
MESSA VIÐ SÓLARUPPRÁS
Páskamessur verða um allt land á morgun, páskadag. Í Minningarkapellu sr. Jóns Steingrímssonar á Kirkju-bæjarklaustri verður páskamessa við sólarupprás. Sólarupprásarinnar verður beðið klukkan 6.30 og síðan gengið til kirkju. Messan er hluti af 

páskadagskránni Sigur lífsins á Klaustri.

Tónlistin á mig allan og ég á ekkert 
annað áhugamál. Ég vil alltaf vera 
að dunda mér í tónlist og stúdera. Ég var þó ekki þannig sem barn og heyr-ist á fólki í kringum mig að ég hafi verið frekar rótlaus og mikill prakkari,“ segir Gunnar, sem hafði ekki hugmynd um hvað hann ætlaði að gera í lífinu þegar tónlistin féll honum í fang.

„Á æskuheimilinu var lítið um músík en Kanaútvarpið kveikti neista í okkur krökkunum í Gagnfræðaskóla Kefla-
víkur. Þar varð til framúrstefnuleg 
músíkmenning sem tíðkaðist ekki meðal jafnaldra okkar annars staðar á landinu þar sem Kanaútvarpið náðist ekki. Það var því vegna Kanans sem gróskan varð svo mikil í Keflavík og bærinn varð rétt-nefndur tónlistarbær.“

Gunnar hefur yfir sér einkar rólegt yfirbragð og ótrúlegt að hann hafi verið ódæll á uppvaxtarárunum.
„Strákapör voru einfaldlega mórall-inn í Keflavík og lágmenningarstimpill loddi við bæinn vegna nálægðar við 

herstöðina á Vellinum. Við fundum fyrir því,“ segir Gunnar, sem hefur búið í 
höfuðstaðnum frá 1967. „Ég á oft erindi til Keflavíkur því þar á ég skyldmenni og þ bý

SÚKKULAÐIMAÐURUNDIR KANAÁHRIFUM  Úr kolli Gunnars Þórðarsonar hafa sprottið mörg hjartfólgnustu dægurlög þjóðarinnar. Í haust verður sungin hans fyrsta ópera.   
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Helstu verkefni og ábyrgð

» Lögfræðileg aðstoð við stjórnendur

» Túlkun laga og stjórnvaldsfyrirmæla í starfi Landspítala, einkum á

b ð og innkaupamála, samningaréttar, réttinda sjúklinga,
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Lögfræðingur á Landspítala

Laust er til umsóknar starf lögfræðings á lögfræðideild Landspítala. 

Starfshlutfall er 100%.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Café Flora í Grasagarðinum óskar eftir mat-

reiðslumanni til að vera með okkur í sumar 

Um er að ræða 100% