viku að mæta 
án endurgjalds í tíma. 
Við byrjum klukkan níu 
í dag og ég hvet fólk 
til að mæta og kynna 
sér starfsemi Heilsu-
drekans,”segir Qing. 
MYND/VILLI

Sunna Ósk Þorvalds-
dóttir hefur hannað 
flott herðatré.
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KASTALINN.
COM
Á vefsíðunni www.
kastalinn.com má 
fá upplýsingar um 
heimildarmyndar-
gerðina. Þar getur 
fólk einnig haft 
samband við Tinnu 
og Brynju.

Ég hef keyrt ótal ferðir um Ísafjarðardjúp og 
húsið á Arngerðareyri vakti alltaf áhuga minn 
líkt og fjölda annarra sem hafa átt leið hjá,“ 

segir Tinna Magnúsdóttir dagskrárgerðarkona. Hún 
vinnur, í samstarfi við Brynju Dögg Friðriksdóttur, að 
gerð heimildarmyndar um Gamla kastalann, en svo 
er gamla íbúðarhúsið á Arngerðareyri í Ísafirði kallað 
í daglegu tali. „Mér fannst spennandi að vita hvernig 
lífið hefði verið í kastalanum og hvaða leyndarmál 
húsið hefði að geyma,“ segir hún. 

GRAFAST FYRIR UM SÖGU HÚSSINS
Íbúðarhúsið sem eitt stendur eftir á Arngerðareyri 
var byggt árið 1928 af Sigurði Þórðarsyni sem þá var 
kaupfélagsstjóri. Á þeim tíma var mikið líf á Arn-
gerðareyri. Þar hélt verslun Á. Ásgeirssonar á Ísafirði 
úti þjónustu og Kaupfélag Nauteyrarhrepps rak þar 
sláturhús. Húsið var teiknað af Jóhanni Kristjánssyni 

byggingameistara í Reykjavík og haft í kastalastíl en 
þaðan er gælunafn hússins komið. „Húsið hefur verið 
glæsilegt á sínum tíma og ekkert til sparað. Þar var 
til dæmis marmari á stiga sem var sérpantaður frá 
Ítalíu,“ upplýsir Tinna. Þegar Kaupfélagið fór á haus-
inn keyptu synir Halldórs Jónssonar, óðalsbónda 
og stöðvarstjóra Landsímans, húsið sem Halldór og 
fjölskylda fluttu inn í og bjuggu í allt fram til 1957. 
„Húsið leggst svo í eyði árið 1966. Sagan segir að öllu 
hafi verið stolið steini léttara úr því. Meira að segja 
marmaranum af stiganum,“ segir Tinna. 

FYLGJAST MEÐ ENDURBÓTUM
Tinna og Brynja Dögg höfðu velt hugmyndinni að 
heimildarmyndinni fyrir sér í nokkurn tíma þegar 
þær fengu fregnir af því að þýsk hjón hefðu fest kaup 
á húsinu og ætluðu að ráðast í endurbætur á því 
síðastliðið sumar. „Þá fórum við af stað, höfðum sam-

band við hjónin Claudiu og Matthias sem tóku okkur 
afar vel,“ segir Tinna og ber þýsku hjónunum vel sög-
una. „Þau voru frábær, við fengum að fylgjast með 
þeim og urðum hálfpartinn hluti af fjölskyldunni,“ 
segir hún en síðasta sumar voru settir nýir gluggar 
og hurðir í húsið.
Stefnan er að heimildarmyndin verði fullgerð vorið 
2014. Tinna segir það þó ráðast af því hvernig fram-
kvæmdunum vindi fram en fjölskyldan frá Þýska-
landi ætlar að halda uppbyggingunni áfram í sumar. 
Þangað til grafast þær Tinna og Brynja fyrir um sögu 
hússins. Í því augnamiði hafa þær stofnað vefsíðuna 
www.kastalinn.com. Þar kynna þær verkefnið og aug-
lýsa jafnframt eftir viðmælendum sem geta varpað 
ljósi á söguna, eða fólki sem á einfaldlega góðar 
minningar frá húsinu hvort sem er frá þeim tíma sem 
það var í byggð eða eftir að það fór í eyði.

 ■ solveig@365.is

SKRÁ SÖGU GAMLA KASTALANS
HEIMILDARMYND  Tinna Magnúsdóttir og Brynja Dögg Friðriksdóttir vinna að gerð heimildarmyndar um húsið á Arngerðareyri í 
Ísafjarðardjúpi. Þær hafa stofnað vefsíðuna kastalinn.com og leita eftir fólki sem á minningar um húsið eða þekkir til sögu þess.

SAMAN Tinna og 
Brynja Dögg með 
hjónunum Claudiu og 
Matthiasi og dóttur 
þeirra Lydiu. Hér er búið 
að setja nýja útidyra-
hurð og fallegan glugga 
í húsið.

GAMLI KASTALINN 
Húsið hefur verið afar 
glæsilegt þegar það var 
byggt árið 1928. Ekkert 
var til sparað við bygg-
ingu þess, til dæmis var 
notaður marmari í stiga 
hússins.

BAKSVIÐS Í HÖRPU
■ FRÓÐLEIKUR

Nú hafa 1,7 milljónir gesta komið í Hörpu. Það er þó ýmislegt sem 
fólk sér ekki og veit ekki um húsið þegar það kemur á tónleika eða 
aðra viðburði. Þess vegna er einkar áhugavert að fara í skoðunarferð 
um Hörpu þar sem fræðst er um hönnun hússins og alla þá tækni 
sem húsið býr yfir. Slíkar skoðunarferðir eru í boði daglega og kosta 
1.500 krónur. Leiðsögumaður fylgir gestum um húsið kl. 15.30 á 
virkum dögum en kl. 11.00 og 15.30 um helgar. Skoðunarferðin tekur 
45 mínútur og hægt er að mæta í Hörpu rétt áður en dagskráin hefst. 
Hópar geta fengið sérferðir með því að bóka á tours@harpa.is.

■ HOLLT OG SAÐSAMT

Um helgar fer meiri óhollusta ofan í flesta en alla jafna á virkum 
dögum. Hægt er að vinna á móti því með því að byrja helgarmorgna á 
hressandi og næringarríkri bombu. Þá er hægt að leyfa sér hitt og þetta 
yfir daginn með betri samvisku. Hér er bragðgóður og staðgóður þeyt-
ingur sem hressir og rífur í.

1 epli
1 banani
2 litlar lárperur eða 1 stór
safi úr 1 sítrónu
2 cm rifin engiferrót
klakar
smá ískalt vatn

Setjið allt í blandara og þeytið þar til 
blandan verður flauelsmjúk. Kælið í ís-
skáp um stund ef blandan er ekki alveg 
köld. Smakkast best ískalt. 

MORGUNSÆLA
Hér er uppskrift að hressandi þeytingi sem rífur í.



Crosley útvarp
VERÐ 33.500,-

Heimurinn glerkúla
VERÐ 5.900,-

Seva armband
VERÐ 3.900,-

Þvottabjörn kragi lítill 
VERÐ 9.900,-

Eiffelturn púði
VERÐ 7.800,-

Stjörnutaska
VERÐ 14.900,-

Glerbox
VERÐ 4.900,-

Dýraljós
VERÐ 7.800,-

Crosely plötuspilari 
VERÐ 49.900,-

Skilti
VERÐ 2.900,-

Skilti
VERÐ 6.900,-

FA L L E G A R  G J A FAV Ö R U R
Á  G Ó Ð U  V E R Ð I

Verslun: Innst í Dalbrekku ofan við Nýbýlaveg  /  Sími:  519 6699  /  Vefverslun: www.myconceptstore.is   
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Markmið greinarinnar, sem 
bar fyrirsögnina „Móður-
mjólk getur skemmt 

tennur“, var fyrst og fremst að 
beina athygli að nauðsyn þess að 
huga enn betur að tannvernd ungra 
barna, en alls ekki að koma af stað 
neikvæðri umræðu um brjósta-
gjöf. Því miður voru rangfærslur 
í greininni og skilaboðin óskýr og 
því hefur Embætti landlæknis tekið 
saman ráðleggingar um brjóstagjöf 
og tannvernd og hvetur til áfram-
haldandi umræðu um brýnt málefni.

RÁÐLEGGINGAR EMBÆTTIS LAND-
LÆKNIS  UM BRJÓSTAGJÖF OG 
TANNVERND
■ Að gefnu tilefni vill Embætti land-
læknis vekja athygli á að ráðlegg-
ingar embættisins um brjóstagjöf 
hafa ekki breyst á síðustu árum. 
Móðurmjólkin er besta næring sem 
völ er á fyrir ungbarn og brjósta-
mjólk eingöngu fyrstu sex mánuðina 
inniheldur öll næringarefni sem 
barn þarf á að halda sér til vaxtar 
og þroska. Mælt er með að brjósta-
mjólk sé hluti fæðunnar allt fyrsta 
árið og jafnvel lengur. Börnum á 

þurrmjólk má smám saman gefa 
stoðmjólk í staðinn frá sex mánaða 
aldri.

■ Í kjölfar tanntöku er æskilegt að 
draga úr næturgjöfum, sérstaklega 
hjá börnum sem nærast á þurr-
mjólk úr pela, og bjóða þess í stað 
vatn á nóttunni. Næturgjafir eru 
brjóstabarni mikilvægar, sérstak-
lega fyrstu sex mánuðina og jafnvel 
lengur. Hafa ber í huga að ef barn 
sofnar út frá brjóstagjöf á kvöldin er 
mikilvægt að bursta tennurnar vel 
áður. Þar sem skán getur myndast 
á tönnum við næturgjafir er mælt 
með tannburstun strax að morgni. 

■ Börn sem eru komin með tennur 
og farin að borða kolvetni á daginn 
fá skán á tannyfirborð sem getur 
valdið tannskemmdum. Frá því 
fyrsta tönn er sýnileg þarf að bursta 
tennur tvisvar á dag með 0,1% flú-
ortannkremi. Magn tannkrems sam-
svarar ¼ af nögl litlafingurs barns 
yngra en 3 ára.

■ Ekki er ráðlagt að gefa barni 
ávaxtasafa eða sætt te í pela, hvorki 

á nóttu né degi, því sykur skemmir 
tennurnar og ávaxtasýra eyðir tann-
glerungi. Gott er að venja 6 mánaða 
börn við stútkönnu og 12-18 mán-
aða börn af pela.

■ Brjóstamjólk hefur ekki gler-
ungseyðandi áhrif og inniheldur 
efnasambönd sem geta dregið úr 

virkni baktería. Hafa ber í huga að 
munnvatnsframleiðsla er í lágmarki 
að nóttu til sem eykur hættu á tann-
skemmdum ef aðgát er ekki höfð í 
tannhirðu. 

Geir Gunnlaugsson, landlæknir
Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 
næringarfræðingur

AÐGÁT SKAL HÖFÐ Í TANNHIRÐU
MÓÐURMJÓLK OG TANNVERND   Fyrr í vikunni birtist umdeild grein um mögulegar tannskemmdir af völdum móðurmjólkur 
á heilsusíðum Fólks. Í kjölfarið vill Embætti landlæknis koma á framfæri tímabærum ráðleggingum til foreldra ung- og smábarna.    

BRJÓSTAGJÖF
Embætti landlæknis 
mælir með brjóstagjöf til 
allt að tveggja ára aldurs 
eða lengur. Nú hefur 
embættið sent frá sér 
mikilvægar ráðleggingar 
um mikilvægi góðrar 
tannhirðu ung- og smá-
barna sem eru á brjósti. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Peningar eru af skornum skammti hjá mörgum þessa dagana. Því er 
ekki amalegt að nýta sér þá ókeypis skemmtun sem er í boði enda 
síst síðri en sú dýra.

Ferð á bókasafnið er skemmtileg. Þar má setjast niður og lesa sam-
an bækur. Um helgar eru oft í boði ýmis námskeið fyrir börn. Hinir 
fullorðnu geta gluggað í bækur á meðan eða tekið þátt. Það að lesa 
saman, spila spil, föndra, fara í fjöruferð og fleira eru þær stundir 
sem skeyta engu um upphæðir og byggja eingöngu á samveru.

Leikhúsferðir eru skemmtilegar en kosta skildinginn. Þannig 
kostar 15 þúsund krónur fyrir fjögurra manna fjölskyldu á Dýrin í 
Hálsaskógi í Þjóðleikhúsinu. Sama fjölskylda borgar 22 þúsund krón-
ur á Mary Poppins í Borgarleikhúsinu. 

Þeir sem ekki eiga slíkar fjárhæðir geta gert ýmislegt annað og 
ódýrara. Sundferð og íspinni að henni lokinni fyrir fjögurra manna 
fjölskyldu kostar á bilinu 1.500-2.000 krónur, eftir aldri barna. Miði í 
bíó á fjölskyldutilboði kostar 590 krónur á mann. Bátsferð út í Viðey 
kostar á bilinu tvö til þrjú þúsund krónur.  

Eitt er víst að upphæðin sem borguð er fyrir afþreyingu endur-
speglar ekki gæði tímans sem er varið saman. 

HVAÐ KOSTAR 
AFÞREYING?
Lítill vandi er að finna dýra afþreyingu til að 
eyða tímanum í. Verð er þó ekki ávallt ávísun á 
góðar stundir og ódýr afþreying oft vænni kostur. 

GAMAN SAMAN Samverustundir fjölskyldunnar eru dýrmætar. NORDICPHOTOS/GETTY

HAFNARFIRÐI

Laugardagskvöld 2. mars 
Byrjar kl. 23.00

Frítt inn  •  Bjór á tilboði  •  Mætið snemma



Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Áhersla er lögð á þróun sálfræðiþjónustunnar á Landspítala

Hæfnikröfur
 » Doktorspróf í sálfræði
 » Sérfræðileyfi í klínískri sálfræði eða sambærileg þjálfun
 » Stjórnunarreynsla
 » Viðtæk klínísk reynsla, þjálfun og reynsla í viðtalsmeðferð
 » Reynsla af kennslu á háskólastigi og sem leiðbeinandi nema í klínísku 

starfi og rannsóknum
 » Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni eru skilyrði

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013. 
 » Upplýsingar veita María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang 

mariaein@landspitali.is, sími 824 5404 og Páll Matthíasson, 
framkvæmdastjóri, netfang pallmatt@landspitali.is, sími 543 4077.

 » Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna. 
 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast fyrir 23. mars 2013 

til Maríu Einisdóttur, mannauðsráðgjafa, LSH Stjórn geðsviðs 34A við 
Hringbraut.

Yfirsálfræðingur
Laust er til umsóknar starf yfirsálfræðings á Landspítala. Starfshlutfall er 
100% og veitist starfið frá 1. maí 2013, til 5 ára. 
Yfirsálfræðingur ber ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra geðsviðs. 
Yfirsálfræðingur er yfirmaður sálfræðinga á Landspítala.

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Aðstoðarmaður seðlabankastjóra

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 17. mars næstkom andi. 
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni: 

annars efnis fyrir seðlabankastjóra.

umboði bankastjóra.

bankastjóra.

bankans og ytri aðila.

bankastjóra.

fundum á innlendum og erlendum vettvangi.

starfs manni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

 Þekking á hagfræðilegum hugtökum. 
 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 
 Geta til að rita tölvupósta og bréf á dönsku, norsku 

 eða sænsku er kostur.

netfang: jon.sigurgeirsson@sedlabanki.is

Reykjavík.

Alþjóðasamskipti og skrifstofa bankastjóra annast almennt skrifstofuhald fyrir bankastjóra, hefur umsjón með kynningar-
starfsemi og upplýsingamiðlun bankans, ritstjórn ársskýrslu og heimasíðu. Skrifstofan ber jafnframt ábyrgð á reglulegum 
samskiptum við innlendar og erlendar stofnanir og annast samskipti við matsfyrirtæki og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Innkaupafulltrúi - Vélar og rafmagn
Vaxandi tæknifyrirtæki leitar að drífandi og nákvæmum innkaupafulltrúa. 
Menntun og/eða reynsla á sviði tækni eða innkaupa er æskileg ásamt því að hafa 
þekkingu á vélum og rafmagni. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði. 
Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, vinnusamur og þrífst í krefjandi umhverfi.
           Nánari upplýsingar á www.intellecta.is.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Ertu klár, kraftmikil(l), metnaðarfull(ur) og með ástríðu fyrir markaðsmálum?

Viltu starfa með öflugum hópi stjórnenda og markaðssérfræðinga hjá einu stærsta fyrirtæki landsins?

N1 leitar að markaðsstjóra til að stýra framsækinni og metnaðarfullri markaðsdeild félagsins.

   MARKAÐSSTJÓRI

•  Ber ábyrgð á mótun stefnu og markmiða markaðsdeildar

•  Ber ábyrgð á markaðs- og kostnaðaráætlunum deildarinnar

•  Ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni markaðsáætlunar

•  Ber ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun markaðsdeildar

•  Er í miklum samskiptum við auglýsingastofur og fagaðila
     á sviði markaðsmála

•  Heyrir beint undir forstjóra og situr fundi framkvæmdastjórnar

   MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

•  Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræða

•  Framhaldsmenntun á sviði markaðsfræða er kostur

•  Starfsreynsla af markaðsmálum

•  Hugmyndaauðgi og metnaður til að ná árangri í starfi

•  Frumkvæði, drifkrafur og skipulagshæfni

•  Mjög góð samskiptafærni

•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

 Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbeinn Finnsson, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs í síma 440 1170 eða kolbeinn@n1.is

Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá ásamt nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 12. mars n.k.

MARKAÐSSTJÓRI ÓSKAST

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Hæfniskröfur:  
Menntun á sviði upplýsinga- eða 
fjölmiðlagreina og/eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Umtalsverð þekking og áhugi á prent- og 
upplýsingaiðnaði. 
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu 
og riti.  
Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 
Framúrskarandi samskiptafærni, 
frumkvæði og árangursdrifni. 

IÐAN fræðslusetur ehf. varð til við 
samruna fimm  fræðslumiðstöðva í 
iðnaði og ferðaþjónustu árið 2006. 

Eigendur IÐUNNAR eru: Samtök 
iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS,Félag 
bókagerðarmanna,FIT,VM,Bílgreina-
sambandið, Samtök 
ferðaþjónustunnar og Meistarafélag 
húsasmiða 
www.idan.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk. Ráðið verður í starfið sem fyrst. Umsjón með starfinu hefur Hildur Erla 
Björgvinsdóttir (hildur@radum.is) hjá Ráðum atvinnustofu. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og kynningarbréf. 

Sviðsstjóri ber ábyrgð á árangri og framþróun sviðsins sem hefur það meginhlutverk að þjóna 
prentiðnaði varðandi menntunarmál, hvort heldur er á sviði sí- og endurmenntunar eða 
grunnmenntunar.  

Helstu verkefni: 
Skipulagning á fræðslustarfi fyrir prentiðnaðinn.  
Samstarf við lykilfólk í prentiðnaði, innlendar og 
erlendar menntastofnanir og systurfélög vegna  sí- 
og endurmenntunaráætlana. 
Ráðgjöf til prentiðnaðarins varðandi 
kennslufræðilegan þátt sí- og endurmenntunar. 
Stefnumótun fyrir sviðið auk rekstrar- og 
fjárhagsáætlunargerðar. 
Verkefni á vegum starfsgreinaráðs í upplýsinga- og 
fjölmiðlagreinum. 
Ritstjórn og umsjón með fréttabréfi. 
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra 
IÐUNNAR. 

www.skra.is
www.island.is

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingafræði, tæknifræði, verkfræði 

eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
• Reynsla af vinnslu stórra tölvukerfa
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og æskilegt 

er að kunna eitt Norðurlandamál
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga á sviði skráningar og 
mats fasteigna á starfsstöðvar sínar í Reykjavík og á Akureyri.

Helstu verkefni eru yfirferð á skráningu fasteigna, skoðun mannvirkja, útreikningur fasteignamats og 
brunabótamats, vinnsla í sérhæfðum tölvukerfum og samskipti við fasteignaeigendur og sveitarfélög 
auk gæða- og þróunarstarfs. 

Sérfræðingar hjá Þjóðskrá Íslands

Leitað er að einstaklingi sem sýnir frumkvæði, nákvæmni 
og hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund. 

Um er að ræða full störf á starfsstöðvum stofnunarinnar 
í Reykjavík annars vegar og Akureyri hins vegar og þurfa 
umsækjendur að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á 
netfanginu sjh@skra.is.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. 
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2013. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem fram kemur ástæða umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið og hvort sótt er um starf á 
Akureyri eða í Reykjavík. Umsóknir óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

Staða skólastjóra við Lundarskóla á Akureyri er laus til 
umsóknar.  
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt 
hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á 
vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarfi við aðra 
starfsmenn skólans. 
Lundarskóli er heildstæður grunnskóli sem hóf 
starfsemi árið 1974 en í dag eru þar 465 nemendur og 
tæplega 80 starfsmenn. Lundarskóli vinnur samkvæmt 
hugmyndafræði SMT- skólafærni en þar er lögð áhersla 
á jákvæðan stuðning við hegðun nemenda. Áhersla 
er á samræmd viðbrögð alls starfsfólks til að stuðla 
að jákvæðu andrúmslofti í skólanum. Lundarskóli 
er teymisskóli og nýtir teymiskennsluna sem leið til 
að mæta ólíkum þörfum nemenda. Teymiskennslan 
eykur sveigjanleika skólastarfsins og gefur tækifæri 
til fjölbreyttari félagatengsla. Litið er á hvern árgang 
sem eina heild með fjölbreyttum námshópum í stað 
hefðbundinna bekkja. Skólasýn Lundarskóla byggir á 
einkunnarorðunum: Þar sem okkur líður vel. 
Aðstaða í skólanum er mjög góð og í ytra mati 
mennta- menningarmálaráðuneytisins vorið 2012 fékk 
skólastarfið mjög góða umsögn.
Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans 
http://www.lundarskoli.akureyri.is/

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013.

Allar nánari upplýsingar veitir Karl Frímannsson, 
fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 862 8754 
Vísað er til ítarlegri auglýsingar á www.akureyri.is.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 18. mars 2013.

Skólastjóri Lundarskóla

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

www.hagvangur.is
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STARFSFÓLK ÓSKAST
Í GESTAMÓTTÖKU
Keahótel ehf. óskar eftir starfsfólki í 
gestamóttöku á Hótel Björk í 
Reykjavík. Um er að ræða 
framtíðarstarf á dagvakt og einnig 
sumarafleysingar á dagvakt.

Starfssvið er meðal annars:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, 
reikningagerð og almenn afgreiðsla.

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi 
frá 07:30 til 19:30.

Hæfniskröfur:
Rík þjónustulund
Góð samskiptahæfni
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
í töluðu og rituðu máli
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision bókunarkerfi 
æskileg
Sjálfstæði og metnaður til að skila 
góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint 
sakavottorð og vera reyklaus.

Umsóknarfrestur er til 9. mars.

Umsækjendur sendi starfsferilsskrá 
á netfangið: bjorkres@keahotels.is

www.keahotels.is

Markmiðið með starfsemi Vinjar er að rjúfa félagslega einan-
grun, auka virkni og lífsgæði gesta.

Starfið er krefjandi en um leið gefandi. Um er að ræða fullt 
stöðugildi. Vinnutími frá 9 – 16.

Ekki er krafist ákveðinnar menntunar en áhugi á heilsu, 
heilsueflingu  og matreiðslu er æskilegur.

Eiginleikar sem starfsmaður þarf að hafa: 
• Samskiptahæfni og reynsla af því að vinna með fólki
• Áreiðanleiki,áhugi og jákvæðni
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars  n.k. 

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á netfang  
Þórdísar Rúnarsdóttur, thordis.runarsdottir@redcross.is. 
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 862 4889.

Leiðbeinandi óskast í 
Vin, athvarf fyrir fólk með 

geðraskanir,
Hverfisgötu 47, Reykjavík

raudikrossinn.is

Framleiðslustjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars n.k.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum fram-
leiðir þang- og þaramjöl í háum gæðaflokki. 
Fyrirtækið er að stærstum hluta í eigu FMC 
BioPolymer (71%) og Byggðastofnunar 
(28%). Ársverk hjá fyrirtækinu s.l. ár voru 14 
auk starfa verktaka við þangslátt. Áætluð 
ársvelta er 375 milljónir kr. Afurðirnar eru að 
langmestu leyti fluttar út og m.a. nýttar til 
framleiðslu alginats, fóðurbætis, áburðar og 
snyrtivara. Rekstur Þörungaverksmiðjunnar 
hf. hefur gengið vel s.l. ár og er fyrirhugað 
að efla hann enn frekar á komandi árum. Á 
Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 
grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 
verslun, sundlaug og bókasafn auk annarrar 
þjónustu. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
verksmiðjunnar www.thorverk.is

Helstu verkefni og áherslur Menntunar- og hæfniskröfur

  

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla, með góðum kjörum og húsnæði.                                 
Á heimasíðu Intellecta, www.intellecta.is, er að finna nánari upplýsingar um starfið á ensku.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Siglingastofnun Íslands óskar eftir að ráða 
byggingaverkfræðing á hafnasvið

Helstu verkefni:
• Hönnun og eftirlit með hafnagerð

Menntun og hæfni:
• Meistaragráða í byggingaverkfræði
• Starfsreynsla æskileg
• Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum

Umsókn merkt „Hafnagerð“ ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist til 
Siglingastofnunar Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða á netfangið thorhildure@sigling.is 
í síðasta lagi 16. mars 2013.

BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR

Siglingastofnun Íslands er framsækin þjónustustofnun 
sem skapar hagkvæmar aðstæður til siglinga og fi skveiða 

og vinnur að öryggi á sjó og strandsvæðum.
www.sigling.is

Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfi ð. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Áss Grétarsson, 
forstöðumaður hafnasviðs, í síma 560 0000. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐHALDSKERFUM
Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli óskar eftir sérfræðingi í viðhaldskerfum  
(Maintenance Programmer) í verkfræðideild. 
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+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 10. mars 2013. 

STARFSSVIÐ
 Uppfærsla viðhaldskrafna og framsetning 

viðhaldsfyrirmæla í tölvukerfi félagsins.
 Skýrslugerð.
 Samskipti við Flugmálastjórn. 
 Umsjón með „line manual“.

HÆFNISKRÖFUR
 Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun.
 Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og 

reynslu í viðhaldskerfum flugvéla.
 Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
 Mjög góð tölvukunnátta – sérstaklega í Excel.
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.

KOMDU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR

Fyrirspurnum svara:
Unnar M. Sumarliðason I unnar@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

Um er ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og  
hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi og vilja vinna sem hluti af 
liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Óskum eftir matreiðslumanni, faglærðum þjóni og þjóna-
nemum. Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.

Almennar hæfniskröfur

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

MATREIÐSLUMAÐUR
FRAMREIÐSLUMAÐUR

OG NEMAR

Námskeiðin eru hönnuð af danska sálfræðingnum Lene 
Kamm og eru notuð víða á Norðurlöndum. Námskeiðin eru 
haldin í samræmi við íslenska reglugerð um ættleiðingar 
og samkvæmt samningi Íslenskrar ættleiðingar við Innan-
ríkisráðuneytið, enda er krafa í alþjóðasamningum um 
ættleiðingar að væntanlegir kjörforeldrar fái góðan undir-
búning og fræðslu um hvað er sérstakt við að ala upp ætt-
leitt barn. Almennt er talið að gæði ættleiðinga grundvallist 
m.a. á  góðum undirbúningi væntanlegra kjörforeldra.

Leiðbeinendur þurfa að vera með háskólamenntun á sviði 
heilbrigðis-, félags-, eða menntavísinda og hafa reynslu af 
mati eða meðferðarvinnu. 

Tveir leiðbeinendur sjá um hvert námskeið og er það 
haldið á litlu sveitahóteli að jafnaði í febrúar og september. 
Hvert námskeið er haldið frá föstudegi kl. 16:00 til kl. 16:00 
á laugardegi tvær helgar með um það bil fimm vikna 
millibili. 

Kostur er að umsækjandi hafi reynslu af að skipuleggja 
námskeið og leiða hópastarf. Kostur er að umsækjandi hafi 
reynslu af ættleiðingum. Ætlunin er að ráða tvo leiðbein-
endur að þessu sinni, karl og konu.

Námskeiðin eru haldin að lágmarki tvisvar sinnum á ári og 
leiðbeinendur vinna sem verktakar að jafnaði einu sinni til 
tvisvar á ári.

Umsóknarfrestur er til 11. mars. Umsóknir skal senda til 
isadopt@isadopt.is Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri 
veitir nánari upplýsingar í síma 588 1480.

Íslensk ættleiðing auglýsir 
laus tvö störf  leiðbeinenda á 
undirbúningsnámskeiðum fyrir 
umsækjendur um ættleiðingu

2. mars 2013  LAUGARDAGUR6



| ATVINNA | 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, 
lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framan-
greinda málaflokka. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmenn í starfsstöðvar sínar á Akureyri, á Höfn 
og í Stykkishólm. Um eina stöðu er að ræða á hverri starfsstöð. 

Starf veiðieftirlitsmanns felst í eftirliti til sjós og lands. Eftirlit á sjó felst m.a. 
í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti með 
aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast 
veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi 
við veiðar og afla um borð. Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun 
og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla 
og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka. Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s. 
skýrsluvinnu þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í 
aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma. 
 
Leitað er að kraftmiklum einstaklingum sem hafa haldgóða reynslu af störfum í 
sjávarútvegi. Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. Störfin krefjast þess að 
umsækjendur séu sjálfstæðir, faglegir og nákvæmir í vinnubrögðum, séu ákveðnir en 
sanngjarnir og háttvísir og búi yfir færni í mannlegum samskiptum. Skipstjórnarréttindi 
eru æskileg.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veita Sævar Guðmundsson, deildarstjóri veiðieftirlits í 
síma 4782010 og Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits í síma 5697932. 

Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri störf, 
meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.
is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar „Veiðieftirlitsmaður 
Akureyri“, „Veiðieftirlitsmaður Höfn“ eða „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2013.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt 
jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur hvattar til að sækja um jafnt sem karlar. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglu nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Veiðieftirlitsmenn óskast á starfsstöðvar Fiskistofu á Akureyri, á Höfn  
og í Stykkishólm

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar, forysta, 
frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk. Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir kristin@hagvangur.is eða í síma 520 4700

Starfssvið
//  Sala á greiðslulausnum Valitor 
//  Umsjón með stærri viðskiptavinum 
//  Samskipti og samningagerð 
//  Endurgjöf til sölustjóra og þátttaka í skipulagningu á sölu- og   
 markaðsmálum innan sviðsins

Menntun og hæfniskröfur
//  Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
//  Farsæl reynsla af sölu er skilyrði
//  Hæfni í mannlegum samskiptum 
//  Frumkvæði og drifkraftur
//  Skipulögð og öguð vinnubrögð 

BÝR Í ÞÉR ELDMÓÐUR?
Valitor óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á Fyrirtækjasviði 
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Sveitarfélagið Ölfus

Starfsmenn óskast í þjónustumiðstöð  
Sveitarfélagsins Ölfuss í Þorlákshöfn

Laus eru til umsóknar tvö störf í þjónustumiðstöð Sveitarfélagsins Ölfuss.  Annars vegar verkstjóri þjónustumiðstöðvar 
í 100% starf  og hins vegar  umsjónarmaður grænna og opinna svæða í 100%, tímabundið starf.   Þjónustumiðstöð heyrir 
undir skipulags- og byggingarsvið og sér um þjónustu við íbúa sveitarfélagsins.   Leitað er að metnaðarfullum og traustum 
einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við fjölbreytt störf og geta unnið sjálfstætt.  Konur jafnt sem karlar eru hvött til 
að sækja um störfin.  Æskilegt er að starfsmenn þjónustumiðstöðvar búi  í sveitarfélaginu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi fagfélags eða FOSS.    
Æskilegt er að verkstjóri  geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Jónsson byggingarfulltrúi í síma 480-3800 eða á sigurdur@olfus.is 
Umsóknarfrestur er til 11. mars  n.k. og skal umsóknum skilað á bæjarskrifstofur Ölfuss Hafnarbergi 1 Þorlákshöfn.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Verkstjóri þjónustumiðstöðvar
Verksvið:
• Verkstjórn þjónustumiðstöðvar
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum
• Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við byggingafulltrúa
• Viðhald gatnakerfis og gangstíga
• Almenn eignaumsjón
• Skjalavistun og skönnun teikninga
• Umsjón og eftirlit með gámasvæði
• Vetrarþjónusta
• Umsjón og eftirlit með fráveitu og vatnsveitu
• Vinna við magntöku og áætlanagerð

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í húsasmíði eða byggingatækni, 
• Reynsla af stjórnun nauðsynleg.
• Framhaldsmenntun á byggingarsviði kostur en ekki skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Meirapróf bifreiðaréttinda og vinnuvélaréttindi
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarfélagsins
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsjónarmaður grænna og opinna svæða

Um er að ræða 100% tímabundið starf frá 1. apríl  til  
5. október 2013.

Verksvið og ábyrgð.
• Umsjónarmaður grænna og opinna svæða í sveitarfélaginu
• Yfirmaður vinnuskóla
• Umsjón með trjáklippingum, gróðursetningu og slætti.
• Viðhald gangstíga.
• Umsjón garðlanda
• Annað sem til fellur í þjónustumiðstöð

Hæfniskröfur
• Garðyrkjufræðingur  eða starfsreynsla af sambærilegum   
 verkefnum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Bílpróf 
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Sveitarfélagið Ölfus er framsækið sveitarfélag og leggur ríka áherslu 
á góðan starfsanda á vinnustað.  Þá er leitast við að auka möguleika 
starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Hæfniskröfur
+4 ára reynsla í smíði gagnagrunnstengdra 
vefkerfa í Microsoft umhverfinu.
Háskólamenntun
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Við leitum að einstaklingi með mjög góða þekkingu á 
T/SQL, MVC, C#, HTML5, CSS3, ASP.NET, jQuery

Ekki væri verra ef hann hefði þekkingu/reynslu af Mobile 
og Reactive Webdesign

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafur@midi.is 
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2013

Sérfræðingur 
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til að 
annast rannsóknir og ráðgjöf varðandi hrognkelsi. Um er að 
ræða fullt starf frá 1. maí 2013 með starfstöð við Sjávarlíf-
tæknisetrið BioPol á Skagaströnd. Umsækjendur skulu hafa 
lokið meistara eða doktorsprófi á sviði líffræði eða skyldra 
greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og við-
komandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Þorsteinn Sigurðsson 
(steini@hafro.is) og Vignir Thoroddsen (vignir@hafro.is). 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, aldur og fyrri 
störf ásamt nöfnum tveggja meðmælanda sendist Hafrann-
sóknastofnun fyrir 25 mars. Konur, jafnt sem karlar, eru 
hvattar til að sækja um starfið.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- 
og fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skyn-
samlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar 
tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og 
háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000

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

Bílaleigur AVIS og Budget leita að viðskiptafræðingi í 
bókhald fyrirtækisins á starfsstöð þess í Keflavík

Helstu verkefni:

Almennar hæfniskröfur:

 af bókhaldsstörfum er skilyrði

Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is
merktar „Bókhald“ fyrir 10. mars!

Vilt þú spennandi og líflegt
starf í ferðaþjónustu?
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REYKJAVÍK - ICELAND

STARFSFÓLK 
ÓSKAST  
Í GESTAMÓTTÖKU

hotelborg@hotelborg.is                                       www.hotelborg.is 

Keahótel ehf. óskar eftir starfsfólki í  gestamóttöku Hótel Borgar 
í Reykjavík. Um framtíðarstarf er að ræða á dagvakt og  í 
sumarafleysingar á dag- og næturvaktir.

Starfssvið er m.a.:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Dagvakt frá kl. 07:30 til 19:30.
Næturvakt frá kl. 19:30 til 07:30, viku í senn.

Óskum eftir fólki sem hefur:
Ríka þjónustulund
Góða samskiptahæfni
Mjög góða íslensku- og enskukunnáttu í töluðu og rituðu máli
Góða almenna tölvukunnáttu
Þekkingu á Navision bókunarkerfi (æskilegt)
Sjálfstæði og metnað til að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint 
sakavottorð, vera reyklaus, 30 ára 
eða eldri og geta hafið störf strax.

Umsóknarfrestur er til 9. mars.

Umsækjendur sendi 
starfsferilsskrá
á netfangið 
olafur@hotelborg.is

Húsfélagið Efstaleiti 10–14 óskar eftir að ráða húsvörð til starfa. Starfinu fylgir 120m2 3ja 
herbergja íbúð og er búseta þar skilyrði. Starfið gæti hentað vel samhentum hjónum.

Upplýsingar veitir:
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.isLeitað er að einstaklingi sem er:

• Handlaginn 
• Lipur í samskiptum
• Reglusamur
• Samviskusamur
• Þjónustulundaður
• Reyklaus

Helstu verkefni:
• Þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni
• Eftirlit og umsjón með sundlaug
• Umhirða lóðar
• Minniháttar viðhald
• Aðstoð við íbúa hússins
• Önnur tilfallandi störf

Húsvörður

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.isÍbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir hússtjórn. 

Hafnsögumaður
Hafnarfjarðarhöfn óskar að ráða hafnsögumann frá og 
með 1. maí eða fyrr ef um semst. Starfið felst í leiðsögu 
skipa á hafnarsvæði Hafnarfjarðarhafnar, skipstjórn 
hafnarbáta ásamt öðrum almennum störfum við hafnar-
fjarðrhöfn svo sem móttöku skipa, vigtun, siglingavernd 
og öðrum tilfallandi störfum.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Hafa skipstjórnarréttindi – CB (2. Stigs skipstjórnarnám)
• Hafa reynslu af stjórnun farmskipa
• Hafa sótt slysavarnarskóla sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Hafnarfjarðarhöfn er með starfsemi í Hafnarfirði og 
Straumsvík. Unnið er á hefðbundnum dagvinnutíma ásamt 
því að vera á bakvöktum og þá að svara viðskiptavinum 
hafnarinnar í síma á nóttu sem og á helgidögum.

Umsóknir skal senda Hafnarfjarðarhöfn Óseyrarbraut 4, 
220 Hafnarfirði, eða með tölvupósti á netfangið  
hofni@hafnarfjordur.is  merkt HAFNSÖGUMAÐUR fyrir 
16.  mars næstkomandi. Þar sem í gildi eru ákvæði laga 
um siglinga vernd skal sakavottorð fylgja umsókn.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 
414 2300

Securitas óskar eftir
starfskrafti í mötuneyti
Securitas hf. er stærsta  fyrirtæki landsins á öryggismarkaði, með um 450 
starfs menn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á 
að veita frábæra þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land  
en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Securitas er  
fyrirmyndarfyrirtæki  

VR 2012 ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.IS

 S
E

C
 6

30
05

 0
2.

20
13

Securitas leitar eftir jákvæðum og kraftmiklum starfskrafti í mötuneytið okkar .Viðkomandi þarf að 
hafa áhuga á mat og matargerð og verða tilbúinn að viðhalda frábærum starfsanda.

ánari u l singar um star ð veitir ristín ögg Höskuldsdóttir   
kristind@securitas.is, fulltrúi á starfsmannasviði.  
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 11.mars 2013.

Helstu verkefni: 

 óttaka á mat frá birgja og framreiðsla hans.

 antanir og umsjón með veitingum á fundum 

og í ka aðstöðu starfsfólks

 U vask, þrif og frágangur eftir hádegismat

Hæfniskröfur:

 Hæfni í mannlegum samski tum

 jónustulund

 Sjálfstæði í vinnubrögðum

 Reynsla af sambærilegu star  væri kostur

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR  2. mars 2013 9



| ATVINNA | 

Störf í Apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni eða  

afgreiðslufólk með reynslu af apóteksstörfum  
í Lyfjaval Álftamýri.

Vinnutími 9-18 virka daga.

Umsóknarfrestur er til 10.mars.  

Umsóknir  má senda á póstfangið gudni@lyfjaval.is
Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Islandia hotel Núpar er 60 herbergja sumarhótel  
25 km. austan Kirkjubæjarklausturs.

Við auglýsum eftir starfsfólki fyrir sumarið 2013 

Starfsmaður í gestamóttöku

Viðkomandi þarf að hafa góða tölvukunnáttu og 
reynsla af hótelbókunarkerfi er kostur.

Einnig þarf viðkomandi að hafa góða tungumála-
kunnáttu, hafa ríka þjónustulund og hæfni í mann-
legum samskiptum.

Annað starfsfólk

Okkur vantar starfsmenn til aðstoðar í eldhúsi,  til 
starfa í veitingasal og við  ræstingu.
Hótelið er opið frá 15. maí – 15. september.
Gisting er á staðnum.

Vinsamlegast sendið umsóknir á netfang:  
jona@islandiahotel.is  fyrir 10. mars n.k.

Save the Children á ÍslandiSavea the Childrelld n á á Íslaslandindii

Norvik hf. óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.

Starfssvið:
 

starfsmenn Norvikur og dótturfyrirtækja.

Hæfniskröfur:

 

TÖLVUDEILD 

Umsóknarfrestur til og með 11. mars 2013

Nánari upplýsingar veitir Linda Kristmannsdóttir
í tölvupósti linda@norvik.is 
 

á heimasíðu Norvíkur, www.norvik.is

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962 

með stofnun BYKO hf. Nú starfrækir 

leigumarkaði og lagnadeildir BYKO ásamt 

Krónunnar og Kjarvals.

Starfsmenn Norvikur

nú um 3.000 og eru höfuðstöðvar hennar 

Dótturfyrirtæki Norvikur hf.
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Laust er til umsóknar starf lektors í stærðfræði við Raunvísindadeild  
Háskóla Íslands. Starfið er á sviði stærðfræðigreiningar.

Hæfniskröfur:

Umsækjendur skulu hafa lokið doktors- 
prófi í stærðfræði en auk þess er krafist 
góðrar samstarfshæfni og lipurðar í 
mannlegum samskiptum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Rögnvaldur Möller prófessor í síma 
525 4804 eða netfangið roggi@hi.is.

Sjá nánar www.starfatorg.is og 
www.hi.is/laus_storf

Stærðfræðingahópurinn á Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði tilheyrir Raunvísindadeild. 
Verkefni hópsins felast í rannsóknum á ýmsum 
sviðum hreinnar og hagnýttrar stærðfræði, 
kennslu og leiðbeiningu framhaldsnema í ýmsum 
greinum stærðfræði, kennslu BS-nema í stærð- 
fræði og kennslu nemenda í öðrum greinum, 
einkum verkfræði.

Framtíðarmarkmið hópsins eru að styrkja rann- 
sóknastarfið enn frekar með því að skapa frjóan og 
virkan rannsóknavettvang innanhúss, efla erlent 
samstarf og fjölga framhaldsnemum. 

Lektor í stærðfræði
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Helstu verkefni sérfræðingsins 
eru dagleg umsjón með friðlandi 
að Fjallabaki, umsjón með 
öðrum náttúruverndarsvæðum 
á Suðurlandi ásamt stjórnsýslu 
almannaréttar og útivistar.

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  
hæfniskröfur og umsóknarfrest 
er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

SVÆÐALANDVÖRÐUR 
Á SUÐURLANDI

Hjá Umhverfisstofnun 
er laust til umsóknar 
starf svæðalandvarðar 
á Suðurlandi sem hefur 
umsjón með friðlýstum 
svæðum á vegum 
Umhverfisstofnunar á 
Suðurlandi með áherslu 
á umsjón friðlandsins að 
Fjallabaki. 

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG | LYNGÁSI 17 | 210 GARÐABÆ 
S: 515-5500 | WWW.BIRTINGUR.IS

Umsóknir óskast sendar á karl@birtingur.is
 Fullum trúnaði heitið.
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Birtingur ehf óskar eftir ritstjóra á tímaritið Séð og heyrt. 

Umsækjendur verða að geta gert lífið skemmtilegra 
og geta tekið þátt í þróun tímaritsins í samstarfi við 
framkvæmdastjóra.

Umsóknarfrestur er til 11.mars næstkomandi

Réttri manneskju er lofað lifandi og skemmtilegu 
starfi sem gerir lífið skemmtilegra!

ÓSKAR EFTIR RITSTJÓRA

Við viljum ráða vandvirkustu þernur landsins
Icelandair hótel Reykjavík Marina 
er nýjasta Icelandair hótelið. Það 
er staðsett við gömlu höfnina, 

á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar og steinsnar frá 

hjarta miðborgarinnar. Reykjavík 
Marina leggur áherslu á lifandi, 

skemmtilegt og skapandi umhverfi.

Snorri Thors, hótelstjóri Reykjavík Marina, tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar á netfanginu snorrit@icehotels.is

Icelandair hótel Reykjavík Marina er óhefðbundið nýtt hótel á fjórum hæðum og hýsir 108 glæsileg 
hótelherbergi, fundaraðstöðu, kokteilbar, veitingasölu og kaffihús á Slippbarnum, líkamsræktaraðstöðu 
og bíósal. Á hótelinu ríkir fjörugt en notalegt andrúmsloft með alþjóðlegu ívafi.

Okkur vantar þernur í þrif á herbergjum og alrými. Starfið er unnið í vaktavinnu.

REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í KEFLAVÍK FLÚÐIR KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Rennismiðir óskast til starfa
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf. eftir að ráða rennismiði.
Við leitum að öflugum mönnum, áreiðanlegum og með reynslu í faginu. Um er að ræða krefjandi 
og áhugaverð verkefni við viðhald og nýsmíði. Við erum að leita að mönnum sem eru sjálfstæðir, 
hafa öguð vinnubrögð, eru duglegir, eiga gott með samskipti og eru stundvísir. 
Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið atvinna@hedinn.is eða fyllið út 
umsókn á vefsíðu fyrirtækisins www.hedinn.is. Nánari upplýsingar hjá verkstjóra 
renniverkstæðis í síma 569 2131.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Héðinn hf. er þekkingarfyrirtæki á sviði véltækni og 
málmiðnaðar. Héðinn veitir sérhæfða þjónustu í 
málmiðnaði og annast viðgerðir á vélbúnaði fiskiskipa. 
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 100 manns.

Bakari og 
tertugerðarmaður 

Við hjá Bakarameistarnum Suðurveri  leitum að jákvæðum og metnaðarfullum bakara og tertugerðarmanni með mikinn áhuga, 
ríka þjónustulund, stundvísi, og snyrtimennsku  til að ganga til liðs við okkur. Við leitum að bakara og tertugerðarmanni í fullt  
starf. Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 140 samheltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í þeim sex verslunum 
sem fyrirtækið rekur. Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri, Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi og 
Austurveri.

Sért þú þeim kostum gæddur er við leitum að, hvetjum við þig til  að leggja inn umsókn. Umsóknareyðublöð er að finna á 
heimasíðu Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is  og nánari upplýsingar um starfið fást hjá  framleiðslustjóra  
Bakarameistarans ottar@bakarameistarinn.is

Bakarameistarinn  opnaði sína fyrstu verslun árið 1977 í Suðurveri. Stefna Bakarameistarnans hefur verið allt frá stofnun sú  
að vera leiðandi bakari sem býður framúrskarandi úrval af brauðum, tertum og bakkelsi, jafnframt því að vera í fararbroddi 
með nýjungar og öflugt vöruþróunarstarf. Bakarameistarinn ehf. vill veita viðskiptavinum sínum hraða og góða þjónustu með  
jákvæðum og metnaðarfullum  starfsmönnum.  

Save the Children á Íslandi
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Við erum að leita að sérfræðingi til starfa  
í netkerfum, aðgangsstýringum og eftirliti  

í tölvukerfum.
Við leitum að sérfræðingi til starfa við öryggislausnir í 
netkerfum og stjórnun á spjaldtölvum og snjallsímum á 
þráðlausum netum og yfir 3/4g dreifikerfi. Vinnan innifelur 
m.a. uppsetningu á eftirlitshugbúnaði og þarfagreiningu á 
öryggisþörfum fyrirtækja ásamt samlögun og samþættingu 
annarra kerfa og aðgangsstýringu notenda og kerfa að 
netþjónustum.

Yfirburðar tölvukunnátta ásamt djúpri þekkingu á IP net-
kerfum er krafa. Formleg menntun í netkerfum, kerfisfræði 
eða tölvunarfræði er kostur.

Persónulegir kostir eru sjálfstæð vinnubrögð, góðir sam-
skipta- og skipulagshæfileikar ásamt góðum vinnu anda.

Allar fyrirspurnir og ferilskrá sendist á work@npi.is.

Verkefnastjóri óskast á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Umhverfis- og skipulagssvið

Óskað er eftir verkefnastjóra á „byggingadeild“ hjá skrifstofu framkvæmda og viðhalds. 
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds sér um áætlunargerð, hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með framkvæmdum fasteigna, 
samgöngumannvirkja og opinna svæða Reykjavíkurborgar. Byggingadeild ber m.a. ábyrgð á byggingu, rekstri og viðhaldi  
mannvirkja í eigu borgarinnar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri byggingadeildar.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri byggingadeildar í síma  411-1111. Sótt er um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Laus störf” og  „Verkefnastjóri á byggingadeild“. 

Umsóknarfrestur er til 18.mars 2013.

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

Starfssvið
• Verkefnastjórn við nýframkvæmdir og viðhald fasteigna.  
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds og nýframkvæmda     
 varðandi verklegar framkvæmdir.
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra. 
• Eftirlit útboðsverka.
• Verkbókhald, yfirferð og samþykkt reikninga.
• Vinna við fasteignavef.
   

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði   
 eða sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi. 
• Framhaldsmenntun er æskileg. 
• Reynsla af verkefnastjórnun á sambærilegu starfssviði.  
• Reynsla af  starfs- og fjárhagsáætlanagerð.    
• Færni í mannlegum samskiptum og hópstarfi.
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi.
• Tölvufærni í Word og  Excel og kunnátta til að nýta upp-   
 lýsingakerfi sem stjórntæki.
• Kostur að hafa þekkingu á starfsemi Reykjavíkurborgar og  
 stofnana hennar. 

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

HLUTASTARF

Í KAFFIHORNI BYKO BREIDD

 VIÐ LEITUM EFTIR 
DUGMIKLUM OG JÁKVÆÐUM 
 EINSTAKLINGI

Viðkomandi þarf að geta eldað, aðstoðað í eldhúsi, afgreiðslu, 
frágangi og öðrum þeim verkum sem til falla í Kaffihorninu.

Kaffihornið hefur verið starfrækt frá 2002 og 
býður upp á almennan heimilismat á góðu 
verði fyrir viðskiptavini og starfsmenn.

 Vinnutími er frá kl. 9-15, alla virka daga, jafnframt því 
sem viðkomandi þarf að geta leyst af í sumarfríum, verið 
sveigjanlegur og unnið fullt starf þegar þess er óskað.

Frekari upplýsingar veitir: 
Sigurgeir M. Sigurðsson í síma 515-4000 eða sms@byko.is

Umsóknarfrestur er til 10. mars nk.

STARFSLÝSING:

VINNUTÍMI:

2. mars 2013  LAUGARDAGUR12



Framkvæmdastjóri 
stjórnsýslu- og fjármálasviðs
Í stöðu framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs er leitað að metnaðar-
fullum stjórnanda sem hefur hæfni til að byggja upp vandaða stjórnsýslu þar 
sem lögð er áhersla á góða stjórnarhætti  og fagleg vinnubrögð.
Framkvæmdastjóri er staðgengill bæjarstjóra og hefur yfirumsjón með þjónustu 
bæjarskrifstofu til bæjarstjóra, bæjarfulltrúa, ráða og nefnda auk stoðþjónustu til 
stofnana sveitarfélagsins. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

 bæjarráðs og bæjarstjóra sé framfylgt 

Menntunar og hæfniskröfur

Framkvæmdastjóri 
umhverfis- og 
framkvæmdasviðs

og framkvæmdasviðs sem er vanur framkvæmdum og hefur þekkingu og áhuga 

sameiningar Framkvæmdastofu og Skipulags- og umhverfisstofu.   

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

 eftirfylgd mála

 almannavörnum 

 og gerð samninga 

 bæjarstjórnar

Menntunar og hæfniskröfur

Atvinnu- og 
ferðamálafulltrúi

áfangastaðar fyrir innlenda og erlenda ferðamenn.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

 hagsmunaaðila

Menntunar og hæfniskröfur

Gerð er krafa um eftirfarandi persónulega hæfni 
fyrir allar stöðurnar:

• Mikil samskipta og samstarfshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður til að ná árangri í starfi

Ráðið er í stöður framkvæmdastjóra sviða til fimm ára í senn. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veita Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri og
Ragnheiður Þórðardóttir, þjónustu-og upplýsingastjóri í síma 
433 1000.
 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðu Akraneskaupstaðar. www.akranes.is 

Umsóknum um störfin þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Umsóknarfrestur er t.o.m. 24. mars næstkomandi  

Akranes er stærsta bæjarfélagið á Vesturlandi en þar búa 
rúmlega 6600 manns. Hröð íbúafjölgun hefur verið á Akranesi 
síðasta áratuginn en það tekur aðeins um 40 mínútur að 
keyra frá Reykjavík upp á Akranes ef farið er um 
Hvalfjarðargöng. Reglubundnar strætisvagnaferðir eru á milli 
Akraness og Reykjavíkur. Á síðasta ári störfuðu um 720 
manns hjá Akraneskaupstað og voru ársverkin um 470. 
Yfirbragð bæjarins er friðsælt og barnvænt. Stofnanir 
bæjarins eru rómaðar fyrir gott faglegt starf og íþrótta- og 
menningarlíf er í miklum blóma. Frábær aðstaða er til 
útivistar, meðal annars með 18 holu golfvelli.
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Erum við að leita að þér?
Olíubílstjórar í sumarstörf 
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa á rekstarsvið í Örfirisey. Við leitum að dugmiklum einstaklingum til sumar-
starfa til að sinna afgreiðslu, dælingu og dreifingu á eldsneyti til viðskiptamanna og starfstöðva Skeljungs sem eru Orkan og 
Shell. Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf við dreifingu. 

Hæfniskröfur: 
• Meirapróf, full réttindi 
• ADR próf kostur en ekki nauðsyn 
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar 
• Sjálfstæð vinnubrögð 

Starfssvið: 
• Dreifing á eldsneyti og smurolíu 
• Móttaka pantana 
• Eftirlit með birgðageymum 

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Kristinsson í síma 840 3050 og umsóknum skal skilað fyrir 10. mars 2013 inn á heimasíðu 
Skeljungs undir störf í boði á þessari slóð hér að neðan: http://www.skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201303/020
Aðstoðarmaður seðlabankastjóra Seðlabanki Íslands Reykjavík 201303/019
Starfsmaður í bókhald Háskólinn á Hólum Hólar 201303/018
Yfirsálfræðingur Landspítali, sálfræðiþjónusta H Reykjavík 201303/017
Sérfr. í uppl.líkönum mannvirkja Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201303/016
Tæknimenn, verkefnastjórar Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201303/015
Nýdoktor HÍ, Lífvísindasetur Reykjavík 201303/014
Sérfræðingur í stærðfræði HÍ, Raunvísindastofnun Reykjavík 201303/013
Sérfræðingur í tölfræði HÍ, Raunvísindastofnun Reykjavík 201303/012
Byggingarverkfræðingur Siglingastofnun Íslands Kópavogur 201303/011
Lögfræðingur Héraðsdómur Reykjaness Hafnarfjörður 201303/010
Svæðalandvörður Umhverfisstofnun Hella 201303/009
Sérfr. við myndgreiningalækningar Skjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201303/008
Sálfræðingur Skjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201303/007
Iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201303/006
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnunin Skagaströnd 201303/005
Sumarafleysingar við heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201303/004
Mannauðsráðgjafi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201303/003
Sérfræðingar Þjóðskrá Íslands Rvk, Akureyri 201303/002
Sviðsstjóri Einkaleyfastofan Reykjavík 201303/001
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201302/100
Læknar í starfsnámi við augnlækn. Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201302/099
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbam.lækn.deild Reykjavík 201302/098
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, geðsvið Reykjavík 201302/097
Sumarstörf læknanema Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201302/096
Deildarstjóri verkefnastofu Landspítali, skrifstofa forstjóra Reykjavík 201302/095
Móttökufulltrúi Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201302/094
Bifvélavirki, vélvirki Vegagerðin Reyðarfjörður 201302/093
Veiðieftirlitsmenn Fiskistofa Ak., Hö., Stykk. 201302/092
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201302/091

Bistro-grænmeti-hamborgarar-brunch-Diner
Við rekum rúmgóðan veitingastað og viljum stækka 
matseðilinn með nýjum starfsmanni eða meðeiganda með 
ferskar hugmyndir sem myndi hafa kauprétt að staðnum ef 
vel tekst til. Til greina kemur að leigja hluta staðarins undir 
sér-stað. Upplýsingar sendist Fréttablaðinu á tölvupóst  box  
frett.is merkt  ,,Matarást-0203“

Ný útboð í auglýsingu 

Reykjanesbraut Stofnstígur.  
Suður Mjódd – Lindir. 
Útboð nr. 12980.

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

Innkaupadeild

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Seltjarnarnes – Deiliskipulagsgerð
Forval deiliskipulagsráðgjafa

Seltjarnarnesbær auglýsir hér með eftir deiliskipulags-
ráðgjöfum til þess að taka að sér deiliskipulagsgerð 
núverandi íbúðabyggðar sem enn á eftir að deiliskipu-
leggja.  Bænum verður skipt upp í a.m.k. 4 deiliskipulags-
svæði og skipulag unnið fyrir hvert um sig.

Verkefnin skal vinna á næstu mánuðum á vegum skipu-
lags- og mannvirkjanefndar Seltjarnarnesbæjar og stefnt 
er að því að deiliskipulag svæðanna verði staðfest á fyrri 
hluta ársins 2014.  Lögð verður áhersla á vönduð vinnu-
brögð og gott samráð við hagsmunaaðila.

Gerð er krafa um að deiliskipulagsráðgjafi hafi víðtæka 
reynslu af deiliskipulagsgerð.  Reynsla af deiliskipulags-
gerð í eldri byggð og úrvinnslu mála í kynningarferli er 
æskileg. Lögð verður áhersla á góða framsetningu og 
kynning á tillögum á íbúafundum.

Óskað er eftir upplýsingum um starfsemi þeirra ráðgjafa 
sem sýna áhuga á verkinu, fyrri verkefni og starfslið.

Valdir verða ráðgjafar úr hópi umsækjenda og verður 
þeim boðið að bjóða í verkefnavinnuna.  Þá verða veittar 
frekari upplýsingar um verkefnin og umfang þeirra.  Úr 
þeim hópi verða valdir ráðgjafar til að taka að sér einstök 
verkefni. 

Skila skal inn umsóknum um deiliskipulagsgerðina til 
skipulagsstjóra Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2 eigi 
síðar en miðvikudaginn 13. mars næstkomandi.  Umsóknir 
skulu vera skriflegar og undirritaðar.  Stefnt verður að því 
að niðurstaða um val ráðgjafa liggi fyrir í byrjun apríl og 
að verkið hefjist að því loknu.

Skipulagsstjóri Seltjarnarnesbæjar 

Save the Children á Íslandi

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

www.hagvangur.is

2. mars 2013  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á sjálfstæð og öguð vinnubrögð. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að 
sækja um. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsókn um starfið þarf að fylgja ýtarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars.

Nánari upplýsingar veitir Guðfinna Ingjaldsdóttir starfsmannastjóri, hægt er að senda fyrirspurn á netfangið gudfinna@straeto.is eða hringja í síma 540-2700.

Umsóknir berist til Gudfinnu Ingjaldsdóttur á netfangið gudfinna@straeto.is 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Rekstrarsvið Strætó 
auglýsir laust til umsóknar 
starf deildarfulltrúa
Starfssvið:

Mönnun vagnstjórastarfa og þvottastöðvar 

 

Menntunarkröfur: Hæfniskröfur: 
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Med kommunens sentrale plassering på Jæren, og nær storbyområdet Stavanger-
Sandnes, har vi mye spennende foran oss på VA-fronten. Det er planer om store 
utbygginger i kommunen, samtidig som vi skal heve kvaliteten på eksisterende 
ledningsnett. Vi trenger derfor å styrke bemanningen i kommunalteknisk avdeling, 
og søker etter  

 

VANNINGENIØR 
Ref 13/396 
 

AVLØPSINGENIØR 
Ref 13/397 

 
Innholdet i begge stillingene er i grove trekk prosjektering av 
nyanlegg innen veg, vann og avløp, samt rehabilitering av 
eldre ledningsnett. Basert på erfaring er det også aktuelt 
med prosjektledelse av kommunale anlegg og oppfølging av 
privat utbygging. I tillegg kommer dialog med konsulenter og 
entreprenører, samt saksbehandling og øvrige oppgaver 
sammen med resten av avdelingen.   
 
Vi kan tilby 
- godt arbeidsmiljø 
- varierte arbeidsoppgaver 
- lønn etter avtale 
 
Vi ønsker søkere med høyskoleutdanning innenfor 
kommunaltekniske fag. Nyutdannede oppfordres også til å 
søke da det blir gitt opplæring. Elektronisk søknadsskjema og 
fullstendig utlysning finnes på Klepp kommunes nettside; 
www.klepp.kommune.no. Søknadsfrist: 17. mars 2013. 
 

 
 KLEPP KOMMUNE 

Garðabær og Mosfellsbær óska eftir tilboðum í verkið

Sorphirða í Garðabæ og Mosfellsbæ 
2013 - 2017

Verkið fellst í tæmingu á sorp- og endurvinnsluílátum
við íbúðarhús og flutningi til móttökustöðvar.

Útboðsgögn verða til afhendingar hjá EFLU verkfræðistofu,
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík frá og með 4. mars 2013 gegn  

skráningu á samskiptaaðila bjóðanda í útboði. 

Opnun tilboða: 26. mars 2013 kl. 11:00 á sama stað.

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

RÆSTING Á SKRIFSTOFUM 
SAMTAKA ATVINNULÍFSINS 
OG AÐILDARFÉLAGA 
Í BORGARTÚNI 35, 
REYKJAVÍK.

Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra í Húsi 
atvinnulífsins óska eftir tilboðum í ræstingu á 
skrifstofum þeirra að Borgartúni 35.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Samtaka 

atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík, 

frá og með þriðjudeginum 5. mars 2013.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir 

kl. 14.00 þann 27. mars 2013.

 
 
Kynningarfundir um skipu-

lagsreglugerð og framkvæmdaleyfisreglugerð 
Skipulagsstofnun og umhverfis- og auðlindaráðuneytið mun kynna 
nýja skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og framkvæmdaleyfisreglugerð 
nr. 772/2012 á fimm stöðum um landið á tímabilinu 4. – 19. mars. 
Fundurinn er öllum opinn. 

Fundirnir verða haldna á eftirtöldum stöðum: 

Hella, Safnaðarheimili Oddakirkju, mánudaginn 4. mars kl. 10-12. 

Akureyri, Hótel KEA, fimmtudaginn 7. mars kl. 10-12. 

Egilsstaðir, Icelandair Hótel Hérað, þriðjudaginn 12. mars kl. 10-12. 

Ísafjörður, Suðurgötu 12, miðvikudaginn 13. mars kl. 13-15. 

Reykjavík, fundarstaður auglýstur síðar, þriðjudaginn 19. mars kl. 13-
15. 

Skipulagsstofnun 

Orlofsnefnd húsmæðra 
í Reykjavík

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof.“

Stjórnin

Kynningarfundur á ferðum ársins 
 verður haldinn á Hótel Loftleiðum þriðjudaginn 

 5. mars nk. kl. 20:00 
Kaf iveitingar verð 1.900 kr. 

 
Orlofsferðir árið  2013 
Borgar jörður   18. maí 

Snæfellsnes  21. -23. júní  
Aust irðir  24.-27. júní 

Norður-Ítalía 27. maí -3. júní  
Þýskaland, Austurríki, Tékkland  8.-13. júní 

  Vínarborg   28. ágúst – 3. september 
Frakkland/Elsass  12.-17. september 

Aðventuferð til Prag 28. nóvember – 3. desember 
 

Skrifstofa Orlofsnefndar að Hver isgötu 69 er opin 
mánud.-miðvikud. kl.16:30-18 sími 551 2617 

 

ÚTBOÐ

FRAMLEIÐSLA OG 
FRAMREIÐSLA Á MAT 
FYRIR STARFSMENN 
Í BORGARTÚNI 35, 
REYKJAVÍK.

Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra í Húsi 
atvinnulífsins óska eftir tilboðum í framleiðslu og 
framreiðslu á mat fyrir starfsmenn í Borgartúni 35.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Samtaka 

atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík, 

frá og með þriðjudeginum 5. mars 2013.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir 

kl. 14.00 þann 27. mars 2013.

GRANDAGARÐUR 16 
GLUGGASKIPTI OG KLÆÐNINGAR

Auglýsing um útboð 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grandagarður 16 - Gluggaskipti og klæðningar
Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem 
um það gilda.

Um er að ræða endurnýjun og síkkun glugga 2. hæðar (að 
frátöldum nýjum gluggum í norðausturhluta byggingar) að 
Grandagarði 16, Reykjavík og nýja álklæðningu frá neðri 
hluta glugga 2. hæðar að efri brún glugga 1. hæðar. 

Útboðið innfelur rif og förgun á núverandi gluggum í útvegg, 
steinsteypusögun vegna síkkunar glugga, rif og förgun inn-
veggja, hluta loftklæðninga ofl. Útboðið innfelur einnig stál-
styrkingu útveggja ásamt smíði og ísetningu nýrra glugga, 

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu 1. júlí 2013.
Útboðsgögn má nálgast á heimasíðu ASK arkitekta ehf 
eftir kl. 9.00 mánudaginn þann 4. mars 2013 á www.ask.is 
án endurgjalds, eða panta á pappír á sama stað gegn ljós-
ritunarkostnaði, kr. 5000.-
Senda skal tölvupóst á:
to: steina@ask.is; jonas@ask.is 
cc: pall@ask.is
og óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um 
aðgang að útboðsgögnum á netinu. 

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR FIMMTUDAGINN 
 7. MARS 2013 KL. 14.00

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf., Tryggva-
götu 17 101 R. (4. hæð) fyrir kl. 11:00, fimmtudaginn 14. mars 
2013 er þau verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.
Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Steinunn M. Guð-
mundsdóttir arkitekt í síma 515 0310 eða í tölvupósti  
steina@ask.is

Save the Children á Íslandi
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* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

Byggingasvæðið sem um ræðir eru tvær samlig-
gjandi lóðir, Austurmörk 24, og Sunnumörk 3 .

Sunnumörk 3 – Stærð lóðar: 4.955m2.
Austurmörk 24 – Stærð lóðar: 11.202m2. 

Samtals eigna,- og umráðaréttur 16.157m2.

Í núgildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir nýtingarh-
lutfalli upp á 1.0 - 1.4 sem gerir byggingarétt upp 
á allt að 22.000m2 en þessar tvær lóðir eru samtals 
16.157m2 að stærð.  

Samkvæmt aðalskipulagi er gert ráð fyrir íbúðum 
og/eða þjónustu á svæðinu. Svæðið hentar vel fyrir 
m.a. Uppbyggingu í ferðaþjónustu, hótel-íbúðir, 
veitingastaði, verslun osfrv. Nærliggjandi lóð hýsti 
áður EDEN.

Inneign í gatnagerðagjöldum. 

Verð 110.000.000, kr.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Þórarinn Thorarensen 

sími 512 4900 eða 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Byggingareitur á besta stað í Hveragerði

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

- Gamli Tívolíreiturinn -

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 40,9 millj.

• Glæsileg efri hæð
• Endurnýjað eldhús
• Vestursvalir
• Þvottahús innan íbúðar

LJÓSVALLAGATA 30

OPIÐ HÚS Í DAG 2. MARS FRÁ KL. 15-16

Skipholti 50b • 105 Reykjavík • Sími 511 2900
Jón Briem lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9–17

í í

Um er að ræða 200m² steinsteypt iðnaðarhúsnæði sem stendur 
á 3.015 fm eignarlóð á friðsælum stað á Kjalarnesi með útsýni 
beint út á sjó. Húsið hefur nýlega verið málað að utan sem inna 
og er með nýju rafmangsinntaki og töflu.  Tvær iðnaðarhurðir eru 
á húsinu ein innkeyrsludyr og önnur hleðsludyr. Hentar vel þeim 
sem þurfa geymslupláss bæði úti og inni, en ákveðin vörn felst í 
staðsetningunni.

Til sölu
„Dótakassi“ á góðu verði

Verð 15,5 millj. 
(rúml.75þús/m²), 
ekkert áhv.  

Nánari upplýsingar 
veitir Guðlaugur 
s. 896 0747.  

• Fullbúnar sýningaríbúðir. 

• Glæsilegar útsýnisíbúðir.

• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.

• Tvennar svalir.

• Stærð frá 107 fm. til 160 fm.

• Vandaðar íslenskar innréttingar.

• Til afhendingar sumar 2013.

• Nokkrar seldar nú þegar.

•  Sérbílastæði í bílastaðakjallara fylgir öllum 

íbúðum.

• Gott aðgengi og lyfta.

•  Sölumenn: Hilmar s. 892-9694,  

Hlynur s. 698-2603, Þorbjörn Helgi s. 896-0058.

Norðurbakki 21. Hafnarfirði
Glæsilegar íbúðir við höfnina.

Opið hús Sunnudaginn 3. mars frá  kl. 14-15

Verð frá kr.  
27,6 milljónir

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.- stofnað 1983 -
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Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Otrateigur 4 - Raðhús og bílskúr
OPIÐ HÚS Á SUNNUDAG FRÁ KL. 15-16

Raðhús og bílskúr á góðum stað við Laugardalinn. Eignin er alls ca

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Finnbogi Hilmarsson  og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Suðurlandsbraut 22  • Sími 530 6500 • heimili.is

OPIÐ HÚS

Birkihæð 8 - Glæsilegt raðhús 

Verð: 55 millj. Opið hús í dag frá 14:30 – 15:30 
Sérlega vandað og vel um gengið raðhús á einni hæð, alls 
185,5 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni, stór suðursól-
pallur, fallegt útsýni og tvöfaldur bílskúr. Stórar stofur, mikil 
lofthæð og tvö herbergi. Hús sem hentar sérlega vel fyrir tvo 
í heimili. Verð: 55 millj. Húsið verður sýnt í opnu húsi sunnu-
daginn 3. mars frá kl. 14:30 – 15:30. Finnbogi Hilmarsson, 
löggiltur fasteignasali, verður á staðnum og sýnir húsið.

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

Verð: 18,6 - 25,5 millj.

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja 
íbúðir
Eignirnar skilast með gólfefnum
Tilbúnar til afhendingar við 
kaupsamning
Verð frá 18,6 milljónum 
Allt að 90% fjármögnun í boði

221 HafnarfjörðurEskivellir 21a

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 16:00-17:00
sunnudag 3. mars

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

Leiguverð: 750 þ.kr. + vsk.

Eignin skiptist í 300 fm jarðhæð með 4 
innkeyrsluhurðum 
79 fm skemmu með 2 innkeyrsluhurðum
108 fm milliloft 
300 fm skrifstofurými á 3. hæð 
Einnig kemur til greina að leigja einstaka 
eignarhluta 

110 ReykjavíkSmiðshöfði - Til leigu 
787 fm iðnaðarhúsnæði

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 35,7 millj.

Vel skipulögð og rúmgóð 5 
herbergja, 126,7 fm íbúð á  
2. hæð í mikið endurnýjuðu 
húsi á Seltjarnarnesi.  
Nýlega er búið að endurnýja 
alla glugga og gler í íbúðinni, 
sem og endurnýjað þak og 
mála hús að utan.

Tjarnarból 6 

Opið hús í dag laugardag frá kl: 15-15:30

frá kl. 15:00-15:30
Opið hús Laugardag

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

VESTURVANGUR 4 - HAFNARFIRÐI

Fallegt 211,4 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 43,2 fm 
bílskúr á róleglum og góðum stað. 4 herbergi á efri hæð og 
á neðri hæð er 3ja herb. aukaíbúð með sérinngangi. Svalir/
verönd, falleg ræktuð lóð. Verð 51,0 millj. 
Kristinn tekur á móti gestum, s. 863-3071

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS KL. 14-15

OPIÐ HÚS

SMÁRATÚN 3 - GARÐABÆ

Fallegt 231 fm raðhús m/innbyggðum bílskúr á skjólgóðum 
stað á Álftanesi, Garðabæ. 4 svefnherb. möguleiki að bæta 2 
við. Sólstofa m/lögnum f. heitan pott. Verönd. Sérlega falleg 
lóð. Verð 44,9 millj. 
Guðfinna tekur á móti gestum, s. 897-5501

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS KL. 14-15

OPIÐ HÚS

HNOÐRAVELLIR 34 - HAFNARFIRÐI

Sérlega fallegt 233 fm einbýli, þ.e. íbúð 176 fm og bílskúr 57 
fm og að auki ca 30 fm manngengt milliloft. 4 svefnherb. Flot-
tar innréttingar og gólfefni. Hellulögð verönd. Verð 49,5 millj.
Ingibjörg tekur á móti gestum, s. 861-2777

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS KL. 14-15

OPIÐ HÚS

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Kjalarvogur 10, 104 Reykjavík

Til leigu um 1.300 fm. lagerhúsnæði.  Tvær 4,5 m háar innkeyrslu-
dyr.  Góð aðkoma.  Vörurekkar geta mögulega fylgt.   
HAGSTÆTT LEIGUVERÐ. VSK-húsnæði.  Lofthæð 4,5 - 5 m.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali 
í s. 534 1024 / 897 7086 eða  
hmk@atvinnueignir.is

www.kaupa.is • Sími: 466 1600

Ný uppgerð 4ra herbergja efri hæð í miðbæ Akureyrar.  
Ný gólfefni, innréttingar, innihurðar, gler ofl. Laus til 
afhendingar strax. Stærð 118,5m² -  Verð 20,9millj. 
Eignin hentar einkar vel sem orlofsíbúð.

Hólabraut – Akureyri 

  

Leiguíbúðir í Stórakrika

Leigufélagið Bestla hefur til leigu nýlegar og fallegar 3ja 
herbergja íbúðir við Stórakrika í Mosfellsbæ.
• Stærð íbúða 110-117 m2
• Bílastæði í bílakjallara
• Lausar strax
• Leiguverð 160 þúsund á mánuði + hússjóður

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna, johanna@bestla.is

2. mars 2013  LAUGARDAGUR18





| ATVINNA | 

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í maí og 

júní ef næg þátttaka fæst:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bílgreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtigreinum í maí-júní.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyris sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2013.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Styrkir til safna 
skv. safnalögum nr. 141/2011

Safnaráð auglýsir eftir umsóknum frá 
menningarminjasöfnum, náttúru minja- 
söfnum og listasöfnum, um styrki úr  
safnasjóði á árinu 2013. 

Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem 
falla undir safnalög nr. 141/2011.  Safnaráð úthlutar úr sjóð-
num samkvæmt safnalögum og úthlutunarreglum ráðsins 
frá 19. júlí 2010.  Upphæð og fjöldi veittra styrkja fer eftir 
fjárveitingu á fjárlögum og umsóknum.  

Til þess að geta sótt um rekstrarstyrk úr safnasjóði þarf 
safn að uppfylla skilyrði skv. ákvæðum 10. gr. safnalaga 
m.a. um að safn skuli hafa tryggðan fjárhagsgrundvöll. 

Söfn sem hljóta rekstrarstyrk á fjárlögum munu ekki hljóta 
rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár, en geta sótt um verk-
efnastyrki. 

Tekið verður tillit til samningsbundinna samstarfsverkefna 
við söfn/setur/sýningar/aðra starfsemi á sviði safnastarfs 
við ákvörðun rekstrarstyrkja.

Áhersla verður lögð á úthlutun verkefnastyrkja.

Umsóknarfrestur er til 26. mars 2013.  Umsóknum skal skila 
með því að fylla út umsóknareyðublað á vefsíðu safnaráðs: 
www.safnarad.is.  Öllum fylgigögnum með umsókn skal 
skila áður en umsóknarfrestur rennur út.  Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu safnaráðs.

Safnaráð • Suðurgötu 41 • 101 Reykjavík
safnarad@safnarad.is • S: 530 2216

Grandatröð - Hf.  
- Matvæla/Fiskvinnsluhús

Nýkomið sérlega gott 825 fm atvinnuhúsnæði, matvæla/
fiskvinnsluhúsnæði á sérlóð 2400 fm. Byggingaréttur.
Öll leyfi til staðar, Fullbúin eign. Laust fljótlega.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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.

Klapparstígur
Glæsileg útsýnisíbúð á tveimur efstum hæðum

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu 
fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Klapparstíg auk sér stæðis í 
bílageymslu. Þrennar svalir eru á eigninni, til norðurs, austurs og 
suðurs, sem allar eru flísalagðar. Glæsilegar samliggjandi stofur, 
sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum, eldhús með hvítum innrét-
tingum, tvö svefnherbergi og stórt baðherbergi auk gestasnyrtingar. 
Mikil lofthæð er á efri hæð íbúðarinnar. Stórkostlegt útsýni út á 
sundin, að höfninni, Esjunni og yfir austurborgina.  

ÓSKAST  TIL LEIGU
15417 - Fullbúið skólahúsnæði óskast á 

leigu fyrir Menntaskólann við Sund
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu húsnæði, tíma-
bundið, til kennslu fyrir Menntskólann við Sund. Miðað 
er við að húsnæðið verði tekið á leigu í tvö ár, frá 1. ágúst 
2013, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 
Gerð er krafa um staðsetningu í göngufjarlægð (hámark 
um 1 km)  frá skólanum sem staðsettur er á horni  
Gnoðarvogs  og Skeiðarvogs, 104 Reykjavík. 

Húsrýmisþörf skólans er áætluð um 600 fermetrar, þar sem 
gert er ráð fyrir að verði 7 góðar kennslustofur, snyrtingar 
og kaffihorn.   
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla verða aðgengi-legar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is frá kl. 13:00, mánudaginn, 4. mars 2013. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15417 (verkefnisnúmer 
Ríkiskaupa) skulu sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is 
og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrir¬spurnar¬frestur rennur út 12. mars en svarfrestur er 
til og með föstudeginum, 15. mars 2013.   
 
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og  
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til  
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en  
kl. 16.00 þriðjudaginn, 19. mars 2013. 

Minningarsjóður 
Guðjóns Samúelssonar

Minningarsjóður dr. phil. húsameistara Guðjóns Samúels-
sonar auglýsir hér með eftir umsóknum um styrkveitingar 
úr sjóðnum. Styrkir eru veittir annað hvert ár og fer 
styrkveiting fram í tíunda sinn þann 15. apríl 2013.
Tilgangur sjóðsins skv. skipulagsskrá er „að útbreiða 
þekkingu á húsagerðarlist í íslenskum anda“.

Heildarstyrkveitingar munu að þessu sinni samtals nema 
um 1.400.000 kr.
Umsóknir skulu vera á rafrænu formi og sendast á net-
fangið ai@ai.iseða til skrifstofu Arkitektafélags Íslands, 
Engjateigi 9, 105 Reykjavík, merktar „Minningarsjóður“, 
eigi síðar en kl. 12.00 mánudaginn 25. mars 2011.

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Stórglæsileg og rúmgóð 153,8 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt 10,4 fm 
geymslu í kjallara og tveimur stæðum í bílastæðahúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, for-
stofuherbergi, eldhús, stofur, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og tvennar svalir. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. Húsið hefur fengið 
viðurkenningu umhverfisráðs Kópavogs fyrir góðan frágang á húsi og lóð. Glæsileg 
íbúð í vönduðu lyftuhúsi. Húsið er ál- og flísaklætt að utan.  Verð 59,0 millj. 
Dan Wiium, Sími 896-4013 verður á staðnum.

KÓPAVOGSTÚN 6 – KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG FRÁ KL. 15-16.

OPIÐ HÚS

EINHAMAR  - VIÐ AKRANES

LÆKJARGATA – REYKJAVÍK

LÆKJARGATA –  RVK.  4ra herb. 

Til sölu Einhamar 2, fallegt einbýlishús á frábærum útsýnisstað 
í útjaðri Akraness. Húsið er 194, 2 fm að stærð ásamt 65,4 fm 
bílskúr samtals 259,6 fm að stærð.  Húsið stendur á 1350 fm 
leigulóð.   Húsið er á einni hæð og skiptist í fjögur svefnherbergi, 
forstofu, gestabaðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, stofu, eldhús, 
baðherbergi og gang. Í bílskúr er geymsla.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu FM sími 550-3000.

Til sölu frábærlega staðsetta STÚDÍÓ-íbúð 48,1m2 í fallegu fjölbýli 
í hverfi 101 Reykjavík.  Íbúðin er á þriðju hæð í húsinu númer 4 við 
Lækjargötu í Reykjavík. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu FM sími 550-3000/899-8199

Til sölu áhugaverða íbúð í Lækjargötu. Um er að ræða 4ra 
herbergja alls 123 m2 endaíbúð á 3ju hæð í nýlegu lyftuhúsi í hjarta 
borgarinnar. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu og geymsla í 
kjallara. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu FM sími 550-3000/899-8199.
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Matseðill eftir Michelin-stjörnu matreiðslumeistara!

Veitingahúsið Perlan  ·  Sími: 562 0200  ·  Fax: 562 0207  ·  Netfang: perlan@perlan.is  ·  Vefur: www.perlan.is

Steikt hörpuskel með spergli, gulrótum og  lárperu-mauki 

Fried scallops with aspargus, carrots and avacados purée 

Pouilly Fumé - Domaine Taborted, A.C. Pouilly Fumé - France

Þorskhnakki með kúrbít, hvítlauks confit, eggaldin-mauki og pestó 

Cod with zucchini, garlic confi, aubergine purée and pesto 

Pouilly Fumé - Domaine Taborted, A.C. Pouilly Fumé - France

Lambahryggur með kartöflu gratin, ætilþystlum og lamba soðgljáa 

Fillet of lamb with potatos gratin, jerusalem artichocks, and lamb au jus 

Crozes Hermitages „Les Jalets“ Paul Jabolet, A.C. Crozes Hermitages - France

Brie ostur að hætti Philippe Girardon 

Brie cheese a la Philippe Girardon

Súkkulaðimús með mandarínu-mauki, súkkulaði Chantilly og appelsínu sorbet 

Chocolate mousse with mandarin purée, chocolate Chantilly and orange sorbet 

Sauvignon Blanc Late Harvest, Morande - Chile 

 
Verð 7.990 kr. 

Verð með víni 13.990 kr.

Matsedill

Sauvig

Gjafabréf Perlunnar
Góð gjöf við öll tækifæri!

Í ár er matreiðslumeistarinn Philippe Girardon gestur  Perlunnar á Food&Fun. Árið 1993 vann hann Michelin stjörnu og fékk svo titilinn Meilleur Ouvrier de France, matreiðslumaður Frakklands, árið 1997. Hann er mikill Íslandsvinur og hefur tekið þátt í að þjálfa flest alla íslenska matreiðslumeistara sem hafa tekið þátt í hinni heimsþekktu Paul Bocuse keppni.

Vissir þú?



BÍLAR &
FARARTÆKI

HONDA ACCORD EXECUTIVE 
Nýskráður 2/2010, ekinn 34 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 3.990.000

Bernhard notaðir bílar
Bílakjarnanum, Eirhöfða 11,, 

110 Reykjavík
Sími: 551 7171
www.bernhard.is

Bílaland, B & L
Breiðhöfða og Klétthálsi 11, 

110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.bilaland.is

SJÁLFSKIPTUR / DIESEL !
Skoda Octavia Ambiente STW Diesel 
06/2012 sjálfskiptur ek 31 þ.km eyðsla 
5.5 l pr 100 km verð 3990 !!! (eftir 
lokun 8648989)

4 MATIX / 4X4 !
M-Benz C240 Avantgarde 4matic 
12/2002 (mód 2003) ek aðeins 107 
þ.km, vel búinn bill 1 eigandi nú 
á aðeins 1490 þús !!! (eftir lokun 
8648989)

DIESEL 5 L PR 100 KM !
Audi A4 TDI Diesel (NEW) 06/2011 ek 
39 þ.km, sjálfskiptur 18” sportfelgur á 
nyjum dekkjum, 16” fylgja, Sá flottasti 
! Verð 4990 þús (eftir lokun 8648989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

LAND ROVER Range rover sport 
hse. Árgerð 2006, ekinn 84 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
GULLFALLEGUR EÐALVAGN.bíllinn er 
á staðnum Rnr.333659.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

FORD Explorer sport trac 4x4. Árgerð 
11/2007, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.990. þús. Rnr.105572.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

NISSAN Qashqai se dísel. Árgerð 2012, 
ekinn 41 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.990299.

NISSAN Navara 4wd double cab at 
se. Árgerð 2007, ekinn 126 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.110675.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2005, ekinn 148 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.090.000. 
Rnr.100174. VERÐ NÚ kr: 3.890.000,-

MERCEDES BENZ Ml 500. Árgerð 
2007, ekinn 102 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.990.000. 
Rnr.100067. VERÐ NÚ kr: 4.990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SUBARU Legacy wagon gl 4wd. 
Árgerð 2002, ekinn 173 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.krókur, nýleg tímareim, góð 
smurbók. Verð 750.000. Rnr.333997.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.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

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Verð frá 2.169þ.kr, ATH 
5stk eftir, Komdu og skoðaðu

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

 Bílar til sölu

GOLF 2004, ek. 98þ.km., beinsk., ný 
tímareim og vatnsdæla, sumard. á 
álfelgum, vetrard. á stálf. Topp eintak. 
Ásett verð. 1.090þ. Uppl. 822-4850.

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Til sölu Runault Master sendibíll 
stuttur árg. ‚05 ek. 160 þ. mikið 
endurnýjaður, ný tímareim. Verð 1.100 
þ. Uppl. í s. 659 4403.

Bílar til sölu

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

TOYOTA Corolla. Nýskr. 05/04, ekinn 
148 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
890.000  TILBOÐSVERÐ 690.000. 
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.200862.

SSANGYONG Kyron. Nýskr. 09/09, 
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.590.000  TILBOÐSVERÐ 
1.990.000. Rnr.151554.

HYUNDAI Tucson 4x4. Nýskr. 09/06, 
ekinn 87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000  TILBOÐSVERÐ 
1.590.000. Rnr.270149.

SUBARU Legacy. Nýskr. 03/07, 
ekinn 105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000  TILBOÐSVERÐ 
1.590.000. Rnr.270002.

RENAULT Megane Scenic. Nýskr. 
02/06, ekinn 117 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.190.000  TILBOÐS-
VERÐ 790.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.141153.

NISSAN Patrol SE. Nýskr. 05/08, 
ekinn aðeins 43 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 4.880.000  TILBOÐS-
VERÐ 4.280.000. Rnr.140445.

NISSAN Micra Visia. Nýskr. 06/11, 
ekinn 16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000  TILBOÐSVERÐ 
1.890.000. Rnr.280224.

MM Pajero 3.5 GLS
Árg. 2006, bensín    
Ekinn 100.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.390.000

Tilboð 2.890.000,-

Tilboð 2.890.000,-

Tilboð 2.390.000,-

Tilboð 2.590.000,-

VW Sharan TDi 1,9 
Árgerð 2008, dísel 
Ekinn 83.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.990.000

NÝLEGIR
GÆÐABÍLAR
Á GÓÐU VERÐI

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

VW Touareg R5 TDi
Árgerð 2005, dísel 
Ekinn 140.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.290.000 

Subaru Impreza
Árgerð 2008, bensín   
Ekinn 63.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.690.000

Tilboð 1.790.000,-

Suzuki Grand Vitara 
Árgerð 2007, bensín   
Ekinn 93.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.190.000

BÍLAHÖLLIN Bíldshöfði 5, Sími 567 4949
www.bilahollin.is

Jeep Wrangler X 4x4 35" 2006 
ek.70 þús. sjálfsk. algjör gullmoli 

ásett verð 2.890.000.-

TIL 
SÖLU

Ek. 71 þ., bensín, 
sjálfskipt. Verð: 
1.390.000. Uppl. í s. 
820-4946. Nánar: 
www.honda.godur.is 

Lítið ekin Honda Civic 2005 

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Nissa Primera árg.‘04, ek.130þ., sjálfsk, 
Tilboð 900 þús. uppl. í s. 663 0644.

Volvo S80 DISEL. Ek. 76 þús. Leður 
Árg. 07‘ Verð 4,290. 2 eigendur. Sími 
698 3929.

FORD Explorer XLT 4X4 ekinn 133þús 
km. Ásett verð 2.890.000kr, fæst á 
2.190.000kr stgr. Möguleiki á 70%-
80% láni. Uppl. Í síma 858 0466

Range rover superch. árg.‘06 ek. 44þ. 
sk.mögul. á Landcr.100.02-05.eða 
fólksb. S:862 5363

Toyota Aygo ‚06 til sölu. Nýskoðaður 
2014. Ek. 164 þús., fallegur og góður 
bíll. V. aðeins 780þús staðgreitt. Uppl. 
í S. 896 1339

skodi Octavia 2005 station ekinn 
82Þ ny timareim,cd,krokur,nagladekk 
bsk,1,6 verð 1200 simi 7720084

Til sölu Toyota Avensis árg‘05 ekinn 
164þús, Verð 1350þús. Sími: 8483113

Subaru Legacy ek: 222.xxx , 
sjálfskiptur , nýyfirfarinn , nýmassaður 
, nýskoðaður verð 440.þ eða tilboð S: 
693 5310

BMW 318 Station DIESEL beinskiptur 
ekinn 104þús km. Ásett verð 
3.180.000kr, fæst á 2.600.000kr stgr. 
Möguleiki á 70%-80% láni. Uppl. Í 
síma 858 0466

VOLVO XC90 - ÁRG. 2004 - 
EK. 98.000 KM.

Til sölu einstaklega fallegur og vel 
með farinn Volvo XC90 2.9 turbo. 
Bíllinn er hlaðinn búnaði, t.d. leður, 
XENON ljós, fjarlægðarskynjarar, 7 
sæta, hraðastillir, glertopplúga o.fl., 
o.fl. Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 
846-5799.

Til sölu Nissan Patrol árg. 2007, 
sjálfsk., dráttarkúla, skoðaður 2014. 
Ek. 165þús. Verð aðeins kr 2.980.000,-. 
Uppl. í S. 864 7917

VOLVO XC90 4x4 2,5 bensín ekinn 
115þús km. Ásett verð 2.490.000kr, 
fæst á 2.100.000kr stgr. Möguleiki á 
60%-70% láni. Uppl. Í síma 8580466

Gullmolinn til sölu! MB 300SD Turbo 
Diesel 1979 Afskaplega heill og góður 
bíll, lítið ekinn. Verð: 1.750Þ. Uppl 
899 0410

Skoda Octavia RS Árg. 2007, Bensín, 6 
gírar, ekinn 68þ, vel með farinn. Verð 
2.450.000 Sími: 848 1083.

Mitsubishi Lancer til sölu. Árg. 1998. 
Bíll í góðu ástandi. Uppl. í síma. 891 
7533

Toyota Previa árgerð 2001 ekinn 194 
þús. Góður bíll, sjálfskiptur, vetrar- og 
sumardekk fylgja, krókur. Verð 1150 
þús. Upplýsingar í síma 663 7989

Til sölu Cherokee 2001 ltd 4.7vél 
Ek.141þ. m.skoðaður til 3.13. Verð 
475þ. Uppl. síma 616 1256.

Toyota yaris 2000. 2 dyra. Ek. 170 þús. 
Verð 380 þús. Sími 861 0387

MERCEDES BENZ E200 
KOMPRESSOR ELEGANCE

Til sölu Mercedes Benz E200 
kompressor, elegance. Bifreiðin er 
ekin 86 þús. einn eigandi frá 2008, 
gott viðhald Verð 2,9m, bein sala. 
Upplýsingar í síma 8916888

Til sölu Audi Q 7, árg.‘07 3,6 7manna, 
ekinn 110þús.km. Fallegur og góður 
bíll. Ath öll skipti. Verð 5.490M. Sími: 
8215136 Jón G.

OFURTILBOÐ 2.490.Þ
Til sölu Porsche Cayenne S árg. 2004 
ek. aðeins 99.þ einn með öllu ásett 
3.690.þ fæst á 2.490.þ stgr. uppl. í 
896-5290.

Toyota Rav4 árg.01. e. 146.þ km. SSK. 
4X4. Nýleg dekk. Vel með farinn. V. 
750Þ. Uppl. í s. 861 9064

FLOTTUR Í FERÐAÞJÓNUST
Land Rover Defender. 9 manna 
fullbúinn fjallajeppi. 38” breyttur. 
Páskatilboð 2.3 m. S. 8523450

Toyota Corolla ‚96 Sjálfsk. Nagladekk. 
Verð 150 þús. Sími 860 1178

Til sölu Benz ML 270 árg. 2000 
Sjálfsk., dísael með leðurák. Nýleg 
sumar- og vetrardekk á álfelgum. 
Góður bíll, selst vegna búsetu erlendis. 
Verð 1,6 milj. skipti koma til greina 
á t.d. fellihýsi, hjólhýsi, bát eða lóð. 
Hafið samband í sigurtak@internet.is 
eða í síma 695-0452.

EK. 85ÞÚS - TILBOÐ 295ÞÚS.
Daihatsu Gran Move, árg. ‚00 ek. 
85þús 5gíra, sk. ‚14, rúmgóður bíll 
sem eyðir engu, ný tímareim. Tilboð 
295þús. Uppl. s. 891 9847

Til sölu Landcruser 120 á www.
bilauppbod.is

Honda CR-V 2002 ekin 137þús. Einn 
eigandi, þjónustubók. Topp eintak,verð 
1.150þús, TILBOÐ 950þús. Nánari 
upplýsingar í síma 895-1998

Peagot 405 árg ‚98. Lítur vel út, ssk. 
Verð 220 þús. Uppl. í s. 774 1995 & 
866 1083

Jeppi til sölu, Mitsubishi pajero 2800, 
disel, 7manna, beinskiptur, árg‘97. 
Ekinn 370þús, Nýlegt púst og kúpling, 
einhver bilun í olíuverkinu, skoðaður 
til júní 2013. Verð hugmynd 170þús. 
uppl í síma: 8604166

 0-250 þús.

!!! VENTO Á 99.000KR !
Vw Bora 1.6 árg. ‚99” Bsk 5dyra 
ek. 175þ. nýtt í bremsum og ný 
heilsársdekk, krókur. verð 390.000kr. 
Tek ódýrari uppí. uppl. s. 777-3077.

TILBOÐ 220ÞÚS.
Opel Astra árg. ‚00 ek. 200þús 5 
gíra sk.‘14, smá útlitsgallaður Tilboð 
220þús. Uppl. s. 891 9847

 250-499 þús.

TILBOÐSVERÐ 450ÞÚS 
STGR !

Saab 9-3 árg ‚00, sjálfskiptur, ekinn 
aðeins 103þús km, ný skoðaður án 
ath, nýleg tímareim, 5 dyra, álfelgur, 
sumar og vetrardekk, fallegur bíll, 
Tilboðsverð aðeins 450þús, möguleiki 
á 100% visa/euro láni, uppl í s:659-
9696

SSK VOLVO S40 -390 ÞÚS
VOLVO S40 1,8 16v SEDAN, árg‘97 
ek.170 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 
14, nýtt í bremsum ofl snyrtilegur og 
góður vagn, verð 390 þús. s841 8955

SMÁJEPPLINGUR TILBOÐ 
370 ÞÚS

DAIHATSU TERIOS 4X4 árg‘00 ek.130 
þús, beinskiptur, ný skoðaður 14, 
smájepplingur sem eyðir litlu verð 370 
þús s.841 8955

FLOTT EINTAK !
Nissan Terrano II 33” 2,4 bensin árg‘ 
97 ek. aðeins 174 þús, beinskiptur, 
leðurklæddur, 7 manna, flott og 
ryðlaust eintak verð 390 þús s.841 
8955

 500-999 þús.

TILBOÐ 750.000KR
Ford Explorer XLT 02” Ssk ek. 149þ 
sk14” frábært eintak! Verð 1090þ 
TILBOÐ 750stgr. Uppl. s. 776-0484

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 866-4904.

ÓSKA EFTIR TOYOTA YARIS 
SSK EÐA MMT

Óska eftir sjálfskiptum eða mmt 
skiptum yaris 2005-2006 gegn 
staðgreiðslu uppls 777-3077

Fjármögnun

Bílar til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Árgerð 2007 ek. 503.104 skemmdur eftir tjón og er 
með úrbrædda vél. Bifreið er til sýnis að Suðurhrauni 
3 Garðabæ hjá Krók.Tilboð skulu berast á uppboðsvef 
bilauppboð.is í síðasta lagi 5.3 fyrir kl 20.26.

TIL SÖLU 
MAN H30 - TGA 26.480 6X4 BLS

STÓRA
BÍLASALAN

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

Árgerð 2013 sjálfskiptur
16“ álfelgur
Sólþak o.m.fl..
Getum afhent bíla strax.
Verð 3.890.000.-
Verð frá umboði 4.160.000.-

Toyota Yaris Hybrid Sport – NÝR BÍLL

4% MINNI 
eldsneytiskostnaður
með réttum loftþrýstingi 
í dekkjunum.

HAGKVÆM 
BÍLAFJÁRMÖGNUN
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 Sendibílar

Til sölu Renault Master árg.‘06 ný sk, 
ekinn 191þús. Verð 1850 þús. með 
vsk. Sími: 894 3707.

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar, sendibílar, flutningar 
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

 Hópferðabílar

Til sölu MAN 50 farþega árg. ‚98. 
Ekinn 528 þús. Uppl. 892 8672 eða 
894 1910.

 Vörubílar

Flatvagn með gámafestingum til sölu. 
Verð 1400Þ + VSK Upplýsingar sími 
840 6100

 Mótorhjól

TIL SÖLU KTM 250 SX 20
Mótor allur ný-yfirfarinn, nýr stimpill, 
nýr sveifarás og nýjar legur. Frábært 
hjól í toppstandi. Verð 350 þús stgr. 
Upplýsingar í síma 8975012.

 Húsbílar

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. 

 S. 893 3573.

 Bátar

Chapparal 180, Mercruiser 130hp 
inboard mótor, góður vagn og 
vandaður bátur. Verð 2,4 stgr. S:896 
8882 Helgi

HVER ÆTLAR AÐ 
VERA HÆSTUR Á 

STRANDVEIÐINNI Í SUMAR 
? ESSASÚ?

Strandveiðibáturinnnn er kominn! 
Hafðu samband við Seiglu í síma 
551-2809 og tryggðu þér einn fyrir 
sumarið. St. 10x3 M. www.seigla.is

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Bílaþjónusta

Vel búnir og öflugir bílkranar og 
vörubílar í hvers kyns hífingarvinnu og 
flutninga. DS-LAUSNIR ehf 561-8373.

 Varahlutir

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

Sendu eina fyrirspurn á 39 PARTASaLa 
og þeir svara þér ef hluturinn er til. 
www.partasalar.is

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

ÞJÓNUSTA
 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar 
og grisjun gróðurs ásamt því að 
fá tilboð í sumarverkin. Ánægðir 
viðskiptavinir frá 1988! Garðar best 
ehf. Sími 698 9334 gardarbest.is 
netfang: gardarbest@gardarbest.is 
Facebook: Garðar best.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör, 
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf, 
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja. 
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð 
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni 
24, sími 445 5500

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

 Málarar

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

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

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

 Búslóðaflutningar

RÉTTLÆTIÐ STRAX
Nú er nóg komið RÉTTLÆTIÐ STRAX. 
Skráðu þig á undirskriftarlistann 
WWW.VERDTRYGGING.IS

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

 Húsaviðhald

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899-4254.

HELLULAGNIR OG JARÐVIN
Tökum að okkur hellulagnir, drenlagnir 
og alla almenna jarðvinnu. Uppl í 
síma: 893 0173 Grjótavík Ehf.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

 Tölvur

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim. 
S. 822 7668 www.aplus.is

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Tímapantanir milli 14 - 20 alla daga.

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

SPÁSÍMI LÁRU 907 2012
Spámiðlun, tarotlestur, hvað viltu vita 
á nýju ári ? Algjör trúnaður. Opið frá 
13-23.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Trésmíði

Getum bætt við okkur verkefnum, 
innréttingar-parket-viðhald-nýsmíði. 
Uppl. í síma: 8418922.

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

SÚPER LAGERSALA
Laugardaginn 2. mars frá 12-20 
Sunnudaginn 3 mars frá 13-18 Allt 
að 80% afsláttur 500 - 1000 - 1500 
-2000 - 3000. 20% afsláttur af nýju 
vorlínuni frá París. Aðeins þessa tvo 
daga. Súpersól Hólmaseli 2, 587-0077 
/ 567-2077. Erum á facebook

KEÐJUSAGIR/HEKKKLIPPUR
Brýnum allar gerðir af keðjum. Eigum 
efni í flestar gerðir af keðjum. Brýnum 
hekkklippur. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
slattuvel.is velaverkjs@simnet.is S. 
554 0661.

HVOLPAR TIL SÖLU
Hreinræktaðir íslenskir fjárhundahvolpar 
(rakkar) leita að góðu framtíðarheimili. 
Hvolparnir eru sérlega ljúfir og fallegir. 

Nánari upplýsingar í síma 615 3641.

Viðhald

Dýrahald

Save the Children á Íslandi
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AGV Longway hjálmarnir komnir 
aftur ! Þessir frábæru opnanlegu 
hjálmar fást á aðeins 39,500 kr. VDO 
Borgartún 36. S: 588 9747 www.vdo.is

Flott hönnun þjónaður treflar í 
nokkrum litum. Hægt að kaupa 
á www.benice.is eða að panta á 
Facebook- „spiral scarves „

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

FRÁBÆRT KVÖLD- OG 
NÆTURLJÓS

Fallegir saltkristalslampar í miklu 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, 
lau: kl 12-15. Sími 517-8060. www.
ditto.is

Hvort sem þú hefur haldið á ketti eða 
ekki, skaltu tékka á okkur. Það gæti 
borgað sig. www.haltaketti.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG, 
uppþvottavélar, örbylgjuofnar á 5Þ, 
hjólastóll, borðtölva. S. 896 8568.

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

Ýmislegt dót flott fyrir þá sem eru að 
selja á mörkuðum eða Kolaportinu. 
Pakkinn saman stendur af t.d barna/
fullorðins fatnaði, búsáhöldum og 
margt fleira. þetta eru bæði notaðar 
og nýjar vörur. Verð 120 þús. uppl. í 
s.774 5787.

Markaðsdagur í húsnæði félagsheimili 
Sjálfsbjargar Hátúni 12, 105 R.vík 
Laugardaginn 2. mars 2013 Kl: 11-16. 
Nýtt og notað, t.d. Lesa, klæðast, 
borða, skreyta, bera á sig. Góðar gjafir 
við öll tækifæri. Skemmtiatriði kl. 14.

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL -
 JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

MÚRARAR
Til Sölu Putmaster múrvél á góðu 
verði.

 Til bygginga

Til sölu flekamót fyir krana. Mótin eru 
3,05m á hæð og í nokkrum lengdum 
upp í 12m. Mótin eru auðveld í 
notkun og skila góðum árangri. 
Auðvelt að hækka upp þegar steypt er 
2 eða 3 hæða hús. Áfastir vinnupallar. 
Magn 100 lm í tvöföldu með ÖLLUM 
fylgihlutum. Verð 5m+vsk. Uppl. Sími 
840-6100.

 Verslun

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga  steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Skattframtalið!
Nú líður senn að framtalsskilum. Bjóðum upp á alhliða 
þjónustu við framtalsgerð. Jafnt fyrir einstaklinga og 

einstaklinga með rekstur. Einnig bjóðum við upp á alla 
almenna bókhalds- og uppgjörsþjónustu fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Margra ára reynsla. Vönduð og góð vinna.

Allar nánari upplýsingar veittar í síma 5 68 68 20
Bókhaldsþjónustan Vík. Síðumúla 12, 108 Reykjavík

NÝTT - barnafataverslun og Netverslun

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Rozliczenie roczne

Síðumúli 31•105 Reykjavík 
gaiusehf@gmail.com

BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga 

og félagasamtök
Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.

Sími 892 5784

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

STERK LOK á alla heita potta. 
Eitt verð á öllum stærðum 

Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum 
sem þolir vel raka- klór 

og veðráttu.

Kristinn 899-7663 - 461-5077 Tjalda@simnet.is
Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook)

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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HEILSA
 Heilsuvörur

GREEN PEOPLE NÚ Á 
ÍSLANDI

Skiptu yfir í lífrænar húð- hár- og 
snyrtivörur. Fyrir alla fjölskylduna: 
Dömu-, herra-, unglinga- og barnalína. 
100% náttúrulegt Sala og dreifing: 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, lau: 
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

www.postval.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. 
105 Rvk/síðumúli S. 894 4817.

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
 Námskeið

NORSKA I & II og III H f. starfsfólk í 
heilbrigðisgeira, SÆNSKA, SPÆNSKA 
ENSKA f. börn og fullorðna. ÍSLENSKA 
f. útlendinga - ICELANDIC. BYRJA-
START 4/3, 1/4, 6/5. Kvölds/Morgna. 
Mornings/Evenings. 4 vikur x 5 
sinnum viku-4 week courses x 5 
days a week. Sjá: www.iceschool.is. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli 
5. s.5881160.

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Risaschnauzer hvolpar til sölu. Til 
búnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskyldu hundar, fara lítið sem ekkert 
úr hárum. www.heljuheims.net Uppl. 
Ragnhildur 865 1945

HÚSNÆÐI
 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
10-20. www.leiguherbergi.is

Til leigu íbúðarhús að bænum Neðri-
Dal í Biskupstungum. Bærinn stendur 
í 2km fjarlægð frá Geysi. Í boði er 
aðeins leiga til amk 1 árs eða lengur. 
Hentar vel fyrir félagasamtök. Frekari 
upplýsingar gefur Fasteignasalan 
Staður s: 776-1100 eða grimur@
stadur.is

Björt og góð tveggja herbergja íbúð 
til leigu í Arahólum 4. Íbúðin er á 
fimmtuhæð í lyftuhúsi. Leigist með 
þvottavél og ísskáp, jafnvel nokkrum 
húsgögnum ef þörf er á. Upplýsingar 
veitir jóhann í síma 6986277.

Hús á Stokkseyri. 5-6 herbergja hús 
til leigu. 4 svefnherbergi og 2 stofur. 
Uppl í S. 863 8398.

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

Nýuppgerð 70 fm 2-3ja herbergja 
íbúð í Stangarholti. Góð íbúð á góðum 
stað í 105 Laus10.mars. Verð 169.000 
Nánari uppl. í s. 663 5790 eða 
105leiga@gmail.com

Veislusalur til leigu, allt að 150 manns 
í Árbæjarhverfi. Uppl. í síma 8615718.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 

 Leigjandi leitaðu Frítt 

 s:450 5544

4 herbergja 145fm íb. til leigu í 105 
Rvk. Þúsund fm garður. 200 þús 
mánaðarleiga. Tryggingavíxill. S. 772 
8100

 Húsnæði óskast

HÚSNÆÐI ÓSKAST
3-4 herb. íb. óskast til langt. l. í Rvk. 
með leyfi f. gæludýr. Uppl. í s: 698-
8315

Sushisamba óskar eftir íbúð/herbergi 
til leigu miðsvæðis frá byrjun 
mars. Allar upplýsingar sendist á 
sushisamba@sushisamba.is eða í síma 
897 1753

Óska eftir stúdíóíbúð eða stórt 
herbergi, helst m/húsgögnum fyrir 
traustan leigjanda. Uppl. í s. 774 1995

Reglusöm hjón óska eftir stúdíó/2ja 
herb. íb. í Rvk. Öruggar greiðslur. Uppl. 
S: 865 2160

HÚSNÆÐI ÓSKAST
Óska eftir þriggja til fjögurra 
herbergja íbúð. Helst langtímaleiga. 
Meðmæli ef óskað er. Upplýsingar í 
síma: 771 1610.

Óska eftir 10-15 fm. herbergi. 
Geiðslugeta 30-40 þús. á mánuði. sími. 
8645290.

 Sumarbústaðir

Til sölu 35m2 sumarhús/gestahús tilb. 
til innréttinga með litlu svefnlofti. 
Verð 5.950 millj. Einnig 28m2 
bílskúr/geymsla fullbúin til fluttnings 
forsteyptar undirstöður fylgja með. 
Verð 3.950 millj. Selst saman eða í 
sitthvoru lagi. Skipti á bíl eða hjólhýsi. 
Uppl. í s. 898-1598

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

Gistiaðstaða f. 12 manns. Helgarleiga 
65þús. Stök nótt virkan dag 25þús. 
lágmark 2 nætur til 15. maí. 
Sumarverð helgi 90þús og stök nótt 
virkan dag 35þús. Heitur pottur og 
sauna. Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu 
og myndir á. www.summer-house.
weebly.com

Til sölu lítil hús (25m2) Húsið er 
alveg nýtt og smíðað fyrir íslenskar 
aðstæður. Byggingakostnaður 3,5m 
en húsið selst með 1m kr afslætti á 
2,5m. Húsið er tilbúið til notkunar 
með wc, sturtu, hitakút allri raflögn og 
gólfefnum (parkett og flísar). Auðvelt 
í flutningi og bygginganefndar og 
rafmagnsteikningar fylgja. Upplýsingar 
s 840-6100

 Atvinnuhúsnæði

GOTT IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Til leigu við Smiðjuveg, 180 fm.

Uppl. í síma 896 0551.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST!
á virkum dögum í bakaríin okkar 
í um 60% starf. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist með nafni, 

síma og heimilisfangi á 
netfangið umsokn@kornid.is

Óskum eftir fólki í aukastarf. Hentar 
vel með skóla eða annarri vinnu. 
Góðir tekjumöguleikar fyrir réttan 
aðila. Áhugasamir geta sent póst á 
eli@tmi.is

LEIKSKÓLINN 
SKERJAGARÐUR

Bauganesi 13 101 rvk er að leita 
af áhugasömum og jákvæðum 
starfsmanni sem hefur brennandi 
áhuga á að vinna með börnum. Um 
framtíðarstarf er að ræða. Sími 822 
1919 eða skerjagardur@skerjagardur.is

Óska eftir hörkuduglegu 
beitningarfólki á suðurnesjum. Uppl. í 
S. 894 6927.

Skipstjóra vantar á Papeyjarferjuna 
Gísla í Papey á komandi sumri. 
Viðkomandi þarf einnig að hafa 
réttindi sem vélavörður. Nánari 
upplýsingar í S: 866 1353 eða 478 
8119.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan 

S. 661 7000.

TEK AÐ MÉR ÞRIF
Tek að mér þrif á heimilum og litlum 
fyrirtækjum. Uppl. í s: 847 6492.

 Viðskiptatækifæri

Sportbar/Café til sölu. Tækifæri 
á besta stað í Kópavogi, stuttur 
opnunartími,lág leiga. Fallega 
innréttað 200 ferm. kaffihús með 
bar,pizza,spilakassar og öll leyfi til 
staðar. Verð 16,9 uppl. 820 5181

TILKYNNINGAR

 Fundir

Lífssýn heldur félagsfund 
þriðjudagskvöldið 5. mars kl. 20:30, 
Bolholti 4, 4.h. Þóra Halldórsdóttir 
flytur erindi sem hún kallar: „Leitin að 
lífsorkunni. Innsýn í Qigong - tenging 
huga og hulsturs. Léttar veitingar. 
Aðgangur kr. 1000,-. Allir velkomnir. 
www.lifssyn.is Stjórnin

 Einkamál

Myndarlegur maður á besta aldri 
óskar eftir að kynnast konu frá Afríku 
22-30 ára með samband í huga. 
Verður að tala eitthvað í Íslensku. Svar 
sendist fréttablaðinu merkt Bylgja.Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Skemmtanir

Námskeið

fasteignir
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➜ „COCOON“-KÁPA 
 Yfirhafnirnar báru 
keim af hinni þekktu 
„Cocoon“-kápu 
 Cristóbals Balenciaga.
 NORDICPHOTOS/GETTY

➜ SVART OG HVÍTT
 Hvítir, svartir og gráir litir 
voru ríkjandi í haustlínu 
Balenciaga.

➜ MUNSTUR  
Falleg en látlaus 
munstur mátti 
finna í línunni.

➜ TÍMALAUS KLASSÍK
 Hönnun Wangs var nútíma-
leg og tímalaus í senn.

Sara 
McMahon
sara@frettabladid.is

➜ HREINAR 
LÍNUR 
 Alexander Wang 
sótti innblástur 
til Cristóbals 
Balenciaga og 
hélt sig við 
 hreinar línur í 
hans anda.

Í fótspor 
meistarans
Fyrsta lína Alexanders Wang fyrir Balenciaga þótti 
sérlega vel heppnuð og falleg.

Haust- og vetrarlína 
Balenciaga var frum-
sýnd í París á fimmtu-
dag. Þetta var fyrsta 
lína tískuhússins með 
Alexander Wang við 

stjórnvölinn og hafði hennar verið 
beðið með mikilli eftirvæntingu. 

Tískuhúsið var stofnað af spænska 
klæðskeranum Cristóbal Balenciaga 
árið 1914 og á sér langa og merka sögu. 
 Balenciaga þótti framsækinn hönnuður 
og var þekktur fyrir hreinar línur og 
framúrstefnulega hönnun. Fatahönn-
uðurinn Christian Dior dáðist mikið að 
hæfileikum Balenciaga og kallaði starfs-
bróður sinn „meistara okkar allra“.

Tilkynnt var í lok síðasta árs að Wang 
myndi taka við af Nicolas Ghesquière sem aðal-
hönnuður Balenciaga. Ljóst var að Wangs beið 
ærið starf enda hafði Ghesquière aukið vinsæld-
ir tískuhússins um allan heim með hönnun sinni. 
Þegar Wang tók við starfinu kvaðst hann ætla 
sækja innblástur beint til Cristóbals Balenciaga. 
Yfirhafnir í anda „cocoon“-kápu Cristóbal, kvart-
ermar og hreinar línur voru áberandi í línunni og 
eru menn sammála um að Wang hafi tekist vel til 
að nútímavæða hina klassísku hönnun Balenciaga. 
Wang hefur með þessu sýnt og sannað að hann er 
einn sá hæfileikaríkasti í bransanum í dag. 

➜ GLÆSILEG 
LÍNA
 Hönnun 
Wangs þótti 
hin glæsi-
legasta. 

Cristóbal Balenciaga þótti sérlega 
framsækinn hönnuður og fór 
sínar eigin leiðir í sniðagerð. 
Í upphafi sjötta áratugarins 
hannaði hann kjól sem kallaður 
var „The tunic dress“ og var 
hann með breiðum öxlum og 
víður í mittið, en slíkt snið var 
hvergi sjáanlegt á þeim tíma. 
Kjóllinn veitt öðrum hönnuðum 
innblástur og úr varð hið vinsæla 
„Baby-doll“-snið. Stuttu síðar 

hannaði Balenciaga 
blöðrupilsið og 
„Cocoon“-kápuna, 
sem hlaut nafn-

giftina vegna þess 
að yfirhöfnin 

var þægileg og 
alltumlykjandi 
líkt og 
lirfuhýði. 
„Cocoon“-
kápan hefur 

nú gengið 
í gegnum 
endurnýjun 
lífdaga og hafa 
hönnunarhús 
á borð við 
Isabel Marant, 
Marc Jacobs 
og Haider 
Ackermann 
meðal annars 

sótt innblástur sinn til 
hennar undanfarin ár.

Snið sem aldrei 
fer úr tísku
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NÝTT
Í INTERSPORT
Under Armour íþróttavörurnar hafa 
slegið rækilega í gegn á skömmum 
tíma. Intersport kappkostar að bjóða 
upp á vinsælustu vörumerkin í íþrótta- 
vörum og nú færðu Under Armour  
vörur í Intersport.

UNDER ARMOUR COMPRESSION 
Buxur sem veita góðan stuðning.  
Stærðir: S-XL. Litur: Svartar með gulu  
og rauðar með svörtu.

5.990

UNDER ARMOUR TECH TEE 
Léttur bolur úr mjúku efni sem heldur svita 
frá líkamanum. Stærðir: XS-XL. Litir: Blár og 
bleikur.

4.990

NDER ARMOUR TECH TEE UNDER ARMOUR SONIC CAPRI 
Kvartbuxur úr léttu efni með öndun.  
Stærðir: XS-XL. Litir: Svartar með bleikum 
streng og svartar með bláum streng.

8.490

RMOUR SONIC CAPRIUNDER ARMOUR EVO COLDGEAR 
Compression bolur úr mjúku efni sem heldur  
svita frá líkamanum, hentar vel í allar íþróttir.  
Stærðir: S-XL. Litir: Svartur, hvítur og blár.

DER ARMOUR EVO COLDGEAR

10.490
FULLT VERÐ: 11.990
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Saga lækninga á Íslandi 
nær aftur til landnáms-
aldar og í fornum heimild-
um er getið um bæði karla 
og konur sem höfðu viður-
nefnið læknir. Íslendinga-

sögur geyma margar frásagnir af 
ýmsum læknisverkum en þótt nöfn 
margra læknisfróðra manna séu 
þekkt úr fornum sögum er enginn 
eins frægur og Hrafn Sveinbjarn-
arson á Eyri við Arnarfjörð. Hrafn 
er sagður einn af fáum lærðum 
læknum á Íslandi á miðöldum og af 
honum er til sérstök saga, Hrafns 
saga Sveinbjarnarsonar. 

Sagan af Hrafni Sveinbjarnar-
syni er ekki eingöngu saga um 
lækningar eða veraldlega valda-
baráttu. Þar er stöðugt vísað til sið-
ferðis og réttlætis og að auki í líf 
heilagra manna og kirkjulegan rétt. 

Ber svip helgisögu
Saga Hrafns er nokkurs konar 
dæmisaga sem ber svip helgisögu 
eða öllu heldur sögu af heilögum 
manni sem þjónar guði með góðum 
verkum, fyrirgefur óvinum sínum 
og geldur fyrir góðmennsku sína 
með dauða en kemst þá um leið á 
betri stað. 

Í sögu Hrafns segir meðal annars 
hvernig „lækning af guðs miskunn“ 
komst inn í ætt hans. Atli Höskulds-
son, langafi hans, hafði verið valinn 
af Magnúsi konungi góða Ólafssyni 
fyrir orrustuna á Hlýrskógsheiði 
1043 til að binda um sár manna. 
Ólafur konungur helgi vitraðist 
syni sínum, en þá voru rúmlega tíu 
ár frá dauða hans, og bað hann að 
velja tólf menn úr öllum hernum 
sem væru af hinum bestu ættum 
en í ættum þeirra skyldi lækning 
haldast. Atli batt sár manna eftir 
orrustuna „og varð síðan algjör 
læknir“ og þannig kom „lækning 
af guðs miskunn fyrsta sinn í kyn 

Bárðar svarta.“ Bárður svarti var 
sonur Atla og afi Hrafns. Kunnátt-
an hélst síðan í ættinni og Svein-
björn faðir hans var sagður „læknir 
góður“ og Hrafn var þegar á unga 
aldri „hinn mesti læknir“, eins og 
segir í sögu hans. 

Hrafni er svo lýst: „Hrafn var 
á unga aldri snemmendis mikill 
atgerfismaður. Hann var völund-
ur að hagleik, bæði á tré og járn, 
og skáld, og hinn mesti læknir og 
vel lærður og eigi meir vígður en 
krúnuvígslu, lögspakur maður og 
vel máli farinn, minnugur og að 
öllu fróður […] bogmaður mikill og 
skaut manna best handskoti.“ Að 
flestu leyti er þetta klassísk mann-
lýsing en þó er ástæða til að staldra 
við tvennt; hæfni hans með boga og 
krúnuvígsluna. Bogfimi var á þess-
um tíma einungis á færi konungs-
manna og riddara enda máttu þeir 
einir hafa slíkt vopn undir höndum 
utan átakatíma. Krúnuvígsla var 
nokkurs konar inntökupróf að því 
að hefja nám til prests og þegar 
þeirri vígslu var lokið tóku við sjö 
áfangar að prestsvígslu. Ungur 
maður sem kann að skjóta af boga, 
tekur krúnuvígslu og er auk þess 
„hinn mesti læknir“ hefur umtals-
verða sérstöðu í samfélaginu hvar 
sem hann býr.

Hlaut virðingu erlendis
„Hrafn fór ungur brott af landi og 
fékk góða virðingu í öðrum lönd-
um af höfðingjum sem vitni bar 
um þær gersemar er Bjarni biskup 
sendi honum, sonur Kolbeins hrúgu 
úr Orkneyjum, út hingað: Það fing-
urgull er stóð eyri og var merkt á 
hrafn og nafn hans svo að innsigla 
má með. Annan hlut sendi biskup 
honum, söðul góðan, og hinn þriðja 
hlut steinklæði.“ 

Gjafirnar sem hann fær eru 
athyglisverðar og er signethring-
urinn vafalítið þeirra merkust. 
Slíka hringi áttu eingöngu höfð-
ingjar, helst kóngar og biskupar, en 
norræni aðallinn fór að nota slíka 

hringi á árunum 1200-1220. Ein-
ungis er kunnugt um tvo Íslend-
inga sem höfðu slíka hringi; Hauk 
Erlendsson lögmann sem lést 1314 
og Björn ríka Þorleifsson, hirð-
stjóra og riddara, sem Englend-
ingar drápu á Rifi árið 1467. 

Veraldlegur auður
Í sögu Hrafns er ævi hans rakin 
nokkuð nákvæmlega frá því að 
hann tekur við búi þar til hann er 
drepinn. Í upphafi hennar segir 
meðal annars: „Hrafn tók við goð-
orði því sem faðir hans hafði átt 
og mannavarðveislu. Svo var bú 
Hrafns gagnauðugt að öllum mönn-
um var þar heimill matur, þeim er 
til sóttu og erinda sinna fóru, hvort 
sem þeir vildu setið hafa lengur eða 
skemur.“

Við blasir ríkmannlegt heimili, 
völd og auður. Það var ekki á hvers 
manns færi að eiga bát til að flytja 
fólk yfir Arnarfjörð og vera jafn-
framt með ferju yfir Breiðafjörð. 
Þarna er lýst valdamiklum, lærðum 
og ríkum manni sem virðist hafa 
haft góð tengsl við menn í svipaðri 
stöðu innan lands og utan.

Læknirinn
Um lækningar Hrafns segir: „Svo 
fylgdi lækningu hans mikill guðs 
kraftur að margir gengu heilir 
frá hans fundi […] Við mörgum 
mönnum vanheilum og félausum 
tók hann, þeim er þrotráða voru 
og hafði með sér á sínum kostnað 
þangað til þeir heilir voru. Fyrir 
því væntum vér að Kristur muni 
kauplaust veitt hafa Hrafni með 
sér andlega lækningu á dauðadegi 
hans. Eigi aðeins græddi Hrafn þá 
menn er særðir voru eggbitnum 
sárum heldur græddi hann mörg 
kynjamein þau er menn vissu eigi 
hvers háttar voru.“ 

Í sögu Hrafns kemur fram að 
Hrafn hafi haft gististaði en hvar 
þeir voru er ekki vitað. Hrafn hafði 
ferju á Arnarfirði og Breiðafirði 
svo að ekki þarf að koma á óvart 

að hann hafi haft í sinni umsjón 
gististaði fyrir ferðalanga en ekki 
segir neitt nánar af þeirri starf-
semi hans í sögu hans eða í öðrum 
heimildum. Hugsanlegt er að starf-
semi Hrafns hafi verið sambærileg 
við starf Jóhanníta víða í Evrópu 
á helstu pílagríms- og samgöngu-
leiðum en það hefur Hrafn þekkt af 
eigin raun. 

Maður friðar og sátta
Hrafn kemur töluvert við sögu í 
átökum í upphafi 13. aldar en þar er 
hann maður friðar og sátta og eins 
og títt er um slíka menn bíður hans 
ótímabær dauði. Þegar Guðmundur 
Arason hafði verið kosinn biskup 
þurfti hann að fara til Noregs og fá 
vígslu hjá erkibiskupi. Miklar deil-
ur stóðu þá í Noregi milli biskups 
og konungs og var ástandið tvísýnt. 
Enginn þótti betri fylgdarmaður 
með biskupi en Hrafn þrátt fyrir 
að hann byggi í öðru biskupsdæmi 
og var hann valinn „fyrir visku 
sakir og vinsældar í öðrum lönd-
um“. Sýnir þetta vel stöðu Hrafns 
meðal leikra og lærðra innan lands 
og utan. 

Deilur höfðu magnast á Vestfjörð-
um milli Hrafns og Þorvalds Vatns-
firðings, sem var mikill yfirgangs-
maður og bjó í Vatnsfirði, þrátt 
fyrir að Hrafn reyndi að leita sátta. 
Þeim deilum lauk með því að Þor-
valdur fór með lið manna að Hrafni 
4. mars 1213 og lét höggva hann 
og fóthöggva helstu trúnaðarvini 
hans. Eftirmál vígsins urðu ýmis 
en segja má að það marki að hluta 
til upphaf Sturlungaaldar og síðar 
endalok þjóðveldisins. 
Hrafn Sveinbjarnarson hefur verið 
mikilmenni í lifanda lífi og eitt af 
stórmennum Íslandssögunnar þótt 
hann hafi hvorki höggvið mann og 
annan né ort vísu í andar slitrunum. 
Hann skipar þó ekki stóran sess í 
þeirri sögu en þegar hattar fyrir 
honum birtist hann sem „sérlund-
aður og góðhjartaður héraðslækn-
ir að vestan“. Nú er hann flestum 
gleymdur og fæðingar staður hans 
og höfuðból er orðið að minning-
arreit um annan mann. Að öðrum 
mönnum ólöstuðum er ástæða til að 
halda nafni Hrafns Sveinbjarnar-
sonar á lofti og þeim gildum sem 
hann stóð fyrir.

Höfðingi og læknir á Hrafnseyri
Hrafn Sveinbjarnarson á Eyri við Arnarfjörð er einn kunnasti læknir Íslendingasagna og var sagður einn fárra lærðra lækna á Íslandi á 
miðöldum. Hrafn var maður friðar og sátta en var þó veginn þann 4. mars 1213 eða fyrir 800 árum á mánudaginn. 

Hvað varðar læknisverk Hrafns er ljóst að lýsingar á 
kunnáttu hans eiga sér fyrirmyndir í þekktum erlendum 
lækningaritum. Í sögu hans eru nefndar allar helstu 
aðgerðir sem hægt var að gera á þeim tíma en við þær 
var notaður hnífur, glóandi járn og smyrsl. 

LÆKNINGAR HRAFNS

Í sögu Hrafns segir: „[…] þann 
vetur var Hrafn í Noregi og að 
vori fór hann vestur til Englands 
og sótti heim hinn helga Tómas 
erkibiskup í Kantarabyrgi og færði 
hinum helga Tómasi tennurnar og 
varði hann þar fé sínu til musteris 
og fal sig undir þeirra bænir. […] 
Þaðan fór hann suður um haf og 
sótti heim hinn helga Egidium 
í Ílansborg […] Síðan fór Hrafn 
vestur til Jakobs […] Þaðan fór 
hann til Rómaborgar og fal líf sitt á 
hendi postulum og öðrum helgum 
mönnum. […] Síðan fór hann 
sunnan frá Rómi og varði fé sínu 
til helgra dóma þar sem hann kom.

PÍLAGRÍMSFERÐ HRAFNS 
SVEINBJARNARSONAR

Noregur

Kantarabyrgi

Santiago de 
Compostela

Ílansborg

Toulouse

Róm

Barðaströnd

Stykkishólmur

Arnarfj örður

Hrafnseyri

FERJAÐI YFIR ARNAR-
FJÖRÐ OG BREIÐAFÖRÐ
„Alla menn lét hann flytja yfir 
Arnarfjörð þá er fara vildu. 
Hann átti og skip á Barða-
strönd. Það höfðu allir þeir er 
þurftu yfir Breiðafjörð.“

Hrafn fer í pílagrímsferð, líklega á árunum 1185-
1195, til Santiago de Compostela og Rómar. 

Ýmislegt vekur athygli í þessari frásögn af 
pílagrímsferðinni. Hrafn setur fé sitt í musteri 
áður en hann fer í ferðina. Á þessum árum 
voru Jóhannesarriddarar (sem nú eru nefndir 
Mölturiddarar) og musterisriddarar fyrirferðar-
miklir á Englandi enda var Ríkharður ljónshjarta 
Englandskonungur mikilvirkur krossfari. Þeir voru 
óðum að koma sér upp þéttriðnu neti bækistöðva eða 
líknarheimila á helstu pílagrímsleiðum í Evrópu. Líklegt má telja að Hrafn 
hafi falið reglubræðrum fé sitt til að tryggja öryggi sitt á ferðalaginu. Hann 
sótti heim heilagan Egidius í Ílansborg en þar er átt við St. Giles í sam-
nefndri borg. Líkamsleifar heilags Egidiusar eru í Toulouse svo að líklegt 
má telja að Hrafn hafi einnig komið þangað. Hrafn hefur þá komið til 
tveggja helstu staða sem tengja má við æðstu stjórn og sögu Jóhanníta. 
Frásögnin í sögu Hrafns styrkir því hugsanleg tengsl hans við Jóhanníta og 
augljóst má vera að honum hefur verið vel kunnugt um starfsemi þeirra. 

Jón Ólafur Ísberg, 
sagnfræðingur
joli@centrum.is

Tengsl við Jóhanníta

 GRAFÍK/JÓNAS



helgi á Korputorgi, 1.–3. mars.

helgi á Korputorgi, 1.–3. mars.

Tax Free gildir ekki í Bónus og ekki af gæludýrafóðri í Gæludýr.is. Tax Free gildir aðeins af smávöru hjá Útilegumanninum. Toys R Us býður tax free 2. og 3. mars.

Tax Free jafngildir 20,3% afslætti nema annað sé tekið fram. Allar verslanir greiða virðisaukaskatt, en bjóða afslátt sem því nemur.
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Krónan KKrónan Krónan 

998kr.
kg

Verð áður 1469 kr. kg 
Grísakótilettur, magnpakkning

30%
afsláttur

g p gg p g

1298kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg 
Grísahnakki, úrbeinaður

698kr.
kg

Verð áður 849 kr. kg
Grísahakk

15%
afsláttur

2989kr.
kg

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecote, erlent,,

2169kr.
kg

Verð áður 2898 kr. kg
Ungnauta innralæri
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2

365kr.
pk.

Ungnautahamborgarar, 2 x 120 g

35%
afsláttur

25%
afsláttur 20%

afsláttur

Ódýrt!

40%
afsláttur

2989kr.
kg

Verð áður 4998  kr. kg 
Ungnautalundir, erlendar

25%
afsláttur

1698kr.
kg

Verð áður 2298 kr. kg 
Grísalundir
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Gjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is
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Krónan Krónan Krónan Krónan Krónan Krónan Krónan Krónan Krónan

1998kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning

598kr.
kg

Krónu blandaðir kjúklingabitar

1398kr.
kg

Lambalæri ókryddað eða New York, hvítlauks- og rósmarín-, 
pipar- eða trönuberja- og eplamarinerað

3598kr.
kg

Verð áður 4298 kr. kg
Lambafille með fituröndröndLambafille með fiturLLaambbafffiilllele mmeeð ffitttuurröönnd

1798kr.
kg

Lambalærissneiðar

j g g ,jj gabr g , g p gp gggnpa g

798kr.
kg

Krónu kjúklingur, heill

MAGN-
PAKKNING

15%
afsláttur

4698kr.
kg

Verð áður 5969  kr. kg
Lambalundir

20%
afsláttur

FYRSTA SÆTI Í FLOKKI 
MATVÖRUVERSLANA 2012

SÆTI
1.

MATVÖRUVERSLANIR

ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN

2198kr.
kg

ÍM kjúklingalundir 

GOTT 
    VERÐ

LambalærissnneiðarLLaambbalælæærriissssnneeiiððar

kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar 
á www.kronan.is
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

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

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Hvað heitir þú og hvað ertu 
gamall? Ég heiti Gunnar F. Árna-
son og er 38 ára.

Lékstu þér oft með bíla þegar 
þú varst lítill? Já. Bílar voru yfir-
leitt uppáhaldsdótið mitt.

Finnst þér gaman að keyra 
strætó? Já. Það getur verið ofsa-
lega gaman. Sérstaklega þegar 
það er gott veður.

Hversu lengi hefur þú verið 
strætóbílstjóri? Ég er búinn að 
keyra strætó í þrjú ár.

Ertu alltaf á sömu leiðinni? 
Nei. Stundum keyri ég leið 1 og 
þá fer ég í Hafnarfjörð og stund-
um keyri ég leið 6 og þá fer ég 
í Grafarvog. Svo er líka fullt af 
öðrum leiðum sem fara á mis-
munandi staði.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
við starfið? Það er skemmtileg-
ast að hitta allt fólkið sem tekur 
strætó.

En leiðinlegast? Þegar fólk er 
ókurteist.

Hefurðu einhvern tíma þurft 
að fleygja einhverjum út? Já, 
því miður. Það er aldrei gaman 
að þurfa að henda fólki út.

Eru krakkar kurteisir í strætó? 
Já, krakkar eru yfirleitt alltaf 
kurteisir.

Koma stundum hundar inn í 
strætó hjá þér? Nei. Hundar 
mega ekki taka strætó, nema 
þeir séu blindrahundar.

Ertu hræddur við hunda? Nei, 
maður er aldrei hræddur við vel 
uppalda hunda.

Bílar voru yfi rleitt 
uppáhaldsdótið mitt
Strætóbílstjórar keyra út um allan bæ og reyndar víða um land. Þeir sjá margt 
á ferðum sínum. Gunnar F. Árnason er einn þeirra sem fá að sitja undir stýri á 
þessum stóru, gulu farartækjum og honum fi nnst það skemmtilegt.

STRÆTÓBÍLSTJÓRINN  Krakkar eru yfirleitt alltaf kurteisir.

Í sunnudagaskólanum útskýrði presturinn fyrir Jóni litla hvernig 
Guð skapaði Evu úr einu rifb eini Adams.
Daginn eft ir kemur mamma hans að honum grátandi og spyr hvað 
sé að.
„Ég er svo hræddur,“ kveinaði Jón. „Ég fi nn svo til í maganum,
ég held að Guð sé að búa til eiginkonu handa mér.“ 

Kennarinn spurði Nonna: „Ef þú ættir hundrað krónur
og bæðir pabba þinn um hundrað og fi mmtíu krónur
í viðbót, hvað ættir þú þá mikið?“
Nonni svaraði: „Þá ætti ég hundrað krónur.“
Kennarinn hristi höfuðið og sagði:
„Þú kannt ekki einfalda samlagningu.“ 
Nonni hristi líka höfuðið og sagði: „Þú þekkir ekki pabba minn.“

BrandararBrandarar

Nafn og aldur:  Salín Steinþóra Guðmundsdóttir 
9 ára.
Í hvaða skóla ertu? Víðistaðaskóla.
Í hvaða stjörnumerki ertu? Ljóninu.
Áttu happatölu? Já, 1000.
Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frístundum 
þínum? Æfi og spila handbolta. 
Eftirlætissjónvarpsþáttur:  Dóra landkönnuður.
Besti matur:  Subway.
Eftirlætisdrykkur:  Jarðarberjasvali.
Hvaða námsgrein er í uppáhaldi? Stærðfræði.
Uppáhaldslitur:  Fjólublár og bleikur. 
Áttu gæludýr–  ef svo er, hvernig dýr og hvað 
heitir það? Ég á hamstur sem heitir Mýslu-Dúlla.
Skemmtilegasti dagurinn og af hverju:  Laugar-
dagur af því hann er nammidagur. 
Eftirlætistónlistarmaður/hljómsveit:  Justin 
Bieber og One Direction.
Hvað gerðirðu síðasta sumar? Ég var í sveitinni 
hjá pabba mínum og fór hringinn kringum landið 
með mömmu og fósturpabba mínum.
Skemmtilegasta bók sem þú hefur lesið:  Allar 
bækur sem ég hef lesið eru skemmtilegar. 
Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin stór? 
Handboltastjarna. SALÍN STEINÞÓRA  Fór hringinn kringum landið í fyrra.

KrakkakynningKrakkakynning

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

33

„Hvað er þetta,“ sagði Kata og stundi. „Kunnið þið ekki að 
fljúga flugdreka?“ En flugdrekarnir þeirra voru allir komnir í 
flækju, svo þau vissu ekki lengur hver átti hvaða flugdreka.

Getur þú fundið út úr því hver á hvaða flugdreka?



Tilboðin gilda 28. feb.  - 03. mars
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

ORLYFISKUR 
800 GR

LAMBASÚPUKJÖT 
BLANDAÐ

VÍNBER 
GRÆN

KINDAFILLE Á SPJÓTI
KRYDDAÐ

 200GR

PIZZASNÚÐUR  
115GR

50% AFSLÁTTUR

ÁÐUR 894 KR/KG

ÁÐUR 895 KR/KG

ÁÐUR 1.098 KR/STKÁÐUR 298 KR/STK

40% AFSLÁTTUR
30% AFSLÁTTUR

VERÐSPRENGJA!

KINDAHAKK  979 KR/KG 

KINDASNITSEL Í RASPI 1.399 KR/KG 

KINDAFILLE KRYDDAÐ 2.973 KR/KG

KINDALUNDIR KRYDDAÐAR 3.191 KR/KG
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SSSS

SÚKKULAÐIKAKA
MYLLAN
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Blettur beint upp og ofan (7)
4. Hefur ágætis möguleika á gróða (8)
11. Fljót skapa svipað (5)
12. Tekjur mínus kostnaður, það er restin af safninu (16) 
14. Teygjudýr til óþæginda fyrir breskt flugfélag? (5) 
15. Að vilja jafna um freka og kröfuharða (14)
16. Sá hefur augu brún sem torf (7)
17. Kaupir steikarfat og selur á víxl (7) 
20. Suddalega fúll (7)
21. Óskaljár er hátíðamatur í rugli (8)
23. Her sat forðum heiði á þessari meðaltá (6)
24. Stundarhjal um mælikvarða (7)
27. Keyrði og skaut (8)
28. Borðuðu helling, magainnihald sýnir það (7)
32. Ætli þau rati um leik eftir þessar áttunaræfingar? (8) 
33. Leiðindastellingin fyrir afleitan (8)
34. Þessar mótbárur eru ekkert svar (7) 
35. Frávæna og forláta (6) 
37. Frá raðar og flytur frá borði (8)
40. Vil að sá ruglaði hvíti raki ís (6)
41. Afar vitur og illkvittin mjög (7)
42. Týnist örg þá túrbína birtist (8) 
44. Ætli ég klóri með rugluðum skarfi? (6)
45. Setja innanjurt í útibeð? (8) 
46. Munstra Hauk tvisvar, það er óljósara (9)
47. Minna á bata þótt ekki sé jafn mikið á því að græða 

(10)

LÓÐRÉTT
1. Hvíldi reglum samkvæmt (6)
2. Hækkun ása og híbýla (7)
3. Laggarlæna rennur um hvarm og vitnar um 

harm (9)  
5. En ef þau létu frá sér land, spyr sá heppni (8)
6. Drep þær sömu og þú lofar mest (8)
7. Buna árinni úr brengluðum hluta mjaðma-

grindar (11) 
8. Stjörnugretta birtist ef rofar til eitt augnablik 

(11) 
9. Vatnsþrýstingurinn gefur djúsinn (11) 
10. Renni fyrir restarnar sem eru kolin ein (14)
13. Einkenni, stykki og stykki, það er megintil-

gangur (12) 
18. Sísuðandi viftubotn (9) 
19. Þjónn semur sjóðandi loforð um eilífa ást (13)
22. Vigti brokkólí og fleira þess háttar (7) 
25. Steypa mótun með hörku byggingarefni (10)
26. Töpuðu norðanmenn fyrir jarðálfi? (4)
29. Toppfiskur, þessi bikkja (10) 
30. Ekki alltaf jafnklár, þessi sál, og jafnvel í 

mótsögn við sjálfa sig (10) 
31. Tapkassinn geymir það sem týnt er og gleymt 

(10) 
36. Að hafa sigur í bardaga er þeirra starf (7)
38. Bíll leggst við skip og fiskar birtast (6) 
39. Spýtan gefur stigið (6) 
43. Lúri sá er reytir í rugli (4) 

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikið þarfaþing. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 6. mars næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „2. 
mars“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Prjónaklúbburinn frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku 
var Margrét Einarsdóttir í 
Furulundi á Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
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KOMDU OG PRÓFAÐU
NÝR FORD FIESTA

SNILLDAR BÍLL

FRÁ

FRÁ

FORD FIESTA

2.490.000 KR.

28.979 KR./MÁN*

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5

Ford Fiesta Trend 5 dyra, 1,0i bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 99 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 mín. í senn. 
Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 760.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,64%. 
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

*

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Aukin þjónusta Bíldshöfða 6: Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16
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VANTAR ÞIG EITTHVAÐ 
AÐ LESA? 

 
METSÖLUBÆKUR FRÁ FORLAGINU*

„Fyrsta flokks 
fjölskyldusaga“  

ALÞ / MBL

„... þessi 
kaldhæðnislegi 
húmor er alveg 

dásamlegur“
 KB / KILJAN
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„Mér finnst þetta hár aldur og þegar 
svona stórafmæli skella á manni fer 
maður að hugsa um að sóa ekki tím-
anum til einskis, heldur vanda sig. 
Vera góður við aðra og reyna að hafa 
jákvæð áhrif á fólk og umhverfi,“ 
segir Ragna Sara Jónsdóttir, forstöðu-
maður samfélagsábyrgðar hjá Lands-
virkjun, um fertugsafmælið sem hún 
fagnar á morgun. 

Ekkert bendir reyndar til annars 
en að Ragna Sara sé að fara vel með 
tímann sinn. Fyrir utan nýtt starf hjá 
Landsvirkjun, sem hún ætlar að segja 
okkur meira frá, er hún eiginkona og 
móðir þriggja barna, á aldrinum tíu 
mánaða til tíu ára, svo hlutverkið er 
stórt. 

Margir muna eftir Rögnu Söru úr 
Kastljósi sjónvarpsins. Þegar hún 
kvaddi það í ársbyrjun 2001 hélt hún 
ein í heimsreisu. „Ég hef alltaf þurft 
voða mikið að skoða heiminn,“ segir 
hún til skýringar. Að því flakki loknu 
fór hún ásamt manni sínum, Stefáni 
Sigurðssyni hagfræðingi, til Dan-
merkur þar sem þau dvöldu í fimm ár 
við nám og störf. Ragna Sara kveðst 
áður hafa verið með BA-próf í mann-
fræði en farið í viðskipta- og þróunar-
fræði úti í Danmörku. „Ég sem hafði 

staðið í þeirri meiningu að viðskipta-
fræði væri leiðindafag, svona getur 
maður verið fordómafullur. Þegar 
ég fór ég í hana sjálf komst ég að allt 
öðru,“ segir hún glaðlega og kveðst 
einkum hafa fókuserað á mannlega 
þáttinn í fyrirtækjum. „Fyrirtæki 
hafa víðtækara hlutverki að gegna 
í samfélaginu en bara það að skapa 
arð fyrir hluthafana. Það er spenn-
andi að skoða hvernig þau rækja það 
hlutverk og hvernig hægt er að draga 
það upp á yfirborðið en það hlutverk 
hefur stundum verið illa sýnilegt. 
Við megum ekki gleyma því að það 
er fólk, eins og ég og þú, sem stýrir 
fyrirtækjunum og tekur ákvarðanirn-
ar,“ bendir hún á. 

Á árunum 2007 og 2008 var Ragna 
Sara viðskiptafulltrúi í sendiráði 
Íslands í Kaupmannahöfn. „Það var 
rosalega skemmtilegt,“ rifjar hún 
upp. „Starfið fólst meðal annars í því 
að mynda tengslanet fyrir íslensk 
fyrir tæki í Danmörku og styðja við 
þau.“ Þegar bent er á að þetta hafi 
verið um það leyti sem Íslendingar 
voru að leggja undir sig Kaupmanna-
höfn svarar hún: „Já, Íslendingar 
voru vissulega áberandi á þessum 
tíma í Köben. Reyndar kom á óvart 

hvað mörg fyrirtæki eru rekin af 
Íslendingum sem eru búsettir í Dan-
mörku sem fáir vita af og eru enn í 
dag að gera góða hluti.“ 

Ragna Sara byrjaði að vinna hjá 
Landsvirkjun í mars 2010, þá sem 
yfirmaður samskiptasviðs, en tók við 
sem forstöðumaður samfélagsábyrgð-
ar nú í janúar 2013. Það er nýtt starf. 
Hún segir fyrirtækið vilja stuðla 
að bættu umhverfi og samfélagi, 
umfram það sem standi í lögum og 
reglum. Hennar starf sé að innleiða 
þá stefnu og koma henni inn í ferla og 
starfsemi Landsvirkjunar. „Með inn-
leiðingunni erum við að tryggja að 
efndir fylgi orðum,“ tekur hún fram.

Ekki er hægt að sleppa Rögnu Söru 
við að skauta aðeins yfir nokkra við-
komustaði á vegferðinni. „Ég er alin 
upp í Hlíðunum en 16 ára flutti fjöl-
skyldan í Mosfellsbæ, sem féll nú ekki 
vel í kramið hjá bílprófslausri mann-
eskju á besta aldri. En Mosfellsbær 
er dásamlegur staður og ég hefði 
ekkert viljað missa af að búa þar. 
Svo fluttum við aftur í bæinn, og þá í 
Vesturbæinn og þar hef ég eiginlega 
verið síðan, þegar ég hef ekki verið að 
þvælast í útlöndum.“ 

 gun@frettabladid.is

Hugsandi yfi r aldrinum
Rögnu Söru Jónsdóttur, forstöðumanni samfélagsábyrgðar Landsvirkjunar, fi nnst fertugs-
afmælið á morgun vera stór tímamót og tilefni til umhugsunar um lífi ð og tilgang þess. 

RAGNA SARA  „Þegar svona stórafmæli skella á manni fer maður að hugsa um að sóa ekki tímanum til einskis, heldur vanda sig,“ segir hún.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð, hlýhug 
og vinsemd við andlát og útför ástkærrar 

móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

ÓLAFÍU GUÐFINNU  
ALFONSDÓTTUR

frá Hnífsdal, 
Hæðargarði 29, Reykjavík.

Gréta Jóakimsdóttir Odd T. Marvel
Helga S. Jóakimsdóttir Sigurður B. Þórðarson
Gunnar Jóakimsson Sólveig Þórhallsdóttir
Kristján G. Jóakimsson Sigrún Sigvaldadóttir
Aðalbjörg Jóakimsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

HILMAR KRISTJÁN BJÖRGVINSSON
lögmaður og fv. forstjóri  

Innheimtustofnunar sveitafélaga, 
Fögrubrekku 27, Kópavogi,

lést á heimili sínu laugardaginn 23. febrúar. 
Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík þriðjudaginn 5. mars kl. 13.00.  
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Rett Syndrome Rannsóknarsjóð 
Guðrúnar (130-26-506 kt. 640512-3180).

Rannveig Haraldsdóttir
Haraldur Arason Helen Hreiðarsdóttir
Björn Stefán Hilmarsson Laufey Fjóla Hermannsdóttir
Valdimar Héðinn Hilmarsson
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir minn, fósturfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

HÖRÐUR JAKOBSSON

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Uppsölum miðvikudaginn 27. febrúar sl. 
Útförin fer fram frá Fáskrúðsfjarðarkirkju 
laugardaginn 9. mars kl. 14. Blóm og 
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans 
er bent á dvalar- og hjúkrunarheimilið Uppsali. 

 
Borgþór Harðarson Rósa Steinþórsdóttir
Margrét Friðriksdóttir Eyþór Friðbergsson
afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir og amma,

KRISTÍN ÞÓRÐARDÓTTIR 
Lágholtsvegi 6, Reykjavík,

lést á heimili sínu sunnudaginn 24. febrúar. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánu-
daginn 4. mars kl. 15.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.

                        Sævar Örn Kristjánsson
Kristján Örn Sævarsson Viðar Örn Sævarsson
Sævar Örn Kristjánsson Sara Kristjánsdóttir
Dagur Ari Kristjánsson Ísfold Sara Viðarsdóttir
 Ófeigur Nói Viðarsson
 Ísidór Úlfur Örn Viðarsson

Kæru ættingjar og vinir. Hjartans þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug vegna andláts 
og útfarar eiginmanns míns, föður, afa og 

langafa,

HALLDÓRS JÓHANNESSONAR
frá Sandá í Svarfaðardal.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Dalbæjar fyrir 
hlýja umönnun og vinsemd.

Steinunn Daníelsdóttir
Anna María Halldórsdóttir Jóhann Jóhannsson
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, amma og systir,

UNNUR MUNDA FRIÐRIKSDÓTTIR
lést á heimili sínu mánudaginn 25. febrúar 
sl. Útför hennar fer fram í Háteigskirkju 
miðvikudaginn 6. mars kl. 13.

Sandra Ósk Karlsdóttir
Matthías Vilhjálmsson
Alexander Jafet Rúnarsson
Jóna Fanney Friðriksdóttir
Þórarinn Friðriksson

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust

Áratuga reynsla

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is
Allan sólarhringinn 

MERKISATBURÐIR
1939 Píus 12. verður páfi.
1940 Togarinn Skutull frá Ísafirði verður fyrir árás þýskrar her-
flugvélar við Bretland. Það er fyrsta árás á íslenskt skip í seinni 
heimsstyrjöldinni.
1956 Bandarísk herflutningaflugvél ferst með sautján mönnum 
djúpt út af Reykjanesi.
1956 Marokkó fær sjálfstæði frá Frakklandi.
1962 Wilt Chamberlain setur met í fjölda 
stiga í einum körfuboltaleik þegar hann 
skorar 100 stig í leik Philadelphia 
Warriors gegn New York 
Knicks.
1963 Fyrsta LP-plata 
Bítlanna, Please, please 
me, kemur út í Bretlandi.
1969 Fyrsta tilraunaflug 
Concorde-þotu fer fram 
í Toulouse í Frakklandi.



RÆKTUNARHELGI

Skútuvogur - Grafarholt - Hafnarfjörður - Akureyri - Egilsstaðir 
Vestmannaeyjar - Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær

59 kr

PLASTPOTTAR
verð frá

1.390 kr

Sáðbakkar
mikið úrval

verð frá

 

RÆKTUNARNÁMSKEIÐ
Í BLÓMAVALI SKÚTUVOGI

Ókeypis

Leiðbeinendur:
Kristinn H. Þorsteinsson, Auður Jónsdóttir 

7. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45

6. MARS BLÓMAVAL GRAFARHOLTI, kl. 19:30-20:45

14. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45

21. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45

I

garðyrkjufræðingar. 1.890 kr

Gróðurmold
50 ltr.

589 kr

Gróðurmold
10 ltr.

Skráðu þig í síma 525 3000 
virka daga eða á  

namskeid@blómaval.is

Heilsuhelgi
010%

afsláttur
af öllum vörum 
í Heilsutorginu

um helgina

399 kr

Vorlaukar
mikið úrval

verð frá

Kynningar um helgina
laugardag og sunnudag kl. 13- 17
10% afsláttur af öllum vörum í Heilsutorginu

Benedikta sölustjóri og heilsuráðgjafi Heilsutorgsins 
kynnir Vinsælu bætiefnin frá Mercola sem fást 
eingöngu í Heilsutorgi Blómavals

Yggdrasill kynnir: Dr.Hauschka snyrtivörur
Heilsa kynnir: Ame drykkinn
Ráðgjafi frá Weleda verður frá kl. 13:00 -16:00 komið 
og fáið prufur og bækling á íslensku um vöruna
Sólheimar kynna: Kökur
Íslensk hollusta kynnir: Berjasafa.

Og margt fleira...
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„Ég vil heldur barninginn í nátt-
úrunni“ nefnist erindi Hrafnhildar 
Schram listfræðings á málþingi sem 
haldið verður í Listasafni Íslands við 
Fríkirkjuveg á morgun. Hrafnhildur 
kveðst vitna þar í viðtal við listakon-
una. „Júlíana bjó í Danmörku en var 
frá Vestmannaeyjum og fór þangað 
oft þegar hún kom til landsins. Það 
má segja að hún hafi samsamað sig 
Vestmannaeyjum og umhverfinu þar á 
mjög persónulegan hátt. Myndaflokk-
ur hennar þaðan fjallar um meira en 
þann ytri veruleika sem augað grein-
ir, hann fjallar líka um hugarástand 
listamannsins. Hún segir einmitt í 
áðurnefndu viðtali að það séu ekki 
bara klettar og fjöll sem hún leitist við 
að sýna heldur líka barningur hafsins, 
hin eilífa hreyfing og lífið sjálft sem 
í því speglist. Hún sýndi barninginn 
í náttúrunni, kannski vegna þess að 
hún þurfti sjálf að heyja baráttu. En 
hún átti flottan feril.“

Í fréttatilkynningu frá Listasafni 

Íslands kemur fram að Júlíana hélt í 
nám til Kaupmannahafnar árið 1909 
en áður hafði hún sótt myndlistarnám 
til Þórarins B. Þorlákssonar listmál-
ara. Eftir undirbúningsnám var hún í 
fimm ár í Konunglega danska listahá-
skólanum og útskrifaðist þaðan árið 
1917. Hún hélt sína fyrstu einkasýn-
ingu árið 1918 í Kaupmannahöfn og 
tók virkan þátt í sýningum þar ytra 
næstu árin. Yfirleitt tók hún þátt 
í einni eða tveimur samsýningum 
listamanna árlega bæði hér heima og 
ytra, það sem eftir var ævinnar, sam-
tals rúmlega hundrað samsýningum 
og ellefu sérsýningum á Íslandi og í 
Danmörku. 

Samhliða málverkinu fékkst Júlíana 
við vefnað. Hún notaði jafnan íslenska 
ull sem hún hafði litað með íslenskum 
jurtalitum. Myndteppin voru abstrakt, 
byggð á samspili lita og forma á tví-
víðum fleti en málverkin vísuðu til 
hlutveruleikans þar sem viðfangs-
efnið var landslag, uppstillingar og 

mannamyndir. Myndvefnaðinn sýndi 
Júlíana samhliða málverkunum og 
hlaut margvíslega viðurkenningu 
fyrir hann. 

Málþingið er haldið að frumkvæði 
erfingja listakonunnar og er sam-
starfsverkefni þeirra og Listasafns 
Íslands. 

Hún átti fl ottan feril
Málþing um Júlíönu Sveinsdóttur listmálara (1889-1966) verður haldið á morgun, sunnu-
daginn 3. mars, milli klukkan 14 og 16 í Listasafni Íslands undir yfi rskrift inni Bakland og 
brautargengi. Það er öllum opið endurgjaldslaust.

UPPSTILLING  Verk eftir Júlíönu Sveinsdóttur. 

HRAFNHILDUR SCHRAM „Júlíana þurfti sjálf að heyja baráttu,“ segir hún. 

Heilsuverndarstöðin í Reykjavík var vígð þennan dag árið 
1957 eftir að hafa verið sjö ár í byggingu. Hún stendur við 
Barónsstíg, en önnur álman af tveimur teygir sig niður með 
Egilsgötu. Húsið teiknuðu arkitektarnir Einar Sveinsson og 
Gunnar H. Ólafsson og þykir sérstakt hús út frá sjónarhóli 
byggingarlistar. Einnig á hún merka sögu þar sem hún var 
fyrsta sérhannaða heilsugæslubygging landsins.

Upphaflega voru þrjár deildir í álmunni sem veit að 
Barónsstíg. Í einni þeirra var haft eftirlit með börnum, 
önnur deild hafði eftirlit með barnshafandi konum og ein 
deild var fyrir kynsjúkdómalækni. Í álmunni sem veit að 
Egilsgötu voru berklavarnir og þar var einnig röntgen-rann-
sóknarstofa. Á neðstu hæð aðalbyggingarinnar var slysavarð-
stofa. Á tveimur efstu hæðunum var heilsuvernd og einnig 
pláss fyrir 50 til 60 sjúkrarúm.

ÞETTA GERÐIST 2. MARS 1957

Heilsuverndarstöðin var vígð

Listasafn Reykjavíkur stendur fyrir dagskrá og kynn-
ingu á Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara í tilefni af því 

að í ár eru 120 ár frá fæðingu hans. 
Ýmsir koma að dagskránni en þar 
verður sjónum beint að ýmsu sem 
einkenndi lífshlaup Ásmundar. Dag-
skráin er í umsjón Þorgríms Gests-
sonar rithöfundar í samstarfi við 
Ásmundarsafn.

Á morgun klukkan 14 flytur 
 Þorgrímur Gestsson fyrirlestur sem 
hann nefnir „Hver var þessi Ásmund-
ur?“ þar sem hann skoðar feril lista-
mannsins og leitast við að draga upp 
mynd af honum og verkum hans.

Dagskráin mun halda áfram fram 
í júní og verða fluttir ýmsir áhuga-

verðir fyrirlestrar um Ásmund og verk hans. Á sunnu-
daginn kemur mun til dæmis Pétur Ármannsson arkitekt 
fjalla um þau hús við Freyjugötu og Sigtún sem  Ásmundur 
reisti að mestu með eigin höndum og bera hagleik og 
dugnaði hans vitni.

Hver var hann 
þessi Ásmundur?
Dagskrá í tilefni af 120 ára fæðingarafmæli 
Ásmundar Sveinssonar á vegum Listasafns 
Íslands býður upp á fróðleik um líf og verk 
myndhöggvarans.

ÞORGRÍMUR GESTS-
SON

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

EIRÍKUR JAKOB HELGASON
fyrrv. verkstjóri,

Kelduhvammi 22, Hafnarfirði,

andaðist á heimili sínu miðvikudaginn  
27. febrúar. Útförin verður auglýst síðar.

Ólafía Erlingsdóttir
Haukur Eiríksson  Brynja Björk Kristjánsdóttir
Helgi Eiríksson  Berglind Gylfadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

HJÖRTUR GUÐMUNDSSON
frá Djúpavogi, áður til heimilis 
að  Hjallabrekku 15, Kópavogi, 

andaðist á hjúkrunarheimilinu Mörk, 22. 
febrúar. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 4. mars kl. 13.00.

Guðný Erna Sigurjónsdóttir
Ragnheiður S. Hjartardóttir Þorgeir Helgason
Sigurjón Hjartarson Kristín Sigurðardóttir
Guðbjörg Lilja Hjartardóttir Þórður Þórkelsson
Bylgja Hjartardóttir Hans J. Gunnarsson
Kristín Hjartardóttir Sigbjörn Þór Óskarsson
Guðmundur Hjartarson Júlíana Hansdóttir Aspelund
Bjarni Þór Hjartarson Aðalheiður Una Narfadóttir
Hjörtur Arnar Hjartarson Lenka Zimmermannová
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

MARÍA H. HANSEN                               
Brunnstíg 3, Hafnarfirði,

lést á líknardeildinni í Kópavogi föstudaginn 
22. febrúar. Útför hennar fer fram  
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, fimmtudaginn  
7. mars kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á að láta Minningarsjóð 
líknardeildarinnar í Kópavogi njóta þess, kt. 170235 4369,  
banki 545 - 14 - 404240.

 
Sigurgunnar H. Óskarsson
Pétur H. Sigurgunnarsson    Soffía Hjördís Guðjónsdóttir
Gíslína G. Sigurgunnarsdóttir
Magdalena Ósk Sigurgunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

HÓLMFRÍÐUR RÓSA JÓSEPSDÓTTIR
Fjarðarhorni, Hrútafirði,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn  
28. febrúar.

 
Sigurður Geirsson
Sigurbjörg Rós Sigurðardóttir
Þorbjörg Helga Sigurðardóttir
Helgi Pétur Magnússon Elísabeth Inga Ingimarsdóttir
Andrés Smári Magnússon Rebekka María Jóhannesdóttir
Kristján Magnússon
Þórdís Sif Sigurðardóttir Gunnlaugur I. Gretarsson
Jósep Magnússon Ragnheiður Eyþórsdóttir
Þorvaldur Geir Sigurðsson Stefanía Anna Þórðardóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar og afi,

SIGURÐUR BRYNJÓLFSSON
framreiðslumaður,

Stórhjalla 29,

lést á Borgarspítalanum 25. febrúar. Útför 
hans fer fram frá Áskirkju fimmtudaginn  
7. mars klukkan 13.

Guðborg Kristín Olgeirsdóttir
Brynjólfur Sigurðsson
Jóhanna Selma Sigurðardóttir
og afabörn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

UNNUR ARNÓRSDÓTTIR 
píanókennari,

andaðist laugardaginn 23. febrúar. 
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni 
fimmtudaginn 7. mars kl. 15. Það væri í anda Unnar  
að Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum,  
og Barnaspítali Hringsins fengju að njóta minningar hennar. 

Leifur Bárðarson Vilborg Ingólfsdóttir 
Finnur Bárðarson Iréne Jensen 
Margrét María Leifsdóttir  Guðmundur Pálsson 
Diljá Helga, Máni, María og Snorri 
Inga María Leifsdóttir  Kristbjörn Helgason 
Júlía Helga, Jakob Leifur og óskírður Kristbjarnarson 
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2 BOLLAR 
FYLGJA MEÐ

3.990kr.

Vnr. 655103031
KHG kaaffivél, 350W 
og 2 boollar.

ÁTAKI KRABBAMEINSFÉLAGSINS

BYKO KLÚBBURINN TEKUR ÞÁTT Í

MOTTUMARS  
AF ÞVÍ TILEFNI RENNA 10% AF SÖLUANDVIRÐI VARA Á KLÚBBTILBOÐI TIL KRABBAMEINSFÉLAGSINS.

7.990kr.

KLÚBB verð

15.990kr.

Vnr. 54308844
Kapalkefli
50 m, svart. 9.990kr.

Vnr. 42372173
BLACK & DECKER stingsög, 380W.

6.900kr.

KLÚBB verð

1.990kr.

KLÚBB verð

3.990kr.

Vnr. 13164950
AQUALINE sturtu-
haus með slöngu.

3.490kr.

KLÚBB verð

4.990kr.

Vnr. 42376665
Trappa með
tveimur þrepum.

1.790kr./lm

KLÚBB verð

2.190kr./lm

Vnr. 16004101/4-9
Skipadregill, til í nokkrum
litum, breidd 1 m.

6 LITIR

6.990kr.

KLÚBB verð

14.590kr.

Vnr. 38913500
Járnhillur með tréplötum
45x90x180 cm.
Hver hilla þolir 265 kg.

8.990kr.

Vnr. 50626746-7
EK panna, 28 cm, span,
fjólublá eða græn.

5.990kr.

KLÚBB verð

SJÁLFHERÐANDI PATRÓNA

AUKA HANDFANG

DÝPTARSTILLIR

Vnr. 748800500
BAVARIAA BID 500E höggborvél.
Lítil og hhandhæg vél sem gott að
hafa til ttaks á heimilinu.2.990kr.

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

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

Á

B

A

FÉLAGAR Í BYKO KLÚBBNUM 
NJÓTA SÉRTILBOÐA. ÞAÐ MARG-
BORGAR SIG AÐ VERA MEÐ. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS.



BÓNUS ÍS 2 LTR.
SÚKKULAÐI-VANILLU-JARÐARBERJA

398
KR.500G

198
KR. 430ML

198



198 KR. KG

298 KR. KG
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 
Björnsdóttur

1

6 7 8
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14
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

Stundum kemur Skeggapinn heim til mín 
á nóttunni meðan allir sofa. Hann safn-

ar hári á sinn risastóra og hárlausa skrokk 
enda enginn api með öpum án myndar-
legrar bringu- og bakmottu. Hann gengur 
því milli heimila, stundum í fylgd góðvinar 
síns tannálfsins, og tínir tilfallandi skegg-
vöxt af pöbbum, öfum og frændum og reyn-
ir að festa á sig með ýmsum ráðum. Sumir 
telja að hann beri ábyrgð á hvarfi teygja og 
hárspenna líka en það hefur ekki fengist 
staðfest. Þessu trúum við öll á heimilinu, 
einkum þó heimilisfaðirinn, sem er jafn-

hissa og allir aðrir yfir því að hann skuli 
sofna með nokkurra daga brodda og 

vakna morguninn eftir jafn nauða-
sköllóttur í framan og aðrir í fjöl-

skyldunni. 

MARSMÁNUÐUR er lögboð-
inn frímánuður Skeggapans. Þá 
sækir hann ráðstefnur, skoðar 
nýjustu skeggnámsgræjurnar 
og leggst í menningu. Rakar-
inn í Sevilla er uppáhaldið 
hans. Skeggapinn fylgist þó 
með sínum mönnum og leyfir 
aðeins yfirvaraskegg sem 
sumir vilja kalla hormottur. 
Kannski svo flensuálfurinn 
Rotinpúri geti haldið sínum 
hætti að snörla milli manna.

Í mars er skeggvöxtur 
gefinn nánast frjáls til að 
vekja karlmenn til vitund-

ar um að þekkja líkama sína svo þeir taki 
eftir þegar eitthvað er ekki eins og venju-
lega. Árlega greinast á Íslandi að meðal-
tali 725 karlar með krabbamein og 287 
karlar deyja úr krabbameinum. Þetta eru 
synir, bræður, pabbar, afar, vinir og makar. 
Rannsóknir sýna að koma má í veg fyrir að 
minnsta kosti þrjátíu prósent af krabba-
meinum með fræðslu og forvörnum. Með 
mottusöfnun minna karlar hver annan á 
að passa upp á sig og safna auk þess fé til 
rannsókna og forvarnarstarfs með áheitum 
á mottumars.is.   

EINI gallinn á gjöf mottunnar er að fagur-
fræði samtímans er henni nokkuð frá-
hverf. Það er kannski kostur, því til að 
vekja athygli þarf að skera sig úr, jafnvel 
gera eitthvað sem gengur þvert á daglegt 
fegurðarskyn samfélagsins. Sumum reyn-
ist það þungt að ganga um í heilan mánuð 
með hárvöxt í andlitinu sem þeim er ekki 
að skapi. Aðrir umgangast mottuna sem 
keppnisíþrótt, þar sem spurningin er ekki 
endilega um hraða heldur frekar þol. Hver 
motta getur svo af sér gæði í fjárframlög-
um, árvekni og umfram allt gleði. 

Í gær var alþjóðlegi hrósdagurinn og af 
því tilefni langar mig að benda öllum á að 
hrósa mottuberum marsmánaðar, hvetja þá 
til dáða og styðja í þeirri ákvörðun sinni að 
ganga um með andlitshár sem þykja ekki 
undantekningarlaust til prýði. Mottuberar, 
þið eruð mikilsháttar menn og mörgum vel-
viljaðir. Lifi mottan!

Dagar skeggs og hrósaLÁRÉTT
2. pest, 6. utan, 8. langar, 9. umrót, 11. 
svörð, 12. kortabók, 14. ránfugl, 16. 
kveðja, 17. aðstoð, 18. mælieining, 20. 
fyrir hönd, 21. ævintýri.

LÓÐRÉTT
1. drepa, 3. tveir eins, 4. skipafélag, 5. 
skordýr, 7. nýta, 10. berja, 13. einkar, 
15. innyfla, 16. húðpoki, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. án, 8. vil, 9. los, 11. 
mó, 12. atlas, 14. fálki, 16. hæ, 17. lið, 
18. erg, 20. pr, 21. saga. 

LÓÐRÉTT: 1. kála, 3. vv, 4. eimskip, 5. 
fló, 7. notfæra, 10. slá, 13. all, 15. iðra, 
16. hes, 19. gg.

Og þess vegna mun 
United sökkva eins 

og lélegur leikmaður í 
steypuskóm...

Kebab 
magi?

Já! Fékk mér einn 
hálfsmetra langan 
Ali Baba með extra 

hvítlauk! En „fah 
shydd“ er allt í góðu! 
Það er „fhrappah-
rooch“ sem ég vil 

ekki heyra!

Góða nótt 
Jói! Þú 
læsir á 

eftir þér!

Neeeiii!!

Ekki 
fara!!!

101 
hlutur sem þú 
ættir að gera 

áður en þú nærð

16 ára 
aldri

101 
hlutur sem þú 
ættir að gera 

áður en þú nærð

16 ára 
aldri

56. Talaðu við einhvern sem þú átt ekki séns í.56. Talaðu við einhvern sem þú átt ekki séns í.

...og ég sagði „má 
ég fá tómat-

sósuna?“ og hún 
sagði „já“.

SVARAÐI 
hún þér?

VÁ!

Nei, Páll. Þú 

getur ekki 

fengið frí á 

morgun til að 

þvo þvott.

Hvað ætlarðu að fá 
þér með afsláttar-

miðanum?

Ég er ekki 
viss.

Það stendur 
„30% 

afsláttur“.

Má ég sjá? Ég er ekki búinn að 
læra prósentur, en 

mér sýnist þessi kona 
vera í minna en 30% 

fötum.

Fullorðinsbúðir eru 
svo ruglandi!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Dreglar og mottur 
á frábæru verði!

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

Margar 
stærðir 
og gerðir

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.795

Ódýrar mottur 

40x60 cm frá kr.

399

PVC mottur 50x80 cm

1.490

Breidd: 66 cm
Verð pr. lengdarmeter

1.495

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland
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Þorvaldur Þorsteinsson. 
Nafnið stórt og sterkt. 
Þrungið þornum og 
errum. Þor. Vald. Þor. 
Steinn. Höfuð stórt og 
sterklegt. Þrungið hug-

myndum og sköpun. Lífið hafði búið 
til slíkan mann. 

Þegar hann hitti þig. Heilsaði 
með glotti, tók svo skref til baka 
og hnykkti aftur hnakka, hökunni 
upp: Þá sá hann í gegnum þig. Þá 
skildi hann þig. Og þegar þú skild-
ir það, þá hló hann. Þá hló hann 
gleðiskilnings hlátri.

Hann var einstakur. Fallegur 
maður með fallega rödd og fallegt 
mál. Djúpsálarkafari sem gerði 
auglýsingar. Nýlistamaður sem orti 
hefðbundið. Listamaður en kennari 
líka. Rökfastur innsæismaður. Brot-
hættur klettur. 

Á milli þessara ólíku póla myndað-
ist landsvæði sem var því stærra en 
fannst í öðrum mönnum: Iðagrænn 

þorvaldsleikvangur sem var í senn 
ritvöllur, leiksvið, vinnustofa, sýn-
ingarsalur, kennslustofa, stofnun.

8. febrúar 2013. Þorvaldur flyt-
ur lokaerindið í sínum mikla bálki 
gegn staðnaðri hugsun og kerfis-
mennsku, á málþingi BÍL í Iðnó. Ég 
missti af því vegna ræðuflutnings á 
Ingólfstorgi en hitti hann fyrir utan 
að því loknu, á undurfögrum laugar-
degi í Reykjavík, við settumst inn 
á Bergsson. Nýbúinn að salla niður 
skólakerfið, eins og sá eldlogandi 
róttæklingur sem hann var, pant-
aði hann handa okkur vatnsdeigs-
bollur og kaffi, eins og sá norðlenski 
tradisjónalisti sem hann var. Og hóf 
síðan að ræða sitt eftirlætisefni — 
innsæið. 

„Ég treysti því alltaf! Ég var á 
listmunauppboði í Antwerpen um 
daginn og sat undir endalausum 
non-verkum þegar allt í einu kom 
mappa! Og ég sá hana lýsa! Hún 
lýsti! Ég fann það, að þarna var 

ÞORVALDUR 
Þorvaldur Þorsteinsson, myndlistarmaður og rithöfundur, lést á heimili sínu 
í Antwerpen í Belgíu 23. febrúar. Hallgrímur Helgason, rithöfundur og vinur 
Þorvalds, minnist listamannsins.  

ÞORVALDUR 
ÞORSTEINSSON 
1960-2013 
Þorvaldur Þorsteinsson fæddist á 
Akureyri 7. nóvember 1960. Hann 
nam íslensku við Háskóla Íslands og 
myndlist á Íslandi og í Amsterdam. 
Hann starfaði jöfnum höndum sem 
myndlistarmaður, rithöfundur og 
kennari. Hann hélt fjölda myndlistar-
sýninga hér heima og erlendis. Þegar 
hann lést var í undirbúningi sýning 
á nýjum verkum hans í Listasafni 
Íslands og bók um feril hans. Meðal 
bóka eftir hann eru sögurnar um 
Blíðfinn og Skilaboðaskjóðan, sem 
samnefnt leikrit byggir á. Meðal 
annarra verka hans má nefna Vasa-
leikhúsið og leikritið And Björk of 
course sem hann hlaut Grímuna fyrir. 
Þorvaldur var forseti BÍL frá 2004 
til 2006. Þorvaldur lætur eftir sig 
eiginkonu, tvö fósturbörn og og tvö 
barnabörn.

Gangur lífsins
Lífsins gangur langur er.
Þú líður hægt þar inn.
Í hundrað gættum hlær við þér
og heilsar náunginn.

Og stundin aldrei stendur kyr
en stikar svifasein.
Þér lærast fer að lífsins dyr
lokast ein og ein.

Að baki hverri myrkrið má
muldra lokasvar
er ljómar út um læsta skrá
ljósið Þorvaldar.

Hallgrímur Helgason

eitthvað. Ekki var sagt frá inni-
haldi en ég bauð samt og fékk hana 
á 40 evrur!“ Innsæið brást honum 
ekki: Mappan reyndist innihalda 85 
teikningar og skissur eftir fremsta 
málara Belga á nítjándu öld. Fyrir 
þær þarlendu þjóðargersemar hafði 
hann greitt krónur hundrað á stykk-
ið. Þeir voru heldur óheppnir belg-
ísku list-amatörarnir, að fá slíkan 
Sherlock Holmes á uppboð hjá sér.

Innsæið. 
Nokkrum árum fyrr hafði ég séð 

það berum augum. Á niðadimmu 
og skilnaðarþungu laugardags-
kvöldi buðu Þorvaldur og Helena 
í opið hús á vinnustofu sinni bak 
við  Kaaberhúsið, vinnustofu sem 
var svartmálaður töfraheimur 
með tjöldum, rólum, kertaljósum 
og langborði, hvar sátu tólf fagrar 
dansstúlkur á vegum Helenu. 

Undir miðnætti tóku leikar að 
æsast. Þorvaldur tók fram spilin og 
hóf að spá. Á klukkutíma kortlagði 
hann líf allra dansaranna, fór í svo 
magnaðan trans að orðin komu á 
handahlaupum út úr honum, óliðnir 
áratugir þeystust um höfuð hans svo 
það nötraði, og hann kom því öllu til 
skila. Ekki eitt feilspor í spádómi: 
Stúlkurnar sátu eftir með tárin í 
augunum. Þetta var allt svo rétt hjá 
honum! Jafnvel ég sem fylgdist bara 
með var þreyttur eftir. Þrátt fyrir 
að hafa lesið flest ritverk Þorvald-
ar, séð sýningar hans og leikrit, var 
það ekki fyrr en þetta kvöld sem ég 
sá séníið.

Auk þess að vera galdramaður 
andans var hann myndlistarmaður, 
málari, myndhöggvari, umhverf-
islistamaður, konseptlistamaður, 
myndbandasmiður, ljósmyndari, 
grafíker, teiknari, skáld, leikskáld, 
rithöfundur, handritshöfundur, 
textagerðarmaður, útvarpsmaður, 
auglýsingamaður, auglýsingaþul-
ur, hugmyndasmiður, kennari og 
þó fyrst og fremst hugsjónamaður. 
Baráttumaður fyrir betra skóla-
kerfi. Vekjari sofandi kerfa. Þor-
valdur var allt og gat allt. Hann var 
jafnvel heima í Malmö Konsthall og 
Þjóðleikhúsinu, í Ríkisútvarpinu og á 
auglýsingastofunni. „Mjólk er góð“. 

Jafnvel „ósigrar“ hans voru 
minnisstæðir, í þeim lá alltaf sigr-
andi sáðkorn. „Bein útsending“ í 
Loftkastalanum blómstraði á öðrum 
sviðum síðar. Þorvaldur var allt-
af fyrstur. Hann málaði  Matthías 
Jochumsson, Jóhann Sigurjóns-
son og Nonna saman á mynd áður 
en orðið póstmódernismi barst til 
landsins. Hann gerði fimm mín-
útna vídeóleikrit að listgrein tutt-
ugu árum áður en Youtube varð til. 
Hann skrifaði leikrit sem var sjón-
varpsþáttur áður en hugtakið raun-

veruleikasjónvarp kom til sögu. 
Skilaboðaskjóðan fæddist áratugum 
áður en heimurinn enduruppgötvaði 
ævintýrið. (Í dag gerist önnur hver 
kvikmynd í Ævintýraskóginum 
hans, frá Hobbitanum til Merlin.)

Þorvaldur bjó í framtíðinni en 
fortíðinni líka. Eftirminnilegasta 
innsetning hans hét „Kóræfing“. 
Galleríinu var breytt í anddyri 
safnaðarheimilis: Fatahengi fullt af 
pelsum og bomsum og við hlið þess: 
Luktar hvítar dyr. Á bak við þær 
ómaði kórsöngur. Svo óumræðilega 
frumlegt og nýtt, svo óumræðilega 
hefðbundið og íslenskt. Norðlenskt.

Og nú er hann horfinn á bak við 
þær hvítu dyr. Nú er hann „Engill 
meðal áhorfenda“ eins og Stebbi 
Jóns orðaði það svo fallega á 
Facebook. Því maðurinn var engill 
góður. Ófáir listamenn af yngri kyn-
slóð hafa sagt mér frá heillaráðum 
hans sem hittu í þeirra mark. Eng-
inn átti meira hrós á sinni könnu, 
og enginn gat nokkru sinni öfundað 
Þorvald, því sjálfur átti hann ekki 
þær kenndir til. Við gátum bara 
dáðst að honum.

En ekki var að andstæðunum að 
spyrja: Engillinn hafði sinn djöful 
að draga, djöful sem dró hann hins 
vegar smám saman frá okkur.

En við eigum enn þá Þorvald 
eins og hann var. Við eigum enn þá 
unga manninn fölan af „ Hundrað 
fyrirburðum“. Við eigum enn þá 
drenginn sem kom eins og Chekov 
að norðan „Í tilefni dagsins“. Við 
eigum enn þá listamanninn sem 
reisti heilan turn í Finnlandi til að 
útvarpa þaðan þökkum til bæjar-
búa. „Thank you for your contribu-
tion!“ Og við Halli Jóns eigum enn 
þá þriðju skemmtilegustu helgi lífs-
ins, með ÞÞ í borginni Alst, hvar við 
þrímenntum í gegnum veggi eins og 
ósigrandi andar, inn í galleríið hans 
og út á torgið, hvar við átum fransk-
ar með majónesi undir fullu tungli 
og fullum unglingum, og ÞÞ sagði 
okkur sannleikann á sjö mínútna 
fresti en í hvert einasta sinn í nýjum 
búningi. Í hvert og eitt einasta sinn 
í nýjum búningi. Og við eigum enn 
þá verkin öll og vináttuna, og hrósið 
sem hann gaf okkur og stendur hér 
enn í vasa, ófölnað og litsterkt. 

Við eigum enn þá þig, Þorvaldur. 
Nafn þitt lifir og mun lifa. Og því 
var þér ekkert hræðilegt að deyja. 
Þú varst bara fyrstur að klára. 
Kominn út í vorið á meðan við sitj-
um enn þá sveitt og stritumst við. 
Ég sé þig brosa breitt fyrir utan 
gluggann.

Þú varst alltaf á undan. Þitt var 
Þorið. Og Valdið.

En segðu mér eitt: Hvað eigum 
við nú að gera með sénílaust Ísland?

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Fáðu aðstoð við valið á rétta útivistarbúnaðinum. 
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.

Farðu út!

Afsláttur af öllum
gönguskóm & bakpokum
TIL MÁNUDAGS
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
LAUGARDAGUR 
2. MARS 2013 

Fundir
15.00 Aðalfundur Ferðafélagsins Norð-
urslóðar verður haldinn í skólahúsinu 
á Kópaskeri. Fyrir fundinn verður farið 
í stutta göngu meðfram ströndinni við 
Kópasker og hefst fundurinn klukkan 
16. Fundurinn er öllum opinn og fólk 
hvatt til að koma og kynna sér félagið.

Sýningar
12.00 Sýningin List að læra opnar í 
Artíma gallerí. Annars vegar eru til 
sýnis verk eftir leikskólabörn frá leik-
skólanum Tjarnarborg og hins vegar 
verk nema í Listaháskóla Íslands.
12.00 Sýningin Undraljós og ullar-
gos opnar í Bókasafninu í Hveragerði, 
Sunnumörk 2. Á sýningunni má finna 
myndir, ljóð og þæfð ullarverk.
16.00 Sýningin Trarappa opnar í Skafta-
felli, miðstöð myndlistar á Austurlandi.

Hátíðir
14.00 Menningarmiðstöðin Gerðubergi 
heldur upp á 30 ára afmæli sitt á 
mánudaginn og verður dagskrá þar alla 
helgina í tilefni þess. Dagskrá má sjá á 
heimasíðunni gerduberg.is.

Uppákomur
10.30 Hláturjóga verður í boði í  Lifandi 
markaði, Borgartúni 24. Ókeypis 
kynningar tími.

Dansleikir
22.00 Hljómsveitin Sífreri og Raufar-
hafnarfélagið í Reykjavík standa fyrir 
dansleik á Kónginum í Grafarholti, til 
styrktar félagsheimilinu Hnigbjörgum á 
Raufarhöfn. Aðgangseyrir er kr. 2.000.

Málþing
10.30 Haldin verður vísindaráðstefna 
um lýðheilsu, gagnrýna hugsun og heilsu 
á Háskólatorgi. Félag lýðheilsufræðinga 

stendur fyrir ráðstefnunni sem hefst 
með vinnusmiðjum þar til fyrirlestrar 
hefjast klukkan 12. Lykilfyrirlesarar eru 
Dr. Páll Skúlason, Dr. Jóhanna Eyrún 
Torfadóttir, Dr. Jóhann Ág. Sigurðsson og 
Dr. Róbert H. Haraldsson.
14.00 Málþing um Júlíönu Sveinsdóttur 
listmálara verður haldið í Listasafni 
Íslands. Málþingið er öllum opið og 
aðgangur er ókeypis.

Tónlist
20.30 Breiðfirðingakórinn verður með 
söng og skemmtidagskrá í Breiðfirð-
ingabúð, Faxafeni 14. Happdrætti og 
dans í boði. Allir velkomnir.
20.30 Hljómsveitin My Sweet Baklava 
heldur tónleika í Landnámssetrinu, 
Borgarnesi, í tilefni af útkomu plötunnar 
Drops of Sound. Miðaverð er kr. 1.500 
og ekki er tekið við greiðslukortum.
22.00 Hljómsveitin Skálmöld heldur 
tónleika á Mælifelli á Sauðárkrók. 
Tónleikarnir eru hluti af Íslandstúr 
hljómsveitarinnar sem gengur undir 
yfirskriftinni Myrkur, kuldi, ís og snjór 
2013. Miðaverð er kr. 3.000.
22.00 Hið árlega Skagfirðingakvöld 
verður haldið á Spot, Kópavogi. Fram 
koma Geirmundur Valtýsson, Spútnik 
& Telma, Von & Rúnar Eff, Úlfur Úlfur, 
Sverrir Bergmann og Funk that shit. 
Miðaverð er kr. 2.500.
22.00 Sara Blandon Band leikur á Café 
Rosenberg. Aðgangseyrir er kr. 2.000.
22.00 Hljómsveitin Bloodgroup heldur 
tónleika á Bar 11. Spiluð verða ný lög í 
bland við þau eldri.
23.00 Sváfnir Sigurðarson skemmtir 
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 500.

Fyrirlestrar
10.30 Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna og Þóra Guð-
mundsdóttir varaformaður verða gestir 
í laugardagsspjalli Framsóknar í Reykja-
vík að Hverfisgötu 33. Allir velkomnir.

Markaðir
11.00 Kompu- og markaðsdagur verður 
haldinn í húsnæði félagsheimilis Sjálf-
bjargar á höfuðborgarsvæðinu, Hátúni 
12. Fjölbreytt og gott úrval af notuðu 
og nýju og skemmtiatriði verður sett á 
svið klukkan 14.

Útivist
10.00 Boðið er upp á hjólreiðaferð 
um Reykjavík. Lagt verður af stað frá 
Hlemmi og hjólað í 1-2 tíma í rólegri 
ferð. Allir velkomnir og þátttaka ókeyp-
is. Nánari upplýsingar á vef LHM.is.

SUNNUDAGUR 
3. MARS 2013 

Listasmiðja
14.00 Boðið verður upp á listasmiðju 
fyrir börn í Hafnarborg. Smiðjan verður 
í tengslum við sýningu Sirru Sigrúnar 
Sigurðardóttur, Brot, sem stendur nú 
yfir í safninu.

Fundir
15.00 Aðalfundur Félagsins Ísland-
Palestína verður haldinn í Norræna 
húsinu. Allir velkomnir.

Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í 
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur er spilaður 
í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

Hátíðir
14.00 Menningarmiðstöðin Gerðubergi 
heldur upp á 30 ára afmæli sitt á 
mánudaginn og verður dagskrá þar alla 
helgina í tilefni þess. Dagskrá má sjá á 
heimasíðunni gerduberg.is.

Kvikmyndir
15.00 Breska kvikmyndin The Cruel Sea 
verður sýnd í MÍR-salnum, Hverfisgötu 
105. Myndin var frumsýnd þann 4. 
mars 1953 og er efni hennar sótt í bar-
áttuna á N-Atlantshafi í síðari heims-
styrjöldinni. Aðgangur er ókeypis.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík verður haldinn að Stangarhyl 
4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta 
danstónlist. Aðgangseyrir fyrir félaga FEB í 
Reykjavík er kr. 1.500 en kr. 1.800 fyrir aðra.

Leikrit
16.00 Halaleikhópurinn sýnir fjöl-
skylduleikritið Rympa á ruslahaugunum 
í Hátúni 12. Miðaverð er kr. 1.500.

Tónlist
15.30 Hlíf Sigurjónsdóttir heldur sína 
þriðju tónleika til að minnast fiðlu- og 
tónmenningar í Suður-Þingeyjarsýslu í 
hálfa aðra öld. Tónleikarnir verða haldn-
ir í Reykjahlíðarkirkju í Mývatnssveit.
16.00 Kammerhópurinn Stilla heldur 
tónleika í Salnum í Kópavogi. Á efnis-
skrá er frönsk tónlist, rómantísk og 
impressionísk. Mestöll tónlistin er 
útsett af meðlimum kammerhópsins, 
sérstaklega fyrir þessa tónleika. Miða-
verð er kr. 2.500.

Leiðsögn
14.00 Gísli B. Björnsson og Harpa Þórs-
dóttir, safnstjóri, ganga um yfirlitssýn-
ingu Hönnunarsafns Íslands á verkum 
Gísla, ræða um feril hans og grafíska 
hönnun á Íslandi.
14.00 Boðið verður upp á leiðsögn um 
sýninguna Silfur Íslands í Þjóðminja-
safninu. Aðgangur er ókeypis. Boðið 
verður upp á aðra leiðsögn klukkan 
15.00.
14.00 Boðið verður upp á barnaleið-
sögn um grunnsýningu Þjóðminjasafns-
ins. Aðgangur er ókeypis.

Listamannaspjall
15.00 Myndlistarkonan Eirún Sigurðar-
dóttir verður með listamannaspjall í 
tengslum við sýningu sína, Gæfusmiður, 
í Listasafni ASÍ Freyjugötu 41.

Fyrirlestrar
14.00 Þorgrímur Gestsson skoðar feril 
myndhöggvarans Ásmundar Sveins-
sonar í Ásmundarsafni.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

DRAUMAHÓTEL – DRAUMABAÐSTRENDUR – LÚXUS- OG MENNINGAFERÐ

Vikulöng lúxusferð þar sem gist er á mismunandi stöðum á tyrknesku 
rivíerunni, Leiguflug til og frá Antalya, 7 gistinætur á 4 stjörnu hótelum, 
ríkulegt morgunverðarhlaðborð á hverjum morgni ....

Innifalið í ferðinni eru:

 Leiguflug með viðurkenndu flugfélagi
til og frá Antalya
Akstur til og frá hóteli
Allar ferðir í loftkældum/-hituðum sérútbúnum 
langferðabílum
Gisting í 2 manna herbergjum með sturtu
eða baði/klósetti, loftkælingu og sjónvarpi
7 gistinætur á 4 stjörnu hótelum
(stjörnur skv. stöðlum hvers lands)
Ríkulegt morgunverðarhlaðborð á hverjum morgni
Upplýsingafundur og kynnisferð
Heilsdagsferð Kemer – Pamukkale
Heilsdagsferð Pamukkale – Tavas – Antalya
Heilsdagsferð Antalya (bæjarferð) og Perge
Sérhæfðir enskumælandi fararstjórar

TYRKLAND TYRKNESKA RIVIERAN VEISLA 
FYRIR ÖLL SKILNINGARVIT

i eru:

Sérverð frá  

 69.900
á mann

Aðeins með 
afsláttarkóða:

IK133FB

www.oska-travel.is   Sími  5 711 888 
OSKA Travel er skandinavískur ferðaaðili með skrifstofu í Noregi. 
OSKA Travel er meðlimur í norska ríkistryggingasjóðnum RGF og veitir því 
ferðatryggingu samkvæmt lögum. Þessi ferðatrygging gildir einnig fyrir 

ferðir frá Íslandi. www.rgf.no

Ferðaaðili: OSKA AS | Postboks 4814 Nydalen | NO - 0422 Nydalen
Org.nr. 995 944 588 MVA. Með fyrirvara um villur og breytingar.

Sérhæfðir enskumælandi fararstjórar

www oskka ttravellllll iiiiiiss SSSSSSííííííímmiiiiii 555 77111 888

G

 Ferðatímabil og verð fyrir 2013 eru gefin upp í íslenskum 
krónum á mann í tveggja manna herbergjum

Hugsanlegt eldsneytisálag og erlent álag sem fer eftir
heimsmarkaðsstöðu eru ekki innifalin í verðinu. Álag, hvers eðlis

sem er, verður aðgengilegt í bókunarferlinu.

Aukalega fyrir eins manns herbergi 19.900,- kr. á mann/viku 
(ef fáanlegt).

DDDDDDDRDRDRDRDRDRAUMA

VVVVVVViViViViViVikkkulöng lúxusferð þar sem 
rivíerunni Leiguflug til og fr

Á síðustu 

stundu

Flugvöllur KEFLAVÍK (-KEF)

2013 21.03. / 28.03.

Verð á mann 69.900,- Miðstöð íslenskra bókmennta auglýsir eftir umsóknum 

um útgáfu- og þýðingastyrki. Umsóknarfrestur er til og 

með 22. mars næstkomandi.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar má finna á 

heima  síðu Miðstöðvar íslenskra bókmennta, www.islit.is

Hlutverk Miðstöðvar íslenskra bókmennta er að 

standa að kynningu ís lenskra bókmennta hér á 

landi og erlendis, stuðla að útbreiðslu þeirra og 

efla bókmenningu á Íslandi. Miðstöð íslenskra 

bókmennta veitir einnig styrki til útgáfu íslenskra 

ritverka og erlendra bókmennta á íslenska tungu, 

með fjárframlögum úr bókmenntasjóði. 

a u s t u r s t r æ t i  1 8  |  1 0 1  r e y k j a v í k  |  s .  5 5 2  8 5 0 0 
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Ég get ómögulega gert upp á milli bóka en það eru nokkrar sem ég hef lesið oft. Ein 
af þeim er Myndin af heiminum eftir Pétur Gunnarsson sem kom út 

um aldamótin. Ég hef meira gaman af raunsæi í skáld-
skap en ævintýraheimi; þessi saga þar sem Pétur blandar 
saman sögulegum staðreyndum og skáldskap á því vel við 
mig. Sagan er sett í skemmtilegan búning frá húmorísku 
sjónarhorni og það er mjög gaman að vitna í þessa bók í 
samtölum. Ég fæ þá iðulega svo mikið lof fyrir sniðugheitin 
að það er freistandi að gæta ekki að höfundarétti, en ætli 
ég láti mig nú ekki hafa það yfirleitt að taka fram að það sé 
Pétur Gunnars sem er svona sniðugur en ekki ég. 
Önnur bók sem ég hef lesið oft og er við hæfi að nefna í 
þessu samhengi er Ronja ræningjadóttir eftir Astrid Lind-
gren. Þegar ég var lítil las mamma mín bókina fyrir mig þegar 
ég var lasin og síðan þá hef ég alltaf lesið Ronju þegar ég er 
veik. Skemmtileg bók og ein af fáum þar sem ég læt raunsæis-
þörfina lönd og leið og gef mig á vald ævintýrisins. 

Freistandi að eigna sér fyndni Péturs 

DÓMAR VIKUNNAR 
23.02.2013 ➜ 01.03.2013 

 BÍÓ

★ ★★ ★★
A Good Day to Die Hard 
Leikstjóri: John Moore
Ófyrirgefanleg afskræming á klassískri 
seríu. Þetta er búið.  - hva

 LEIKHÚS

★★★★ ★
Mary Poppins
Borgarleikhúsið
Ævintýraleg uppfærsla og stórfeng-
leg upplifun þar sem öllum töfrum 
leikhússins er beitt.   - eb

★★★★ ★
Fyrirheitna landið
Þjóðleikhúsið
Hilmir Snær sýnir stjörnuleik í heillandi 
mannlýsingu þó verkið sé eflaust ekki 
allra.  - aþ

 MYNDLIST

★★★ ★★
Gæfusmiður
Eirún Sigurðar-
dóttir sýnir í Lista-
safni ASÍ
Áhugaverð grunn-
hugmynd um 
einstaklinginn 
og samfélagið en líður fyrir of margar 
opnar tilvísanir og myndlíkingar.   - þb

TÓNLIST

★★★★ ★
Bloodgroup 
Tracing Echoes
Þriðja plata Bloodgroup sýnir að 
hljómsveitin þróast og styrkist með 
hverri plötu.  - tj

★★★ ★★
Jussanam
Rio/Reykjavík
Brasilíska söngkonan Jussanam og 
nokkrir af fremstu djasstónlistar-
mönnum Íslands með fína brasilíska 
djass plötu.  - tj

 BÆKUR

★★ ★★ ★
Boðskapur Lúsífers
Tom Egeland
Forvitnileg saga sem fer vel af stað en 
leiðist smám saman út í ansi langsóttar 
kenningar og spennan gufar upp.  - fsb

BÓKIN SEM 
BREYTTI 

LÍFI MÍNU
Hildur 

Sverrisdóttir, 
lögfræðingur og 

ritstjóri
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MEISTARANÁM 
Í LÖGFRÆÐI
VIÐ LAGADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

HAUSTÖNN 2013
KJÖRGREINAR KENNARAR
Alþjóðleg lausafjárkaup Þórður S. Gunnarsson
Alþjóðlegir og innlendir fjármögnunarsamningar Guðmundur Ingvi Sigurðsson
Alþjóðlegur skattaréttur II Páll Jóhannesson
Barnaréttur Svala Ísfeld Ólafsdóttir og Dögg Pálsdóttir
Fasteignakauparéttur Grímur Sigurðsson
Fullnusturéttarfar Eiríkur E. Þorláksson
Gagnaöflun og málflutningur í einkamálum Sigurður Tómas Magnússon og María Ellingsen
International and European Energy Law - íslenskur 
orkuréttur

Kristín Haraldsdóttir, Catharine Banet og 
Fanney Rós Þorsteinsdóttir

The International Law of the Sea Bjarni Már Magnússon
International Standards of Investment Protection Finnur Magnússon
Lagasetning Páll Þórhallsson
Legal English Erlendína Kristjánsson

Mannréttindasáttmáli Evrópu Davíð Þór Björgvinsson
Neytendaréttur Guðmundur Sigurðsson og Áslaug Árnadóttir
Sjó- og flutningaréttur Einar Baldvin Axelsson
Starfsemi lífeyrissjóða Tómas Njáll Möller
Stjórnskipunarréttur og stjórnskipunarsaga Ragnhildur Helgadóttir 
Willem C. Vis Int. Commercial Arbitration Moot (fyrri hluti) Garðar Víðir Gunnarsson
ML ritgerð Ýmsir
Starfsnám

VORÖNN 2014
KJÖRGREINAR KENNARAR
Afbrotafræði Svala Ísfeld Ólafsdóttir
Alþjóðlegur einkamálaréttur Eiríkur E. Þorláksson
Alþjóðlegur refsiréttur Þórdís Ingadóttir og John P. Cerone
Comparative Law Milosz M. Hodun
EU Constitutional Law Xavier Groussot og Felix Schulyok
European Law: Financial Services Hallgrímur Ásgeirsson
Hagnýtur samningaréttur Þórður S. Gunnarsson og Hafliði K. Lárusson

Heilbrigðisréttur Dögg Pálsdóttir
Kaup á fyrirtækjum/samruni og áreiðanleikakannanir Ólafur F. Haraldsson, Garðar G. Gíslason 

og Kristín Edwald
Lög og samfélag Arnar Þór Jónsson
Réttarsálfræði Jón F. Sigurðsson, Anna K. Newton 

og Gísli Guðjónsson
Samningatækni Aðalsteinn Leifsson
Skuldaskilaréttur Eiríkur E. Þorláksson
Sókn og vörn í sakamálum Björn L. Bergsson, Hrafnhildur M. 

Gunnarsdóttir og Birgir Jónasson
Verktaka- og útboðsréttur Erlendur Gíslason, Jón E. Malmquist 

og Sigurður Snædal Júlíusson
Vinnuréttur Bergþóra Ingólfsdóttir

Vörumerkjaréttur Ásdís Magnúsdóttir
Willem C. Vis Int. Commercial Arbitration Moot (seinni hluti) Garðar Víðir Gunnarsson
ML ritgerð Ýmsir
Starfsnám

VORÖNN 2015
KJÖRGREINAR KENNARAR
Aðferðafræði III, hagnýt réttarheimspeki Davíð Þór Björgvinsson
Alþjóðadómstólar og friðsamlegar úrlausnir 
í deilumálum

Þórdís Ingadóttir og Ruth Mackenzie

Alþjóðlegur skattaréttur I Páll Jóhannesson
Auðgunar- og efnahagsbrot Sigurður Tómas Magnússon
Auðlindaréttur – frá hugmynd til framkvæmdar Kristín Haraldsdóttir og Elín Smáradóttir
European Law: State Aid and Competition Gunnar Þór Pétursson
Evrópskur félagaréttur Hallgrímur Ásgeirsson
Evrópskur kauparéttur Matthías G. Pálsson
Hjúskapar- og sambúðarréttur Dögg Pálsdóttir
Hugverkaréttindi í alþjóðlegum viðskiptum og 
samningar þeim tengdum

Hafliði K. Lárusson

Ofbeldis- og fíkniefnabrot Svala Ísfeld Ólafsdóttir og Stefán Eiríksson
The Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition II (seinni hluti)

Þórdís Ingadóttir

Sókn og vörn í sakamálum Björn L. Bergsson, Hrafnhildur M. Gunnarsdóttir 
og Birgir Jónasson

Starfsmannaréttur Margrét Vala Kristjánsdóttir
Sveitastjórnaréttur Sesselja Erla Árnadóttir 
Umhverfisréttur Sigrún Ágústdóttir, Kristín Linda Árnadóttir og Kjartan 

Ingvarsson
Úrlausn ágreiningsmála Arnar Þór Jónsson
Vátryggingaréttur Þóra Hallgrímsdóttir
ML ritgerð Ýmsir
Starfsnám

HAUSTÖNN 2014
KJÖRGREINAR KENNARAR
Alþjóðleg mannréttindavernd Davíð Þór Björgvinsson
Alþjóðaviðskipti Þórdís Ingadóttir og James Mathis
Auðlindaréttur Kristín Haraldsdóttir
Barnaréttur Svala Ísfeld Ólafsdóttir og Dögg Pálsdóttir
Bótaréttur Þóra Hallgrímsdóttir
European Law: Internal Market Dóra Sif Tynes
Fjölmiðlaréttur Páll Þórhallsson
Flóttamannaréttur Katrín Oddsdóttir 
Fullnusturéttarfar Eiríkur E. Þorláksson
Gagnaöflun og málflutningur í einkamálum Sigurður Tómas Magnússon og María Ellingsen
Höfundaréttur í upplýsingasamfélagi Ragnar Jónasson
International and European Energy Law Kristín Haraldsdóttir, Catharine Banet og Fanney Rós 

Þorsteinsdóttir
Legal English Erlendína Kristjánsson
The Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition I (fyrri hluti)

Þórdís Ingadóttir

Réttarsaga Ragnhildur Helgadóttir
Samkeppnislög í framkvæmd – raunhæft úrlausnarefni Jóna Björk Helgadóttir
Stjórnhættir hlutafélaga Jóhannes Rúnar Jóhannsson
Stjórnsýsluréttur II Margrét Vala Kristjánsdóttir
ML ritgerð Ýmsir
Starfsnám

NÁMIÐ HENTAR EKKI AÐEINS ÞEIM 
EINSTAKLINGUM SEM LOKIÐ HAFA GRUNNNÁMI 
Í LÖGFRÆÐI HELDUR EINNIG ÞEIM SEM HAFA 
HÁSKÓLAPRÓF Í ÖÐRUM GREINUM.

YFIRLIT YFIR KJÖRGREINAR 2013–2015

 Rannsóknar- og verkefnatengt 2ja ára meistaranám til ML-gráðu. 
 Heimilt er að ljúka náminu á fjórum árum.
 Nemendur sem hafa lokið grunnnámi í lögfræði geta lokið  

 fullnaðarprófi í lögfræði með meistaranáminu.
 Markmið námsins er að þjálfa og hvetja nemendur til greinandi  

 og gagnrýninnar hugsunar og vísindalegra vinnubragða.
 Einstaklingsbundin námsáætlun.
 Helstu einkenni námsins eru mikið val um áherslur og námsleiðir  

 og margvíslegir möguleikar á sérhæfingu innan lögfræði og  
 samþættingu við aðrar greinar.
 Gefinn er kostur á að ljúka meistaranámi á alþjóðasviði

Umsóknarfrestur um inngöngu í meistaranámið haustið 2013 
er til og með 30. apríl.

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um meistaranámið á vef 
lagadeildar Háskólans í Reykjavík:  
www.lagadeild.is

hr.is



LÆGSTA VERÐIÐ
OFTAST HJÁ 
ICELAND

Við hjá Iceland höldum úti öflugu eigin 
verðeftirliti til að tryggja að viðskiptavinir 
okkar njóti ávallt hagstæðra kjara. Þetta 
gerum við með því að kanna reglulega 
vöruverð hjá helstu keppinautum okkar. 
Undantekningarlaust hefur meirihluti 
þeirra vara sem við könnum verið 
ódýrastur hjá Iceland.

Síðastliðinn miðvikudag 
könnuðum við verð á 851 vöru. 
Af þeim voru 556 ódýrastar 
hjá Iceland eða í 65% tilvika. 

*

Framkvæmdin:
Kannað var verð 27. febrúar hjá Iceland, Bónus, Krónunni og Nettó. Könnunin er gerð þannig að fyrst 
er verð kannað hjá Iceland og síðan hjá keppinautum okkar. Borið er saman verð á nákvæmlega sömu 
vörum. Engu verði er breytt eftir á hjá Iceland til að hafa áhrif á niðurstöður könnunarinnar.
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Markmið okkar hjá Iceland er að bjóða upp á mikið
úrval af góðum vörum á hagstæðu verði.

*sama verð og í Iceland

Nokkur dæmi um algengar heimilisvörur.

Borið var saman verð á nákvæmlega sömu vörum. 

Miðvikudagur 27. febrúar 2013

Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

 Iceland Bónus Krónan Nettó

MS nýmjólk 1,5 L 183 184 184 184

Merrild 103 kaffi 887 895 899 939

MS stoðmjólk 500 ml 103 104 104 106

Ballerina kremkex 190 g 211 212 213 221

DDS flórsykur 500 g 208 209 212 229

MS Hleðsla vanilla dós 250 ml 177 178 179 187

SS hamborgarahr. í sneiðum 100 g 348 349 398 367

Maryland Coconut Cookie 172 g 138 139 145 149

SS lifrarpylsa soðin kr. kg  958 959 1065 1188

MS súrmjólk 1L 181 182 184 185

Heimilisbrauð 770 g 358  358 359 373

MS rjómi 250 ml 221 224 225 227

MS Hleðsla jarðarb.dós 250 ml 177 178 179 187

Remi piparmyntukex 100 g 227 228 229 247

OS Camembert 150 g 397 398 414 419

*
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Halla Bára Gestsdóttir 
Gunnar Sverrisson
homeanddelicious.com

1. Súkkulaðikaka klædd sælgæti
Hér skal velja uppáhaldsuppskriftina 
sína af brúnum botnum og góðu 
kremi og ég mæli með djöflatertunni 
sem hefur birst áður frá okkur hér í 
blaðinu. Bakið þrjá eða fjóra botna 
svo kakan nái hæstu hæðum. Smyrjið 
hana gæðasúkkulaðikremi, klæðið í Kit 
Kat og Smarties og skreytið fallega. 

Skraut
Kit Kat, magn eftir stærð botna
Smarties, magn eftir stærð botna
Borðar, fjaðrir, kerti og annað skraut

Smyrjið bota með kremi. Hér er flott 
að hafa kökuna jafn þykka og lengdin 
er á Kit Katinu. Smyrjið kökuna að 
utan og að ofan. Raðið Kit Katinu 
upp á rönd á brúnir kökunnar, hafið 
tvær lengjur saman. Lokið hringnum 
og stráið Smartiesi yfir hana svo ekki 
sjáist í kremið. Skreytið kökuna með 
borða og öðru glæsilegu. 

2. Súkkulaðileyndó
Öðruvísi skreyting á köku sem vekur 
undrun barnanna. Hvítur súkkulaði-
hjálmur hvílir á góðum botni og undir 
hjálminum leynist fjársjóður. Hjálminn 
þarf að brjóta til að komast að því 
hvað er undir honum!

Hjálmur
Olía, Isio eða repjuolía
500 g hvítt súkkulaði, brætt

Notið skál sem er tæplega 4 lítra. 
Smyrjið létt yfir hana með olíu og 
setjið í frysti í klukkutíma. 

Takið úr frystinum og smyrjið hvíta 
súkkulaðið jafnt og þétt ofan í smurða 
skálina. Reynið að hafa þetta ekki 
voða þykkt þá er erfitt að brjóta 
hjálminn. Setjið aftur í frysti í klukku-
tíma eða þar til súkkulaðið er orðið 
hart. 

Takið úr frystinum, setjið skálina á 
hvolf og þekið hana að utan með 
heitu viskastykki. Þá losnar um súkku-
laðið og hægt er að renna hjálminum 
til svo hann losni frá skálinni. Geymið 
á köldum stað þar til hjálmurinn er 
settur á kökuna.

Botn
Sjá uppskrift að marmaramúffum hér á 
eftir, sleppið kakói
Hvítt súkkulaði, skorið í bita

Krem
Sjá uppskrift að marmaramúffum hér 
á eftir
Rauður matarlitur
Sælgæti að vild

Þegar deigið hefur verið útbúið í botn-
inn er matarliturinn settur saman við, 
dreypt út í dropa fyrir dropa þar til 
rétti liturinn næst. Hrærið súkkulaðið 
rólega út í deigið. Hellið í hringlaga 
form og bakið við 160 gráður í 25-30 
mínútur. Ath. að bökunartími fer eftir 
stærð formsins sem kakan er í. Alltaf 
þarf að fylgjast vel með kökunni í 
ofninum. Gætið að því að baka hana 
ekki mikið. Hún er betri vel mjúk. 
Kælið botninn.

Setjið botninn á kökudisk. Smyrjið 
hann með smjörkremi. Leggið sælgæti 
til á miðju kökunnar, í dágóðan stafla, 
og setjið hjálminn yfir allt saman. 
Skreytið kökuna að eigin vali og berið 
fram. 

3. Marmaramúffur með tvenns 
konar kremi
Góður grunnur að múffudeigi sem má 
lita með matarlit og kakói. Hér er það 
hvítt, rautt og brúnt hrært saman í 
marmaramúffu með smjörkremi eða 
sykurpúðakremi. Nokkrar hugmyndir 
að skreytingum fylgja. Um að gera 
að leyfa börnunum sjálfum að sjá um 
þær.

Kökur
125 g mjúkt smjör
165 g flórsykur
1 tsk. vanilludropar
2 egg
185 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
125 ml mjólk
½ msk. kakó
Rauður matarlitur
Múffuform

Hitið ofn í 160 gráður. Hrærið saman 
smjör, sykur og vanilludropa þar til 
létt og ljóst. Setjið eggin saman við 
og hrærið áfram þar til allt hefur 
blandast vel saman. Bætið þurrefnum, 
fyrir utan kakóið, og mjólk í deigið og 
hrærið vel. 

Skiptið deiginu í þrjár skálar; ein er 
með venjulegu og ljósu deigi, ein fær 
nokkra dropa af rauðum matarlit út í 
sitt og ein fær kakó í sitt. Hrærið drop-
ana vel saman við deigið með skeið 
eða litlum sósuþeytara. Hrærið kakóið 
sömuleiðis vel saman við deigið.

Setjið kúfaða teskeið af hverju deigi 
fyrir sig í hvert form. Hrærið varlega 
og mjög lítið saman með litlum gaffli, 
svo komi marmaramunstur í múff-
urnar. Bakið í 20-25 mínútur en fylgist 
vel með bökuninni. 

Smjörkrem
250 g mjúkt smjör
320 g flórsykur
2 msk. rjómi eða nýmjólk
1 tsk. vanilludropar
Matarlitur

Hrærið smjörið til í 5 mínútur áður 
en sykur, vanilla og rjómi fer saman 
við. Hrærið þar til kremið er mjúkt og 
kekkjalaust. Setjið nokkra dropa af 
matarlit saman við, setjið einn dropa í 
einu þar til rétti liturinn fæst. 

Sykurpúðakrem
150 g sykurpúðar
1 tsk. vatn

Setjið púðana og vatnið í skál sem má 
fara inn í örbylgjuofn. Stillið á 20 sek. 
Takið úr ofninum og hrærið saman 
svo úr verði krem. Best er að vera 
fljótur að smyrja kremið á kökurnar 
því þegar það kólnar stífnar það mjög 
mikið. Þá er gott að skreyta þær strax 
að vild. Þetta krem er einnig sniðugt 
að nota á milli smákaka og gera úr 
samlokukökur.

Skreytið að vild en af myndunum má 
fá hugmyndir að ýkt miklu skrauti!

4. Ítölsk brauðterta
Brauðterta í þessum anda finnst víða 
á Ítalíu þegar kemur að s.k. „aperi-
tivo“, smáréttum sem Ítalir sækja í 
á börum og veitingahúsum og fá sér 
drykk með fyrir mat. Hægt er að bera 
tertuna heila fram eða skera hana í 
teninga, stinga tannstöngli í gegn og 
hafa sem snittur. 

Brauðtertubrauð, 4 sneiðar
Létt-majónes, sýrður rjómi eða 
rjómaostur 
Túnfiskur, látið renna vel af honum
Salat, klettasalat
Hráskinka
Tómatar
Mozzarellaostur
Basilíka

Smyrjið brauðið með létt-majónesi, 
sýrðum rjóma eða rjómaosti. Ekki 
spara smurninguna. Setjið tún-
fisk á fyrstu hæðina. Leggið aðra 
hæðina yfir. Leggið hráskinku á hana 
og klettasalat. Þriðju hæðina yfir. 
Tómata, mosarella og basilíku á hana 
og fjórðu hæðina yfir. Smyrjið tertuna 
að utan og skreytið fallega. 

Afmælisveisla fyrir börnin
Hér eru skemmtilegar og aðeins öðruvísi hugmyndir í barnaafmæli. Hefðbundið sætmeti borið fram á spennandi hátt svo 

afmælisborðið verði áhugavert og fái börnin til að setjast, njóta og gapa af undrun. Að sjálfsögðu þarf eitthvað að vera með 
fyrir fullorðna og þar er einstök, ítölsk brauðterta á ferðinni. 

1 2 3 4

Íslandsstofa undirbýr þátttöku íslenskra fyrirtækja á sölu- og sýningarsvæði 

Heimsmeistaramóts íslenska hestsins sem fram fer í Berlín 4.-11. ágúst 2013.

Þetta er frábært tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki til að kynna sig og selja vörur og 

þjónustu meðan á mótinu stendur. Þetta er í fyrsta sinn sem heimsmeistaramótið 

er haldið í stórborg.

Heimsmeistaramótið er einn stærsti vettvangur íslenska hestsins um heim allan. 

Nítján þjóðir hafa keppnisrétt á mótinu og má búast við allt að 20.000 gestum 

þá sjö daga sem það stendur yfir.

Gert er ráð fyrir stóru sölu- og sýningarsvæði þar sem fyrirtæki, tengd hesta-

mennsku eða úr öðrum greinum, geta kynnt og boðið vörur sína og þjónustu til 

sölu. Íslandsstofa hefur tekið frá 300 fm. sölutjald á sýningarsvæðinu.

Ef þú hefur áhuga á að taka frá sölubás til að kynna eða selja vöru eða þjónustu, 

hafðu þá samband við Berglindi Steindórsdóttur, berglind@islandsstofa.is, 
Aðalstein H. Sverrisson, adalsteinn@islandsstofa.is eða hringdu í síma  

511 4000 fyrir 15. mars nk.
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Nýtt líf fagnar 
vorkomunni
Tímaritið Nýtt líf blés til allsherjar vorfagnaðar í Haf-
narhúsinu á fi mmtudagskvöldið. Konur sem  karlar 
fj ölmenntu á viðburðinn þar sem meðal annars 
tónlistarkonan Ólöf Arnalds tók lagið fyrir viðstadda. 
Einnig var verið að fagna nýútkomnu vortískublaði 
en forsíðu þess prýðir Edda Hermannsdóttir, kynnir 
Gettu betur og blaðamaður. 

FLOTTAR  Mæðgurnar Ylfa Geirs dóttir 
og Hekla Gauksdóttir ásamt Stellu 
Ólafsdóttur. 

LÉTU SIG EKKI VANTA  Heiða Helgadóttir, Hanna Eiríksdóttir, María Lilja Þrastar-
dóttir og Björt Ólafsdóttir. 

GAMAN  Auður Rán Þorgeirsdóttir, 
Hanna Styrmisdóttir og Steinunn 
Þórhallsdóttir. 

KONURNAR Á BAK VIÐ BLAÐIÐ  Marta Goðadóttir, Margrét Lára Höskuldsdóttir, 
Erna Hreinsdóttir, Auður Húnfjörð, Guðný Þórarinsdóttir, Linda Guðlaugsdóttir og 
ritstýran Þóra Tómasdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STUÐ  María Dalberg, Lára Björg Björnsdóttir og María Sigrún Hilmarsdóttir. 

Kynlífsmyndbandi með kántrísöngkonunni Mindy 
McCready hefur verið kippt úr dreifingu í kjölfar 
þess að hún framdi sjálfsvíg fyrir tveimur vikum.

Myndbandið var gefið út árið 2010 og sýnir 
McCready og þáverandi unnusta hennar í ástaratlot-
um. Í myndbandinu, sem kallast „Baseball mistress“ 
eða „Hafnaboltahjákonan“, ræðir söngkonan einnig 
um meint ástarsamband sitt við hafnaboltaleik-
manninn Roger Clemens sem var giftur á þeim tíma.

McCready hélt því ávallt fram að hún hefði aldrei 
gefið leyfi fyrir útgáfu myndbandsins en samkvæmt 
talsmanni fyrirtækisins sem gaf myndbandið út 
stendur ekki til að framleiða fleiri eintök af því. 
Talsmaðurinn segir þó erfiðara að stjórna dreifingu 
myndbandsins á netinu.

Myndbandið burt
Kynlífsmyndband Mindy McCready tekið úr umferð eft ir sjálfsmorð hennar.

SÖNGKONA 
 Mindy McCready 
naut töluverðra 
vinsælda í 
Bandaríkjunum.

 NORDICPHOTOS/GETTY
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This is 40
Leikstjórn: Judd Apatow
Leikarar: Leslie Mann, Paul Rudd, John 
Lithgow, Megan Fox, Albert Brooks, 
Melissa McCarthy, Jason Segel.
Judd Apatow kann alveg að búa til 
skemmtilegar myndir. Hann kann 
sér hins vegar aldrei hóf, og þá 
skiptir engu hvort hann leikstýrir 
eða framleiðir, nær allar myndir 
sem hann kemur nálægt eiga það 
sameiginlegt að vera hálftíma of 
langar.

This Is 40 er engin undantekn-
ing, en hún segir frá pari um fer-
tugt sem á erfitt með að sætta 
sig við aldurinn. Fjárhagurinn er 
erfiður, börnin rífast í sífellu, og 
samband hjónaleysanna svignar 
undan álagi og áhyggjum. Í hinu 
stóra samhengi hlutanna er mest-
megnis um lúxusvandamál að 
ræða, og stærsta ógnin fyrir utan 
sambandsslit er sú að þau þurfi 
mögulega að flytja í minna hús. 
Það má þó vel hlæja að vandræð-
um parsins, og sumt tengir maður 
við á meðan annað virðist afar 

fjarri hinum tekjulága meðaljóni. 
Styrkur Apatow er spéspegill hans 
á hversdagsleg vandræði hvítra 
Vesturlandabúa. Veikleikinn er 
hæfileikaskortur í að velja og 
hafna. Persóna John Lithgow er til 
dæmis áhugaverð í fyrstu en síðan 
kemur að því að Apatow veit ekk-
ert hvað hann á að gera við hann. 
Leikstjórinn dvelur við aukapers-
ónur í atriðum sem eru fyndin, en 
skipta litlu sem engu máli fyrir 
heildarmyndina og draga úr þétt-
leika myndarinnar. Þetta er það 
sem Coen-bræður og Quentin Tar-
antino gera svo vel. Hér er það til 
ama og hann hefði betur hent ein-
hverju út.

This Is 40 skilar samt sínum 
skerf af góðlátlegu gríni. Apatow 
er, þegar öllu er á botninn hvolft, 
lunkinn húmoristi með skemmti-
lega sýn á hversdagsleikann. Með 
öflugum leikhóp eins og þessum 
ætti hann að geta gert frábæra 
mynd, og hér kemst hann hálfa leið 
og rúmlega það. 
 Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Græskulaust gaman 
að hætti hússins. 

Græskulaust gaman
THIS IS 40  „Styrkur Apatow er spéspegill hans á hversdagsleg vandræði hvítra 
Vesturlandabúa.“
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24. apríl - 7. maí

Kúba 
Í þessari 13 nátta sérferð til Kúbu er flogið með Icelandair til London. Þ
suðurströnd Englands og dvalið þar í 1 nótt. Þann 24. apríl  er flogið til Havana á Kúbu með Virgin
Atlantic flugfélaginu. Dvalið í Havana í 6 nætur á góðu hóteli í miðborginni. Kynnisferð um Havana og
dagsferð um Vinalesdalinn er innifalið í verði. Í lok ferðar er lífsins notið í 5 nætur á drifhvítri ströndinni

g g g g y g

á Varadero á góðu hóteli með öllu inniföldu.   

Kr. 355.900 á mann í tvíbýli
Innifalið: Flug, skattar, gisting í 1 nótt í Brighton / morgunverður, 6 nætur í Havana / morgunverður 
og 5 nætur í Varadero / allt innifalið. Akstur til og frá flugvelli og á milli áfangastaða. Tvær kynnis-
ferðir í Havana. Íslensk fararstjórn miðað við lágmarksþátttöku 20 manns  

Þaðan er ekið til Brighton á
Havana á Kúbu með Virgin

„Þetta er allt svo stórkostlegt, ég 
trúi þessu varla enn,“ sagði Hera 
Björk þegar Fréttablaðið náði 
af henni tali í gærdag. Söngkon-
an var þá nýkomin á fætur eftir 
að hafa hlotið Mávinn, verðlaun 
söngvakeppninnar Viña del Mar, 
kvöldið áður fyrir lag sitt Because 
You Can. „Ég komst ekki í rúmið 
fyrr en klukkan sex í morgun og 
er búin að vera í viðtölum síðan 
ég vaknaði. Ég er ekki einu sinni 
búin að mála mig enn þá en er að 
reyna það núna, með annarri,“ 
segir hún og hlær. Aðalverðlaun 
þessarar stærstu söngvakeppni 
Suður-Ameríku fær lag ársins, en 
rúmlega 700 lög voru upphaflega 
skráð til leiks.

Hera er nú meðal afar fárra sem 
geta sagt að Elton John hafi hitað 
upp fyrir sig, því hann  opnaði 
úrslitakvöldið á fimmtudaginn. 
Elton hefur lengi verið í uppáhaldi 
hjá Heru sem náði ekki að hitta 
stjörnuna. „Ég fann samt alveg 
að hann horfði á mig þegar hann 
sagði lagið tileinkað okkur öllum,“ 

segir hún dreymin en Elton söng 
slagarann Your Song.

Hera fékk dansara með sér 
á svið, en keppnin útvegaði 24 
manna danshóp sem skipti sér 
niður á atriðin. „Þetta eru yndis-
legir krakkar sem pumpuðu allt-
af upp stuðið og það var æðislegt 
að vinna með þeim,“ segir Hera 
sem er búin að eignast fjölda 
nýrra vina síðustu tvær vikurnar. 
„Svo er Valli á fullu að raka inn 
samböndum á meðan ég er sæt 
og syng,“ segir hún og á þar við 
 Valgeir Magnússon, umboðsmann 
sinn. „Enda væri ómögulegt fyrir 
mig að vera alltaf með brjósta-
haldarann fullan af nafnspjöld-
um,“ bætir hún við.

Þátttaka Heru og sigur í 
 keppninni hefur vakið mikla 
athygli um allan heim og fjöl-
miðlar alls staðar búnir að vera í 
sambandi við hana. „Nú ætlum við 
bara að hamra járnið á meðan það 
er heitt, við værum asnar að gera 
það ekki,“ segir söngkonan kát í 
bragði.  - trs

Elton John hitaði upp
Hera Björk vann aðalverðlaun í stærstu söngva keppni 
Suður-Ameríku með lagi sínu Because you can.

BECAUSE YOU CAN  Lag Heru Bjarkar var valið það besta í Viña del Mar söngva-
keppninni í Síle en um 700 lög voru upphaflega send til leiks. 
 MYND/VALGEIR MAGNÚSSON.





SKÍRDAGUR

DESPICABLE ME
Hinn illi Gru hyggur á heimsyfirráð með því að stela 
tunglinu! Pétur Jóhann fer á kostum í talsetningunni á 
þessari frábæru teiknimynd.

PÁSKADAGUR

SUMARLANDIÐ
Hvað gerist þegar íslenskur fjölskyldufaðir selur 
álfasteininn úr garðinum til að bjarga fjárhagnum?

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

SKÍRDAGUR

22:20
SHERLOCK HOLMES
Lorem ipsum dolor sit amet.

LAUGARDAGINN

THE CHRONICLES 
OF NARNIA 3
Þriðja myndin um ævintýrin í undralandinu Narníu, þar 
sem drekar, dvergar og fleiri furðuverur koma við sögu.
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PÁSKADAGUR

Hvað gerist þegar íslenskur fjölskyldufaðir selur
álfasteininn úr garðinum til að bjarga fjárhagnum?

SKÍRDAGUR

SHERLOCK HOLMES
Lorem ipsum dolor sit amet.

Á

SKÍRDAGUR

JOURNEY 2
Frábær ævintýramynd með Dwayne Johnson 
og Michael Caine sem gerist á týndri eyju í 
Kyrrahafinu.

LAUGARDAGURINN

RED
Bruce Willis, Morgan Freeman og Helen Mirren leika 
leyniþjónustumenn á eftirlaunum sem þurfa að taka 
fram byssurnar á ný.

FÖSTUDAGURINN LANGI

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN 4
Jack Sparrow, Svartskeggur og allir hinir sjóræningjarnir 
snúa aftur í æsispennandi leit að eilífri æsku.

elur 
m?

FRUM
SÝNING 

Í SJÓNVARPI

ÍSLENSKT TAL

ÍÍSÍSL

Þú hefur það gott um páskana með Stöð 2. 
Við bjóðum upp á kvikmyndirnar sem eru 
hreinasta sælgæti, hlaðborð af frábærum 
þáttum og fjölbreytt bland í poka fyrir 
börnin. Vertu með það besta um páskana. 

Vertu með Stöð 2.
Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag



NÝTT ÁSKRIFTARTÍMABIL HEFST 3. MARS

SUNNUDAGUR

SUNNUDAGUR

SUNNUDAGUR

SKÍRDAGUR

SHERLOCK HOLMES
Lorem ipsum dolor sit amet.

PÁSKADAGUR

SAILCLOTH
Verðlaunastuttmynd Elfars Aðalsteinssonar 
með John Hurt í aðalhlutverki.

PÁSKADAGUR

AFMÆLISTÓNLEIKAR
SIGGU BEINTEINS
Sigga fagnaði 30 ára söngafmæli með stórhljómsveit,  
Björgvini Halldórssyni, Grétari Örvarssyni og fleiri 
frábærum gestum.

SKÍRDAGUR

SHERLOCK HOLMES
ANNAR Í PÁSKUM

GAME OF 
THRONES
Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros. Þættirnir 
verða sýndir samdægurs á Íslandi og í Bandaríkjunum.

PÁSKADAGUR

SKÍRDAGUR

SHERLOCK 
HOLMES 2
Baráttan við glæpakónginn Professor Moriarty berst 
um alla Evrópu í æsispennandi en skemmtilegum 
eltingaleik.

PÁSKADAGUR

CONTRABAND
Endurgerð íslensku myndarinnar Reykjavík Rotterdam 
með Mark Wahlberg. Spennutryllir úr smiðju Baltasars 
Kormáks.

LEIKSTJÓRI

BALTASAR KORM
ÁKUR

SS

EVRÓPU

FRUM
SÝNING 

LLE
BBBABAALLT

NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppá- 
halds þáttinn þinn í tölvunni, snjallsímanum 
eða spjaldtölvunni hvar og hvenær sem er.

SI
EINU!

séð uppá- 
símanum
sem er.

FÖSTUDAGURINN LANGI

CARS 2
Reykspólandi skemmtileg teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna. Nú er komið að kappakstri 
aldarinnar!
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Oyama
I Wanna
EIGIN ÚTGÁFA

Oyama er ný hljómsveit skipuð fyrrverandi með-
limum í hljómsveitum eins og Swords of Chaos, 
The Fist Fokkers, Me The Slumbering Napoleon 
og  Sudden Weather Change. Hljómsveitin vakti 
töluverða athygli á Iceland Airwaves í fyrra, þar 
sem hún spilaði eina tónleika á dag. Í framhaldi 
af því gerði hún samning við umboðsskrifstofuna 
 Projekta. Hún spilaði á By:Larm í Noregi um daginn 
og hefur nýlokið stuttri tónleikaferð um England.

I Wanna er sex laga EP-plata. Rafmagnsgítarinn 
er mest áberandi í tónlistinni, það er skrúfað vel 
upp í honum og vel valdir effektar notaðir til að fá 
rétta hljóminn. Þessi tónlist er stundum kennd við 
skógláp og hljómsveitir eins og My Bloody Valen-
tine koma upp í hugann, en líka amerískar jaðar-
rokksveitir tíunda áratugarins – sérstaklega Sonic 
Youth. Styrkur plötunnar felst í góðum lagasmíðum 
(melódískar og flott uppbyggðar) og sannfærandi 
flutningi. Veikleikinn er hins vegar að þessi tónlist 
er ekki það ferskasta á árinu 2013. Oyama hljómar 
enn þá of lík fyrirmyndunum. Hún hefur hins vegar 
alla burði til þess að geta tekið tónlistina áfram og 
gert eitthvað enn betra. Á heildina litið er I Wanna 
fín fyrsta plata sem lofar góðu um framhaldið.
 Trausti Júlíusson

NIÐURSTAÐA: Ágæt EP-plata efnilegrar rokksveitar   

Á enn eft ir að skapa sér stíl

I WANNA  „Styrkur 
plötunnar felst í 
góðum lagasmíðum 
(melódískar og 
flott uppbyggðar) 
og  sannfærandi 
flutningi.“

BESTI LEIKAR ÁRSINS - BESTI LEIKSTJÓRI ÁRSINS - BESTA MYND ÁRSINS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- H.S.S., MBL” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ

- - - H.S.- H.S. H.S.H.S.H.S.H.S.H SHH S., MBS., MBS., MBS., MB., MS., MBS., MBS., MBS., MBMBMBMBMBMBM LLLLLLLLLLLL- H.S.S., MBL”””””” - Þ.- Þ.- Þ. Þ- Þ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ ÞÞ Þ F., F., F., F., FFFFFRRRRRRRRÉÉÉÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTTAAAAAAAATTTTTT TTTTTTTAAAAAAA ÍÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMINNNNINNINNNINNINNINNINNNN  Þ. Þ Þ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ. Þ., F., FF., F., FRRRRRRÉTTÉTTÉTTÉTTTÉTTÉTTAAAAAATTTTT TTTTTTTAAAAAA ÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍÍMINNNINNINNNINNNN” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- -- SSSSSSS.S., .S., .S.,.S.,.S..S.S LLLLLLLLIIIIIIISSSSSSSTTTTTTTTTAAAAAAAAAAATTTTTTTT PPPPPPPPPPPÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓ TUTUTUTUTUTUTUTUUT RRRRRRRRINNNNNINNINNINNINNINNINNINNINNNN- S.S., LISTAPÓSTURINN””””” - - - G.- G.G.G.G.G.G.G FFFFFFF.V., V.V., V.V., VV., V.V., V.V., V.V., V.V., V.V., VV VIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐFFFFFFFFFFF SKKSKSKKSKSKSKSKIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPTTIPTPTABLAABLABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAATTTTTTTTT ÐIÐÐIÐÐÐÐIÐÐIÐÐIÐÐÐIÐÐIÐÐIÐ” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ

-H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ----HHHHHHHHH.V..V..V..V..V..V.V.AAAAAAAAA., F., F., F., F., F., F., FFFFFFRRRRRRRRRRÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTTABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAATTTTTTTTT ÐIÐÐIÐÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐIÐÐ-H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

-ROGER EBERT-EMPIRE

LINCOLN  KL. 5  14 
THE LAST STAND  KL. 8 - 10.20  16
THE LAST STAND LÚXUS  KL. 8  16 
VESALINGARNIR  KL. 4.45 - 8  12
VESALINGARNIR LÚXUS  KL. 1 - 4.30  12
DJANGO KL. 4.30 - 8 - 10.40   LÚXUS KL. 10.20 16
HÁKARLABEITA 2  KL. 1 (TILBOÐ) - 3  L
THE HOBBIT  KL. 1 (TILBOÐ) - 4.30  12
LIFE OF PI 3D  KL. 1 (TILBOÐ) - 8  10
HVÍTI KÓALABJÖRNINN  KL. 1 (TILBOÐ) - 3  L

LINCOLN     KL. 8 - 10     14       /       THE LAST STAND    KL. 8     16 
VESALINGARNIR    KL. 5.20     12    /       DJANGO    KL. 10.40     16     
HÁKARLABEITA 2  KL. 2 (TILB.) - 3.40 L
ÁST KL. 5.20 / GRIÐARSTAÐUR KL. 2 / JARÐARFÖRIN KL. 4 L

LINCOLN  KL. 2.40 (TILBOÐ) - 5.50 - 9  14
VESALINGARNIR  KL. 2.40 (TILBOÐ) - 5.50 - 9  12
DJANGO  KL. 9  16
LIFE OF PI 3D  KL. 3 (TILBOÐ) - 6  10
RYÐ OG BEIN  KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50 L
ÁST  KL. 8 - 10.20  L

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

NAOMI WATTS TILNEFND 
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

-EMPIREEMPM IRER

-THE HOLLYWOOD REPORTER

-

MÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYND

-MBL

-FBL

FFFRÁBF ÆR MYND MMMMEEEÐÐÐÐÐ E
GERALD BUTLER OG ELISABETH SUEGGGGEEEERRRRAAAG AR LLLLDDDD D BDD UTLER OG ELISAAAABBBBBEEEBA ETTTTHHH H SSSSST UUUUEEEE

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUMBYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

ÞAU ERU KOMIN AFTUR

NÚ Í FRÁBÆRRI ÞRÍVÍDD
SKRÍMSLIN SEM ALLIR ELSKA

JASON STATHAM    -    JENNIFER LOPEZ

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

V I PV I P

PARKER  KL. 5:40 - 8 - 10:30
PARKER VIP KL. 5:30 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD VIP KL. 3 - 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
XL KL. 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 8
JACK REACHER KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 3:10 - 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL  KL. 1:20 - 3:20
SAMMY 2 ÍSLTAL3D KL. 1:30 - 3:30
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 1 - 1:30 - 3:40

KRINGLUNNI

PARKER KL. 8 - 10:30 
GANGSTER SQUAD KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
XL KL. 6
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 2 - 4
SAMMY 2 ÍSLTAL  KL. 1   ÍSLTAL3D   KL. 1:30 - 3:40

PARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 3:30 - 5:50
DJANGO UNCHAINED KL. 8
JACK REACHER KL. 8 - 10:30
THE IMPOSSIBLE KL. 3:30 - 5:30
LIFE OF PI 3D KL. 3
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 3

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK
PARKER KL. 8
THE LAST STAND KL. 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 8 - 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30
HVÍTI KÓALABJÖRNINN ÍSLTAL KL. 4
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 2 - 6
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 2

AKUREYRI
PARKER KL. 8
GANGSTER SQUAD KL. 10:20
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 2 - 4
XL KL. 10:20
CHASING MAVERICKS KL. 4 - 6
THE IMPOSSIBLE KL. 8
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 2
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 6

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

ÁÁÁÁÁÁÁÁFRÁBFRÁBÁFRÁBFFRÁBÆR MÆR MÆR MÆR MÆR MÆR MYNDYNDYNDYNDYND MM ÐMEÐÐMEEEÐEÐÐÐM ÐÐÐÁÁÁÁÁÁFRÁBFRÁBFRÁBFFFFFFRÁBÆR MÆR MÆR MÆR MÆR MYNDYNDYNDYYNDYND MMMEEÐÐEEÐMEÐÐÐMEMEEÐEÐÐÐÐEM ÐÐÐÁÁ

STATHAM Í SINNI 
BESTU HASARMYND TIL ÞESSA

-VARIETY-HOLLYWOOD REPORTERHOLHO LYWOLYWOOD ROD REPORPORTERTE

THE LAST STAND 5.45, 8, 10.15(P)
HÁKARLABEITA 2 2, 4
VESALINGARNIR 5.50, 9
DJANGO UNCHAINED 10.15
THE HOBBIT 3D 2(48R), 3.50, 7
HVÍTI KÓALABJÖRNINN 2

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

EIN BESTA HASARMYND ÁRSINS!

ÍSL TAL!

ÍSL TAL!

POWERSÝNING

KL. 10.15
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

Tímar gilda fyrir bæði lau og sun nema annað sé tekið fram

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10

BEYOND THE HILLS (16) 17:45
KON-TIKI (12) LAU: 17:50, 20:00 | SUN: 17:50, 22:10

HOLY MOTORS (16) LAU: 22:10 | SUN: 22:00
HVELLUR (L) 20:30
PEE WEE’S BIG ADV. (L) SUN: 20:00 (SVARTIR SUNNUDAGAR)
XL (16) LAU: 22:00

****- Rás 2

****- Fréttablaðið

HVELLUR

*****-Morgunblaðið

KL. 1 SMÁRABÍÓIKL. 3 HÁSKÓLABÍÓIKL. 1 SMÁRABÍÓIKL. 1 SB - 4 HB

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D
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Draw Something   

Hver segir að það sé ekki hægt að 
hafa gaman saman ef einn er hér og 
vinur hans þar? Í Draw Something 
skiptast vinir á teikningum af fyrir-
fram ákveðnum hlutum. Myndina 
sendir þú svo á vin þinn sem verður 
að geta hvað þú ert að teikna. Ef vin-
urinn getur rétt fær hann stig og þarf 
svo að svara með annarri teikningu 
sem hann sendir á þig. Leikurinn 
er því ekki ósvipaður Pictionary og 
hengimanni (e. hangman).
Hægt er að velja einföld orð eins og 
jólatré eða bíl en leikurinn verður 
strax erfiðari fyrir báða aðila þegar 
teikna á sértækari hluti. Fyrir það 
fást auðvitað fleiri stig.

Skýringar:
 App fyrir Apple-tæki 
 App fyrir Android-tæki 
 App fyrir Windows

APP VIKUNNAR

Aðalgestir tíundu Blúshátíðar í Reykjavík verða 
hjónin Lucky og Tamara Peterson og gítarleikar-
inn Guitar Shorty. 

Lucky Peterson er ein helsta stjarna blúss-
ins um þessar mundir og Tamara Peterson er 
einstaklega fær blússöngkona með hjartað á 
réttum stað. Guitar Shorty er lifandi goðsögn, 
blús maður af gamla skólanum. Hann er fyrrum 
gítarleikari Willie Dixon, Sam Cooke og Ray 
Charles. 

Shorty er einn af virtustu og vinsælustu blús-
mönnum heims, margverðlaunaður og hefur 
spilað með flestum stórstjörnum blústónlist-
arinnar frá upphafi, þ.á.m. mági sínum Jimi 

 Hendrix og Muddy Waters.
Blúshátíð í Reykjavík 2013 verður haldin 23. 

til 28. mars. Þrennir tónleikar verða á Hilton 
Reykjavík Nordica, þriðjudags-, miðvikudags- 
og fimmtudagskvöld, skírdag. Miðasala fer fram 
á Midi.is. „Þetta verður með hefðbundnu sniði. 
Þessi hátíð er orðin fastur liður í menningarlífi 
landsmanna og þetta er alltaf jafn gaman,“ segir 
Halldór Bragason, skipuleggjandi hátíðarinnar. 

 - fb

Blúshátíð haldin í tíunda sinn
Blúshátíð í Reykjavík verður haldin um páskana. Góðir gestir stíga á svið. 

GUITAR SHORTY  Guitar Shorty er einn af aðalgestum 
Blúshátíðar í Reykjavík.

Daniel Radcliffe, þekktastur 
sem Harry Potter, er í viðræð-
um um að leika í nýrri mynd um 
Franken stein sem er í undirbún-
ingi. Hann myndi þó ekki leika 
Dr. Frankenstein heldur aðstoð-
armann hans, krypplinginn Igor.

Handritshöfundur myndar-
innar er Max Landis, sem hefur 
áður gert handritið að Chronicle. 
Handritið var ekki unnið beint 
upp úr sígildri skáldsögu Mary 
Shelly um Frankenstein. Persón-
an Igor er til að mynda ekki í bók 
Shelley, heldur öðlaðist hún líf í 
kvikmyndunum sem komu á eftir.

Vill hlutverk í 
Frankenstein

Í VIÐRÆÐUM  Daniel Radcliffe er í 
viðræðum um að leika í Frankenstein.

Tónlistarútgáfan Lady Boy 
Records hefur gefið út sína 
fyrstu hljóðsnældu, Lady Boy 
Records 001. 

Fyrirtækið var stofnað í fyrra 
af Frímanni Ísleifi Frímannssyni 
og Nicolas Kunysz, sem rekur líka 
The Makery sem er vöruhönn-
unarstúdíó. „Við höfðum báðir 
verið að gera hávaðatónlist, bæði 
saman í Pyrodulia og hvor í sínu 
lagi undir mismunandi nöfnum, 
og datt svo í hug að stofna litla 
útgáfu sem myndi gefa út okkur 
og fleiri tónlistarmenn með svip-
aðar tónlistartilhneigingar,“ segir 
Frímann. Á meðal þeirra sem eiga 
lög á spólunni eru  Ghostigital, 
Krummi, Úlfur, Quadruplos, Bix 
og Futuregrapher. 

Lady Boy með 
hljóðsnældu

SNÆLDA  Lady Boy hefur gefið út sína 
fyrstu hljóðsnældu.
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DAGSKRÁ HELGARINNAR

LAUGARDAGUR
15.00 Real M. - Barcelona Sport HD
15.00 Man. Utd. - Norwich Sport 2 HD
15.00 Chelsea - West Brom Sport 3
15.00 Everton - Reading Sport 4
15.00 Swansea - Newcastle Sport 5
15.00 Stoke - West Ham Sport 6
17.00 RN Löwen - Hamburg Sport HD
17.30 Wigan - Liverpool Sport 2 HD
SUNNUDAGUR
16.00 Tottenham - Arsenal Sport 2 HD
16.30 Magdeburg - Kiel Sport HD
18.00 Sunnudagsmessan Sport 2 HD
18.00 Valur - HK N1-deild kvenna
20.30 Clippers - Oklahoma Sport HD
N1-DEILD KARLA
ÍR - Akureyri laugardag kl. 15.00
N1-DEILD KVENNA
Grótta - FH laugardag kl. 13.30
Stjarnan - Selfoss lau. kl. 13.30
Afturelding - Haukar lau. kl. 13.30
Stjarnan - Selfoss lau. kl. 13.30
Valur - HK sunnudag kl. 18.00
DOMINOS-DEILD KVENNA
KR - Keflavík laugardag kl. 16.30
Haukar - Snæfell lau. kl. 16.30
Grindavík - Njarðvík lau. kl. 16.30
Fjölnir - Valur lau. kl. 18.45

BARDAGAÍÞRÓTTIR Gunnar Nelson 
mun keppa á stærsta sviði UFC-
bardagaheimsins þegar hann 
mætir Bandaríkjamanninum 
Mike Pyle á MGM Grand-hótelinu 
í Las Vegas þann 25. maí næstkom-
andi. Haraldur Dean Nelson, faðir 
Gunnars og umboðsmaður, segir 
að þeir hafi gert munnlegt sam-
komulag þess efnis og vissi hann 
ekki betur en svo en að Pyle hefði 
gert slíkt hið sama.

„ Joe Si lva ,  svokal laður 
„matchmaker“ hjá UFC, hringdi 
klukkan fjögur í nótt. Ég hafði 
samband við Gunnar og við vorum 
búnir að samþykkja bardagann 
hálftíma síðar,“ segir Haraldur 
við Fréttablaðið. „Það var þó ekki 
erfitt að svara þessu símtali enda 
mikill heiður fyrir Gunnar að fá 
að berjast við svo hátt skrifaðan 
kappa á stærsta sviðinu í UFC.“

Mike Pyle er 37 ára gamall og 
margreyndur í íþróttinni. Hann 
hefur unnið 24 af 32 MMA-bardög-
um sínum og þrjá í röð, sem allir 
unnust á rothöggi í fyrstu lotu. 
Hann er einnig góður í gólfinu og 
hefur unnið sextán af 24 bardög-
um þar. 

„Pyle er númer þrettán á heims-
listanum í veltivigtinni, mjög fjöl-
hæfur og flottur bardagakappi. 
Þótt hann sé 37 ára þykir það 
góður aldur fyrir MMA og Pyle er 
þekktur fyrir að vera mjög hrað-
ur og hafa mikið úthald. Þjálfari 
Gunnars, John Kavanaugh, er 
 mikill aðdáandi Pyle,“ segir hann.

Dana White, forseti UFC, sagði 
nýverið að Gunnar ætti bjarta 
framtíð fyrir sér í íþróttinni og 
að því ætlaði hann að fara spar-
lega með Gunnar fyrst um sinn. 
 Gunnar gaf svo sjálfur til kynna 
að hann myndi líklega berjast 
áfram í Evrópu um sinn.

„Þetta hefur greinilega eitthvað 
breyst því þeir kalla nú Gunnar 
eins snemma til baka og mögulegt 
er. Gunnar hefur greinilega náð að 
heilla þá nægilega mikið til þess að 
tefla honum fram á stærsta sviði 
UFC,“ segir Haraldur en hann á þó 
síður von á því að bardagi Gunnars 
verði í hópi þeirra bardaga sem eru 
á aðaldagskrá kvöldsins.

„Við báðum um það en þeir gátu 
engu lofað. Í fullri hreinskilni tel 
ég ekki miklar líkur á því. Það eru 
stórir bardagar á dagskránni, til 
dæmis titilbardagi í þungavigt, og 
Gunnar er þar að auki að berjast í 
Bandaríkjunum í fyrsta sinn.“

Fullvíst er að þetta verði stærsti 
og erfiðasti bardagi Gunnars, 
sem er enn ósigraður, til þessa. 
 Haraldur segir þó að það hafi ekki 
hvarflað að þeim að neita þessu 
tækifæri. „Aldrei. Gunnar myndi 
aldrei neita bardaga vegna þess að 
andstæðingurinn þykir of sterkur. 
Hann lítur á það sem áskorun að 
berjast við hærra skrifaða kappa,“ 
segir Haraldur en hefur auðvitað 
fulla trú á sínum manni.

„Ég er sannfærður um að 
 Gunnar muni vinna Pyle, eins og 
alla aðra.“  eirikur@frettabladid.is

Gunnar myndi aldrei neita
„Ég fékk símtal klukkan fj ögur í nótt og við samþykktum bardagann hálft íma síðar,“ sagði Haraldur Dean 
Nelson, faðir og umboðsmaður Gunnars Nelson sem mun berjast í UFC 160 í Las Vegas í lok maímánaðar.

Í GÓLFINU  Gunnar Nelson hafði betur gegn Jorge Santiago á stigum í London í 
síðasta mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA

NJARÐVÍK - FJÖLNIR 100-75 (50-30)
Stigahæstir: Marcus Van 25/21 fráköst, Elvar Már 
Friðriksson 18, Ágúst Orrason 14, Hjörtur Hrafn 
Einarsson 14 - Christopher Smith 22/12 fráköst/5 
stoðsendingar/5 varin, Magni Hafsteinsson 16/8 
fráköst, Tómas Heiðar Tómasson 12.

ÞÓR ÞORL. - TINDASTÓLL 83-81 (39-36)
Stigahæstir:  David Jackson 30, Benjamin Curtis 
Smith 17, Guðmundur Jónsson 15, Grétar Ingi 
Erlendsson 12/8 fráköst - Drew Gibson 21/9 
fráköst/6 stoðsendingar, Helgi Rafn Viggósson 
15/8 fráköst, George Valentine 13/9 fráköst, Helgi 
Freyr Margeirsson 11, Tarick Johnson 11.

Matarverð á Íslandi 
er lægra en á öðrum 

Norðurlöndum

Á Norðurlöndunum er hvað hagkvæmast að kaupa í matinn á Íslandi og í Finnlandi. 
Maturinn er dýrari í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. 
Þetta kemur fram í nýlegri tölfræðiárbók Norrænu ráðherranefndarinnar.

Það er mikilvægt að framleiða kjöt, mjólk, grænmeti og fleiri matvörur á Íslandi. 
Þannig spörum við gjaldeyri sem hægt er að nota í annað en matarinnkaup. Auk þess 
skapar landbúnaðurinn þúsundir starfa um allt land.

Innlend matvælaframleiðsla hefur haldið aftur af verðhækkunum á matarkörfunni 
undanfarin ár því að innfluttar matvörur hafa hækkað í verði umfram íslenskar. 

Heimildir:  Norræna ráðherranefndin, 
 Hagstofa Íslands og Eurostat.

Verðlag á Norðurlöndunum árið 2011
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Íslandsmótið í borðtennis 2013
í TBR-Íþróttahúsinu

Mótið hefst laugardaginn 2. mars kl. 11.00 
með tvenndarkeppni. Keppt er í 9. flokkum.

Sunnudaginn 3. mars hefjast úrslitaleikir 
 • kl. 11.30 í 1. og 2. flokki karla og kvenna 
 • kl. 12.30 Úrslitaleikir í tvíliðaleik karla og kvenna 
 • kl. 14.00 Úrslitaleikir í meistaraflokki karla og kvenna

Verðlaunaafhending sunnudaginn 3. mars kl. 14.30

Áhugamenn um borðtennis fjölmennið í 
TBR-Íþróttahúsið og sjáið spennandi keppni

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Aníta Hinriks-
dóttir tryggði sér í gær sæti í und-
anúrslitum í 800 metra hlaupi 
kvenna á EM innanhúss í Gauta-
borg þegar hún varð níunda í und-
anrásum. 
Aníta hljóp á 2:04.72 mínútum 
en Íslandsmet hennar frá því í 
febrúar er 2:03.27 mínútur. Aníta 
kom þriðja í mark í sínum riðli en 
þrjár efstu komust áfram.

Aníta tók forystuna strax í 
byrjun og var fyrst í sínum riðli 
eftir bæði 200 og 400 metra. Hún 
gaf eftir í lokin en hélt 3. sætinu.

„Ég held að hún hafi hlaupið 
fyrstu 400 metrana svona hratt 
af því að spennustigið var svo 
hátt. Núna er hún búin að taka 
það svolítið úr sér, ég veit að hún 
hleypur jafnara hlaup í dag. Hún 
sér eftir þetta hlaup og ég líka að 
hún getur hlaupið hraðar í dag 
ef hún nær að útfæra hlaupið 
öðruvísi,“ sagði Gunnar Páll 
Jóakimsson, þjálfari Anítu. 

„Spennustigið var mjög hátt 
og hún hleypur fyrsta hringinn 
hraðar en við plönuðum. Ég vissi 

alveg að það gæti gerst. Það var 
því draumur að komast áfram og 
ég efast ekki um það að hún hlaupi 
mjög vel á morgun (í dag),“ segir 
Gunnar. Sex efstu komast í úrslit  
en undanúrslitahlaupið fer fram 
klukkan 16.38 í dag. 

„Hún verður að hlaupa hraðar 
en í gær og það er það sem hún 
stefnir á. Við getum samt ekkert 
verið ósátt því þetta er mjög 
gott hjá henni á fyrsta stórmóti 
fullorðinna,“ sagði Gunnar. - óój

Flott frumraun Anítu
Komst í undanúrslit á EM og hleypur kl.16.38 í dag

Á FERÐINNI Í GAUTABORG  Aníta Hin-
riksdóttir keyrði upp hraðann í byrjun.
 MYND/NORDICPHOTOS/GETTY
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20% sparneytnari og enn öruggari Mazda6 á frábæru verði

  Nýr Mazda6 sameinar glæsilega hönnun, ótrúlega sparneytni og byltingarkenndar 
 nýjungar í öryggisbúnaði líkt og snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support) 
og blindpunktsaðvörunarkerfi (Rear Vehicle Monitoring). 

  Nýja SkyActiv-tækni Mazda skapar fádæma sparneytni fyrir stóran 
 fjölskyldubíl. Þar sameinast ný vélar- og sjálfskiptitækni ásamt léttum
 en ofursterkum málmum sem létta bílinn. Eldsneytisnotkun SkyActiv bensínvélarinnar með 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Mazda6 kostar aðeins frá 4.590.000 kr. og er vel búinn staðalbúnaði, meðal annars 17  álfelgum,  
Bluetooth, nálægðarskynjurum, upplýsingasnertiskjá, hraðastilli og regnskynjara í framrúðu.

sjálfskiptingu er einungis 6,0 lítrar í blönduðum akstri. Fæst einnig með dísilvél.
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

10.15 Premier League World 
2012/13
10.45 Everton - Reading
12.25 Wigan - Liverpool
14.05 Chelsea - WBA
15.45 Tottenham - Arsenal  BEINT
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Man. Utd. - Norwich
20.55 Sunnudagsmessan
22.10 Tottenham - Arsenal
23.50 Sunnudagsmessan
01.05 Swansea - Newcastle
02.45 Sunnudagsmessan 

06.00 ESPN America 06.45 The Honda Classic 
2013 (3:4) 11.45 Golfing World 12.35 The Honda 
Classic 2013 (3:4) 17.35 Inside the PGA Tour 
(9:47) 18.00 The Honda Classic 2013 (4:4) 23.00 
Golfing World 23.50 ESPN America
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5SUNNUDAGUR

14.00 Ung á öllum aldri 14.30 Allt um golf 15.00 
Frumkvöðlar 15.30 Suðurnesjamagasín 16.00 
Hrafnaþing 17.00 Stjórnarskráin 3.4 17.30 
Stjórnarskráin 3.4 18.00 Björn Bjarnason 18.30 
Tölvur tækni og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Vínsmakkarinn 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Auðlindakista 21.30 Siggi Stormur og helgar-
veðrið 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá 
Randveri 23.30 Eldað með Holta

18.20 Doctors  (116:175) 
19.00 Ellen  (105:170)
19.40 Viltu vinna milljón?
20.30 Pushing Daisies  (5:9) 
21.15 Men In Trees  (5:17) 
22.00 Cold Case  (21:23) 
22.45 Krøniken  (5:22) 
23.45 Ørnen  (5:24)
00.45 Pushing Daisies  (5:9) 
01.25 Men In Trees  (5:17)
02.10 Cold Case  (21:23) 
02.55 Krøniken  (5:22) 
03.55 Ørnen  (5:24) 
04.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.25 Waybuloo  
07.45 Ozzy & Drix  
08.30 Leðurblökumaðurinn
09.15 Lína langsokkur
09.40 Dóra könnuður
10.30 Svampur Sveinsson
11.15 Doddi litli og Eyrnastór
11.40 Rasmus Klumpur og félagar  
11.50 Ævintýri Tinna  
12.40 Ofurhundurinn Krypto  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  

12.40 Make It Happen  
14.10 Azur og Asmar
15.50 King of California
17.20 Make It Happen
18.50 Azur og Asmar
20.25 King of California
22.00 In Bruges  
23.45 Unthinkable
01.20 Dark Relic
02.45 In Bruges 

08.00 Morgunstundin okkar
10.40 Íslensku tónlistarverð launin 
(e)
12.15 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum 2013 (4:10) (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Djöflaeyjan (24:30) (e)
14.25 Rússneski ballettinn (Ballet 
Russes) (e)
16.25 Heimskautin köldu - Á þunn-
um ís (Frozen Planet - On Thin Ice) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn og verð-
launaféð
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (9:12) (Bon-
derøven)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn  Frétta- og þjóðlífsþáttur 
í umsjón fréttamanna um allt land. 
20.10 Höllin (2:10) (Borgen)  Danskur 
myndaflokkur um valdataflið í  dönskum 
stjórnmálum. Helstu persónur eru 
 Birgitte Nyborg, fyrsta konan á forsætis-
ráðherrastól, fjölmiðlafulltrúinn Kasper 
Juul, og sjónvarpsfréttakonan Katrine 
Fønsmark. 
21.15 John Grant  Bandaríski tónlistar-
maðurinn leikur nokkur lög á tónleikum 
í myndveri RÚV og Ólafur Páll Gunnars-
son spjallar við hann þess á milli.
22.05 Sunnudagsbíó - Lofaðu mér 
því (Zavet)  Serbnesk bíómynd um gaml-

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.55 Spaugstofan  (16:22) 
12.20 Nágrannar  
13.00 Nágrannar  
13.40 Nágrannar
14.05 American Idol  (14:37) 
15.30 Týnda kynslóðin  (24:34) 
15.55 The Newsroom  (9:10) 
16.50 Spurningabomban  (11:21) 
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Um land allt  Kristján Már 
Unnars son leggur land undir fót og 
heimsækir áhugavert fólk.
19.20 Veður  
19.30 The New Normal  (8:22) Banda-
rísk gamanþáttaröð um unga konu sem 
gerist staðgöngumóðir fyrir hommapar.
19.55 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll held-
ur áfram mannlífsrannsóknum sínum, 
tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist 
því eins og honum einum er lagið.
20.30 Mannshvörf á Íslandi  (8:8) 
Vönduð íslensk þáttaröð þar sem frétta-
konan Helga Arnardóttir tekur til um-
fjöllunnar mannshvörf hér á landi und-
anfarna áratugi.
21.10 The Mentalist  (14:22) Fimmta 
þáttaröð af þessum sívinsælu þáttum 
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráð-
gjafa rannsóknarlögreglunnar í Kali-
forníu. Hann á að baki glæsilegan feril 
við að leysa flókin glæpamál með því 
að nota hárbeitta athyglisgáfu sína en 
nýtur þó lítillar hylli innan lögreglunnar.
21.55 The Following  Spennuþáttur 
með Kevin Bacon í hlutverki fyrr verandi 
alríkislögreglumanns sem er kallað-
ur aftur til starfa þegar hættulegur rað-
morðingi flýr úr fangelsi. Fljótlega kemur 
í ljós að sá á marga aðdáendur sem eru 
tilbúnir að gera allt fyrir hann.
22.40 60 mínútur
23.25 The Daily Show: Global  Editon 
 (7:41) 
23.55 Covert Affairs  (11:16) 
00.40 Boss  (5:8) 
01.25 The Listener  (1:13) 
02.05 Boardwalk Empire  (1:12) 
03.00 Red Riding - 1983  
04.40 Numbers  (1:16) 
05.25 Mannshvörf á Íslandi  (8:8) 
06.00 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.15 Rachael Ray
12.00 Dr. Phil
13.20 Dynasty (1:22)
14.05 Once Upon A Time (9:22)
14.50 Top Chef (12:15)
15.35 The Bachelorette (4:10)
17.05 An Idiot Abroad (1:8)
17.55 Vegas (6:21)
18.45 Blue Bloods (1:22)
19.35 Judging Amy (3:24)  Banda-
rísk þáttaröð um lögmanninn Amy sem 
 gerist dómari í heimabæ sínum. 
20.20 Top Gear USA (2:16)   
21.10 Law & Order: Criminal In-
tent (2:8)  Bandarískir spennuþættir 
sem fjalla um störf rannsóknarlögreglu 
og saksóknara í New York. kaupsýslu-
maður deyr og beinast böndin fljótt að 
 kaþólsku kirkjunni.
22.00 The Walking Dead (5:16) Einn 
vinsælasti  og óhugnanlegasti þátturinn 
í áskriftarsjónvarpi vestanhafs. 
22.50 Combat Hospital (11:13)  Spenn-
andi þáttaröð um líf og störf lækna og 
hermanna í Afganistan. Þáttunum hefur 
verið líkt við Gray‘s Anatomy og Private 
Practice. 
23.30 Elementary (8:24)
00.15 Hæ Gosi (5:8)
00.55 CSI: Miami (16:22)
01.35 Excused
02.00 The Walking Dead (5:16)
02.50 Combat Hospital (11:13)
03.30 Pepsi MAX tónlist

17.00 Simpson-fjölskyldan  
17.20 Íslenski listinn
17.45 Sjáðu
18.10 American Dad  (9:16) Stan er 
 útsendari CIA og er því alltaf til taks í 
baráttunni gegn ógnum heimsins. 
18.35 Game Tíví  Þáttur um allt 
það nýjasta úr tækni- og tölvuleikja-
heiminum. 
19.00 Friends  (3:24) 
19.20 Simpson-fjölskyldan  (22:22) 
19.45 The Carrie Diaries  Í þessum 
glænýju þáttum er fylgst með Carrie 
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr 
þáttaröðinni Sex and the City, þegar hún 
var yngri og að stíga sín fyrstu spor á 
framabrautinnni.
20.30 I Hate My Teenage Daug-
hter  (9:13) Bandarísk gamansería um 
tvær vinkonur sem komast að því að 
dætur þeirra eru orðnar alveg eins og 
 stelpurnar sem gerður líf þeirra óbæri-
legt í menntaskóla.
20.50 Eastwick  (8:13) Spennandi 
þáttaröð um þrjár konur í bænum East-
wick sem fá óvænta og dularfulla krafta 
frá manni sem er ekki allur þar sem 
hann er séður.
21.35 Funny or Die  (6:12) Spreng-
hlægilegir sketsaþættir.
22.00 American Dad  (9:16)
22.20 The Carrie Diaries  
23.05 I Hate My Teenage Daughter 
 (9:13) 
23.30 Eastwick  (8:13) 
00.15 Funny or Die  (6:12) 
00.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

09.55 Þýski handboltinn: RN Löwen 
- Hamburg
11.20 Nedbank Golf Challenge 2012
16.25 Þýski handboltinn: Magde-
burg - Kiel  BEINT
18.10 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur
18.45 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Barcelona
20.30 NBA: LA Clippers - Oklahoma 
 BEINT
23.30 Þýski handboltinn: Magde-
burg - Kiel  

Colin Farrell
„Það er ekki það að ég sé 
 vitlaus. Stundum hugsa ég 
bara ekki.“
Það eru örugglega margir sem 
deila því vandamáli með írska 
 leikaranum að gleyma stundum að 
hugsa eða vera skrefi  á undan sjálf-
um sér í sumum hlutum. Farrell fer 
með annað aðalhlutverkið í hasar-
myndinni In Bruges sem er sýnd á 
Stöð 2 Bíó í kvöld klukkan 22.

Stöð 2 kl. 20.30
Mannshvörf á Íslandi
Það er komið að lokaþættinum af Mannshvörfum á Íslandi. 
Að þessu sinni fj allar Helga Arnardóttir um hvarf konu sem 
gift ist bandarískum hermanni skömmu eft ir seinni heims-
styrjöldina árið 1946. Ragna Esther Sigurðardóttir fl uttist 
til Banda ríkjanna með eiginmanninum og fl jótlega hætti 
íslensk fj ölskylda hennar að heyra frá henni. Seinna kom 
í ljós að eiginmaður hennar hafði beitt hana hrottalegu 
ofb eldi og var talið mögulegt að hann hefði ráðið henni 
bana. Í þættinum koma í ljós örlög Rögnu og rætt er við 
aðstandendur og fl eiri sem að málinu koma. Lýsingar í 
þættinum eru ekki við hæfi  viðkvæmra.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 
07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu: Leiksýning 
í Rósenborgargarði I 09.00 Fréttir 09.03 
Sunnudagsspjall um hugmyndir, gamlar og nýjar 
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Girni, 
grúsk og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið: Skapalón 
- Beðið eftir Godot 14.00 Víðsjá 15.00 Orð um 
bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlíf-
inu 17.25 Kveikjan 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Í hamr-
inum eitthvað heyra menn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 
Fólk og fræði 20.10 Íslendingasögur 20.30 Okkar 
á milli 21.10 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Tónleikur 
23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1
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LAGERÚTSALA!

Lagerútsölunni  lýkur á 
morgun – sunnudag!
30-70% afsláttur

00 00  

00 00

Reykjavík

BAK VIÐ 
HOLTAGARÐA!

NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ!

Ekki missa af þessu!



DAGSKRÁ
2. mars 2013  LAUGARDAGUR

Í KVÖLD

STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

81% 6,9 51% 5,4 10% 3,3

18.20 Doctors  (115:175)
19.00 Ellen  (104:170) 
19.45 Tekinn 2  (8:14)
20.15 Dagvaktin
20.45 Pressa  (3:6) 
21.30 NCIS  (21:24) 
22.15 Tekinn 2  (8:14) 
22.45 Dagvaktin
23.15 Pressa  (3:6)
00.00 NCIS  (21:24) 
00.45 Tónlistarmyndbönd Popptíví

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Stephen Fry: Græjukarl–  Í eld-
húsinu (2:6) (e)
10.50 Gettu betur (4:7) (Fjölbrautaskól-
inn í Garðabæ - Verzlunarskóli Íslands) (e)
11.55 Kastljós (e)
12.20 Hvað veistu? - Ótímabær kyn-
þroski og ávaxtaflugur (e)
12.55 Landinn (e)
13.25 Kiljan (e)
14.15 360 gráður (e)
14.45 Íslandsmótið í handbolta  BEINT
16.35 Að duga eða drepast (5:8) (e)
17.20 Friðþjófur forvitni
17.45 Leonardo (8:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Að temja drekann sinn (How to 
Train Your Dragon)  Ungur víkingur sem 
langar að verða drekaveiðimaður kynn-
ist ungum dreka. Myndin er talsett á ís-
lensku og textuð á síðu 888 í Textavarpi.
21.20 Hraðfréttir (e)
21.30 Taktu lagið Lóa (Little Voice) 
23.05 Veðurfréttamaðurinn (The 
Weather Man)  Veðurfréttamaður í Chi-
cago veltir fyrir sér hvort velgengni í 
starfi útiloki hamingju í einkalífi og 
öfugt. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.
00.45 Vítisstrákur 2: Gullni herinn 
(Hellboy II: The Golden Army)  Illur álfur 
rýfur fornan sáttmála manna og furðu-
vera og lýsir yfir stríði gegn mannkyn-
inu. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna. 
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol  (13:37) 
15.10 Mannshvörf á Íslandi  (7:8)
15.45 Sjálfstætt fólk
16.20 ET Weekend  
17.05 Íslenski listinn
17.35 Game Tíví 
18.00 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Heimsókn  Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.11 Lottó  
19.20 Veður  
19.30 Spaugstofan  (16:22) Spéfugl-
arnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gests-
son, Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason 
fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna 
okkur þá í spaugilegu ljósi.
19.55 Wipeout  Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn 
er botnlaus og glíman við rauðu boltana 
aldrei fyndnari.
20.40 I Don‘t Know How She does 
It  Sarah Jessica Parker leikur hér hina 
hörkuduglegu Kate Reddy sem virðist 
hafa fullkomna stjórn á öllu í lífi sínu. 
Hún vinnur sem fjármálastjóri og stend-
ur sig feykivel í vinnunni, samhliða því 
að vera ofurmóðir tveggja barna og hin 
fullkomna eiginkona. En hlutirnir eru 
aldrei jafn fullkomnir og þeir líta út fyrir. 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Christina 
Hendricks, Kelsey Grammer og Olivia 
Mun eru meðal leikara í myndinni.
22.10 J. Edgar  Leonardo DiCaprio fer 
með hlutverk J. Edgar Hoover í mynd 
um ævi hans. Á tæplega 50 ára löngum 
starfsferli sínum innan FBI var Hoover 
einn valdamesti maður Bandaríkjanna.
00.25 The Road  Viggo Mortensen og 
Charlize Theron fara með aðalhlutverk-
in í þessarri mynd um mann sem reynir 
að draga fram lífið fyrir sig og son sinn í 
kjölfar náttúruhamfara.
02.10 The Walker  
03.55 ET Weekend  
04.40 Wipeout
05.20 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.20 Rachael Ray
11.05 Dr. Phil
13.05 7th Heaven (9:23)
13.45 Family Guy (9:16)
14.10 Judging Amy (2:24)
14.55 Hotel Hell (1:6)
15.45 Happy Endings (18:22)
16.10 Parks & Recreation (16:22)
16.35 The Good Wife (12:22)
17.25 The Biggest Loser (9:14)
18.55 HA? (8:12) (Bjórsérfræðingarnir 
Úlfar Linnet og Sveinn Waage)
19.45 The Bachelorette (4:10)  Emily og 
strákarnir fara til Bermúda þar sem hún 
fer á rómantískt stefnumót til St. George.
21.15 Once Upon A Time (9:22)  Veru-
leikinn er teygjanlegur í Storybrook þar 
sem persónur úr sígildum ævintýrum 
eru á hverju strái. 
22.00 Beauty and the Beast (4:22) 
 Þetta sígilda ævintýri fært í nýjan bún-
ing. Aðalhlutverk eru í höndum Kristin 
Kreuk og Jay Ryan. Táningsstrák er bjarg-
að úr lífshættu en við nánari skoðun 
virðist hann hafa mátt þola misnotun.
22.45 Dumb and Dumberer 
00.15 Our Idiot Brother  Grínmynd 
með Paul Rudd í hlutverki mikils hug-
sjónarmanns. 
01.45 Green Room With Paul 
 Provenza (1:8)
02.15 XIII (6:13)
03.00 Excused
03.25 Beauty and the Beast (4:22)
04.10 Pepsi MAX tónlist

08.25 Þýskaland: Kiel - Fuchse Berlin
09.50 FA bikarinn: Everton - Oldham
11.30 FA bikarinn: Middlesbrough - 
Chelsea  
13.10 Meistarad. Evrópu: Fréttaþátt-
ur
13.40 Blanda  Þáttur þar sem veitt 
verður í Blöndu.
14.10 La Liga Report  
14.45 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Barcelona  BEINT
17.00 Þýskaland: RN Löwen - Ham-
burg  BEINT
18.20 Meistaradeildin í handbolta: 
Markaþáttur
18.50 Spánn: Real Mad. - Barcelona
20.30 Þýskaland: RN Löwen - Ham-
burg
21.50 UFC London 2013  Útsending frá 
Wembley Arena þar sem Gunnar Nelson 
berst við Jorge Santiago í meistaradeild-
inni í blönduðum bardagalistum.

09.30 Premier League Review Show
10.25 West Ham - Tottenham  
12.05 Premier League World 
12.35 Enska B-deildin: Wolves - Watford
14.15 Premier League Preview Show
14.45 Man. Utd. - Norwich  BEINT
17.15 Wigan - Liverpool  BEINT
19.30 Chelsea - WBA
21.10 Everton - Reading
22.50 Swansea - Newcastle
00.30 Stoke - West Ham 

17.00 Simpson-fjölskyldan  Þrjár hroll-
vekjandi sögur eru sagðar þar sem Ned 
Flanders öðlast m.a. sérstaka skyggni-
gáfu eftir að Hómer dúndrar keilukúl-
unni sinni í hausinn á honum.
17.25 Íslenski listinn  
17.50 Holidate  (7:10) Raunveruleika-
þættir um konur í ástarleit. Tvær mis-
munandi konur hafa vistskipti í hverjum 
þætti og flytja í borg hinnar um stund. 
18.35 Sjáðu  
19.00 Friends  (2:24) 
19.20 Simpson-fjölskyldan  (21:22) 
19.45 Smallville  (10:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á ung-
lingsárum. Clark Kent heldur áfram að 
berjast við ill öfl sem ógna honum og 
framtíð heimsins.
20.30 The Lying Game  (3:20) Drama-
tískir spennuþættir um eineggja tvíbura-
systur sem voru aðskildar við fæðingu 
og önnur ólst upp í fátækt en hin í vel-
lystingum. Þegar sú fyrrnefnda kemst 
að sannleikanum ákveður hún að hafa 
uppi á systur sinni og þá fara dularfullir 
 atburðið að gerast.
21.15 Holidate  (7:10) 
21.55 Arrow  (7:23) Bandarísk þáttaröð 
um ungan milljónamæring og glaum-
gosa sem snýr aftur eftir að hafa verið 
strandaglópur á eyðieyju í fimm ár og 
var talinn af. Núna er hann í hefndar-
hug og berst gegn glæpum og spillingu í 
skjóli nætur en viðheldur ímynd glaum-
gosans á daginn.
22.40 Smallville  (10:22) 
23.25 The Lying Game  (3:20)
00.10 Holidate  (7:10) 
00.55 Arrow  (7:23) 
01.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

Little Voice
RÚV KL. 21.30 Mynd sem er byggð 
á leikriti eft ir Jim Cartwright. Lóa 
er ung og feimin stúlka sem syngur 
með gömlum plötum látins föður 
síns á kvöldin. Þegar mamma Lóu 
dregur umboðsmann heim með sér 
af barnum eitt kvöldið heyrir hann 
stúlkuna óvart syngja og sér mikið 
stjörnuefni í henni.

Stone
STÖÐ 2 BÍÓ KL.22.00 Dæmdur 
brennuvargur reynir að hafa áhrif 
á skilorðsfulltrúa sinn til að losna 
fyrr úr fangelsi og notar til þess 
eiginkonu sína. Skilorðsfulltrúinn á 
aðeins nokkrar vikur í eft irlaun og 
þarf að ganga frá málinu áður en 
hann fer að einbeita sér 
að ljúfa lífi nu.

Dumb and Dumberer
SKJÁR 1 KL. 22.45 Derek Richard-
son og Eric Christian Olsen fara hér 
með hlutverk vinanna Harry Dunne 
og Lloyd Christmas í þessari fram-
haldsmynd af Dumb and Dumber. 
Fylgst er með fyrstu kynnum Harrys 
og Lloyds, árið 1986, en þeir stigu 
ekkert frekar í vitið þá en síðar á 
lífsleiðinni.

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Uppáhalds 
sultan mín 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Norðurslóð 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Matur er fyrir öllu 
15.30 Tungubrjótur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Albúmið 17.35 Íslendingasögur 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Rauði þráðurinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óperukvöld í Verdi-mánuði: 
Grímudansleikur 21.30 Smásaga: Faðir og sonur 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur 
Passíusálma 22.15 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 kl. 22.15
J. Edgar 
Stórmynd í leikstjórn Clint 
Eastwood með Leonardo 
 DiCaprio í aðalhlutverki. 
Myndin fj allar um einn valda-
mesta og umdeildasta mann 
Bandaríkjanna á síðustu öld, 
J. Edgar Hoover, yfi rmann 
bandarísku alríkislögregl-
unnar, FBI. Auk DiCaprio 
leika  Armie Hammer, Naomi 
Watts, Josh Lucas og Judi 
Dench stór hlutverk.

Erluás  - Glæsilegt einbýli – Hf.
Frábær staðsetning og útsýni

Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli með innbyggðum 
bílskúr samtals 286 fm. Húsið er glæsilega hannað af Sigríði 
Ólafsdóttur arkitekt. Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Glæsilegur garður og verandir. Verð 85 millj. Frekari uppl. 
gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

LAUGARDAGUR

17.00 Gestagangur hjá Randveri 17.30 Eldað 
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur 
hjá Randveri 19.30 Eldað með Holta 20.00 
Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 Svartar 
tungur 22.00 Björn Bjarnason 22.30 Tölvur 
tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 
Vínsmakkarinn 00.00 Hrafnaþing

06.00 ESPN America 06.50 The Honda Classic 
2013 (2:4) 09.50 Inside the PGA Tour (9:47) 10.15 
The Honda Classic 2013 (2:4) 13.15 PGA Tour - 
Highlights (8:45) 14.10 The Honda Classic 2013 
(2:4) 17.10 Golfing World 18.00 The Honda Classic 
2013 (3:4) 23.00 Golfing World 23.50 ESPN America

12.40 Adam
14.20 Ævintýraeyja Ibba
15.40 Her Best Move  
17.20 Adam  
19.00 Ævintýraeyja Ibba
20.20 Her Best Move  
22.00 Stone 
23.45 Saving God  
01.30 Transsiberian
03.20 Saving God  

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.25 Waybuloo
07.45 Ozzy & Drix  
08.25 Leðurblökumaðurinn
09.10 Lína langsokkur
09.35 Dóra könnuður
10.30 Svampur Sveinsson
11.15 Doddi litli og Eyrnastór
11.40 Rasmus Klumpur og félagar  
11.50 Ævintýri Tinna  
12.40 Ofurhundurinn Krypto  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
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„Stundum rífst maður 
við fólkið sem maður 
elskar mest, vondir hlutir 
fá að flakka í hita leiksins. 
Atburðir þessa kvölds eru 
mín mesta eftirsjá í lífinu. 
En hvað get ég sagt? Hún 
elskar mig og hefur fyrir-
gefið mér, en já, ég þurfti 
að vinna mikið fyrir þeirri 
fyrirgefningu.“
TÓNLISTARMAÐURINN CHRIS 
BROWN Í VIÐTALI VIÐ MIRROR 
UM LÍKAMSÁRÁSINA Á RIHÖNNU 
EN PARIÐ TÓK NÝLEGA SAMAN 
AFTUR. 

DANÍEL Á BBC
Daníel Óliver hefur slegið í gegn eftir 
að hann gaf út lag sitt DJ Blow My 
Speaker undir lok síðasta árs. Næst-
komandi mánudagskvöld á söngvarinn 
stefnumót við frétta-
mann útvarpsrásar BBC 
í Bretlandi til að ræða 
um tónlistina sína. Í 
framhaldi verður viðtalið 
spilað á útvarpsstöðinni 
og svo skrifuð grein 
um Daníel á vefsíðu 
BBC, sem er ein sú 
stærsta og virtasta 
í heimi. Daníel tók 
nýverið upp lag 
sem er væntanlegt 
á næstunni. - trs

Viðræður hafa átt sér stað um að 
halda tónlistarhátíðina þekktu All 
Tomorrow´s Parties á varnarliðs-
svæðinu í Reykjanesbæ í lok júní. 
Skipulagning hátíðarinnar hér á 
landi hefur staðið yfir frá árinu 
2011. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins myndu sex til sjö erlendar 
hljómsveitir spila á hátíðinni, þar á 
meðal hin bandaríska Deerhoof, og 
yrðu um fimm þúsund miðar í boði. 
Einnig kæmu íslenskar hljómsveit-
ir fram. Fréttablaðið hefur heim-
ildir fyrir því að hinar erlendu 
sveitirnar sem myndu á hátíðinni 
séu margar hverjar heimsfrægar.
All Tomorrow´s Parties var fyrst 
haldin í Englandi árið 1999 sem 
mótvægi við stærri tónlistarhátíð-
ir á borð við Reading. Oftast er það 
ein hljómsveit sem fær að stjórna 
dagskrá hátíðarinnar en sú verður 
ekki raunin hér á landi. Þegar All 
Tomorrow´s Parties verður hald-
in í Englandi í maí næstkomandi 
stjórnar bandaríska hljómsveit-
in TV On The Radio dagskránni. 
Hátíðin fór fram í Ástralíu 
helgina 16. og 17. febrúar. Þar 
stigu á svið My Bloody Val-
entine, Godspeed You! Black 
Emperor, Swans og fleiri bönd.
Það yrði þá skammt stórra högga á 
milli í Reykjanesbæ í sumar því í 
byrjun júní verður tónlistarhátíð-
in Keflavík Music Festival haldin 
í annað sinn. Þar koma tíu erlendir 
og 140 innlendir flytjendur fram. 
Stærstu nöfnin verða rappararnir 
DMX og Tinie Tempah, auk hljóm-
sveitarinnar Far East Movement. 
Á meðal íslensku flytjendanna 
verða Sóley, Skálmöld, Valdimar, 
Jón Jónsson, Bubbi Morthens og 
Blazroca.

 freyr@frettabladid.is

Viðræður um aðra 
stóra hátíð í Kefl avík
Samningar um að halda tónlistarhátíðina All Tomorrow’s Parties á varnarliðs-
svæðinu í Reykjanesbæ hafa verið í bígerð síðan á árinu 2011.

TIL ÍSLANDS?  Hljómsveitin Deerhoof spilaði á Airwaves-hátíðinni 2007.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Varnarliðið hvarf á brott árið 2006
Bandaríska varnarliðið 
yfirgaf Miðnesheiði árið 
2006 og skildi eftir sig 
mannlausa húsabyggð. 
Alls bjuggu um 2.500 
manns á svæðinu. Síðan 
þá hefur uppbygging starf-
semi á svæðinu átt sér 
stað í gegnum Þróunar-
félag Keflavíkurflugvallar. 
Stærsti samningurinn 
sem félagið hefur gert er 
sala á 96 byggingum til 
Háskólavalla ætlaðar stúdentum. Um var að ræða 1.660 íbúðir, auk frekara 
húsnæðis, og var söluverðið um fjórtán milljarðar króna.

NÍU MILLJÓNIR Í STYRK
Fyrirtækið Sena hefur ákveðið að 
styrkja tónlistarkeppnina Músík-
tilraunir um níu milljónir á þremur 
árum. Sigurvegarar keppninnar fá 
250 þúsund í verðlaun frá Senu ár 
hvert næstu þrjú árin. Sena vill með 
framtakinu styðja við þá öflugu grósku 

sem er í tónlistarlífi ungs 
fólks á Íslandi. Einnig bindur 
fyrirtækið vonir við að með 
styrknum verði mögulegt að 
leggja aukinn kraft í fram-

kvæmd og kynningu 
á keppninni. Hljóm-
sveitin Retrobot vann 
Músíktilraunir í fyrra. 
Næsta keppni verður 
haldin 17. til 23. mars 
í Hörpu.  - fb

Spænskir fjölmiðlar hafa verið 
duglegir að fjalla um Sónar-
hátíðina sem var haldin í fyrsta 
sinn á Íslandi um miðjan febrú-
ar. Ríkissjónvarpið, RTVE, var 
með rúmlega tveggja mínútna 
innslag um hátíðina og ræddi 
bæði við Enric Palaou, einn af 
stjórnendum aðalhátíðarinnar 
í Barselóna, og tvo af þremur 
meðlimum tríósins Samaris sem 
spilaði á hátíðinni. Spænska 
ríkisútvarpið fjallaði einnig um 
hátíðina og sagði m.a. frá Ólafi 
Arnalds og einnig Mugison og 
hljóðfæri hans, Mirstrument.

Blaðið El Mundo hrósaði 
íslensku flytjendunum Sin Fang, 
Óla Ofur, Mugison og Ólafi Arn-
alds fyrir frammistöðu sína. 
El País var sömuleiðis jákvætt 
í garð hátíðarinnar og sagði 
blaðamaður þess í fyrirsögn að 
Ísland færi dansandi í gegn-
um hrunið. Í grein sinni segir 

hann Samaris hafa verið besta 
á öðrum degi hátíðarinnar og 

að söngkona hljómsveitarinnar 
væri frábær.  - fb

Spænskir fj ölmiðlar ánægðir
Fjallað hefur verið um tónlistarhátíðina Sónar í Reykjavík í spænskum miðlum.

SAMARIS  Hljómsveitin Samaris var í viðtali hjá spænska ríkissjónvarpinu.
 MYND/ANÍTA ELDJÁRN

SELJA SPJARIRNAR Í 
KOLAPORTINU
Sjónvarpskonurnar Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir og Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir eiga báðar von á öðru 
barni sínu og á morgun ætla þær að 
standa vaktina saman í Kolaportinu. 
Þar ætla þær að selja af sér föt og 

lofa því að 
flíkurnar 
verði með 
eindæmum 
ódýrar. Því 

geta áhuga-
samir drifið sig 
og freistað þess 

að eignast föt 
sjónvarps-
stjarnanna. 
 - þeb

helgi á Korputorgi, 1.–3. mars.

helgi á Korputorgi, 1.–3. mars.

helgi á Korputorgi, 1. – 3. mars.

helgi á Korputorgi, 1. – 3. mars.

helgi á Koooorrrrrrrrppppppppppppuuuuuuuuuuuuttttttttttttoooooooooooorrrrrrrrrrggggggggiiiiiiiiiii 111pppppppppuuuuuuutttttttttoooooooooorrrrrrrrrrggggggggggiiiiiiiiii, 1111111111.–333. mars.
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Tax Free gildir ekki í Bónus og ekki af gæludýrafóðri í Gæludýr.is. Tax Free gildir aðeins af smávöru hjá Útilegumanninum. Toys R Us býður tax free 2. og 3. mars.

Tax Free jafngildir 20,3% afslætti nema annað sé tekið fram. Allar verslanir greiða virðisaukaskatt, en bjóða afslátt sem því nemur.



Með CR-V erum við vel undirbúin þegar snjórinn kastar til okkar tækifærum.  
Skynvætt stöðugt vaktandi fjórhjóladrif reiknar út þörfina á gripi og dreifir aflinu 
aðeins í þau dekk sem þurfa þess. Á meðan brekku-hraðastjórnandinn hjálpar 
þér að halda fullri stjórn og mýkt niður brekkuna, án þess að þú þurfir að bremsa. 
Fjórða kynslóð Honda CR-V setur ný viðmið í ferðaþægindum, gæði innréttinga 
og gagnsemi í akstri. Náðu taki á vetrinum. Lifðu meira nýtt, keyrðu Honda CR-V. 
Besta 4x4 bíl ársins*.
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Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
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Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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íbúðum 
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Meiri Vísir.

ERTU VISS UM AÐ  
ÞÚ VILJIR SPILA?

„Það má hiklaust 
mæla með Geim 

fyrir spennufíkla.  
Hún er grípandi 
og skemmtileg.“

KRISTJANA 
GUÐBRANDSDÓTTIR / DV

JIR S

klaust 
Geim 

nufíkla. 
rípandi 

mtileg.“
JANA 

SDÓTTIR / DV

NÝ 
KILJA!

Daníel Geir Moritz 
Starf: Skemmtikraftur, forfalla-
kennari og nemi 
Aldur: 27 ára gamall
Maki: Makalaus
Börn: Barnlaus

Hvenær gerðirðu þér grein fyrir 
því að það væri góð hugmynd að 
gera popplag upp úr tuttugu ára 
gamalli íslenskri kvikmynd? 
Um leið og ég heyrði Ívar kunn-
ingja minn spila þetta á kassa-
gítar.

Þú varst fyndnasti maður 
Íslands 2011 og kollegi þinn á 
RÚV, Gunnar Hrafn Jónsson, var 
 fyndnasti maður landsins í fyrra. 
Hvaða starfsmaður Ríkisútvarps-
ins vinnur í ár? 
Ég er reyndar ekki lengur á RÚV, 
en Matti myndi vinna Helga 
Björns-tvífarakeppni örugglega.

Hefur þér tekist að ná þeim 
hæðum sem Sveinn Waage, fyndn-
asti maður Íslands árið 1998, 
náði? 
Ég var á þrettánda ári þegar 
hann vann, þannig að ég bara veit 
það ekki. En ég sá hann nokkrum 
árum síðar og hafði mjög gaman 
af.

Hefurðu breytt um áherslur eftir 
líflátshótanirnar frá Liverpool-
aðdáendum í kjölfar pistilsins 
sem þú skrifaðir um þá? 
Nei, það hef ég ekki, enda leit ég 
á þessar hótanir sem mislukkað 
grín.

Hvor er meira töff,  Daníel Ágúst 
eða Daniel Craig? 
Klárlega Daníel Ágúst. Svalasti 
afi heims.

FIMM 
SPURNINGAR
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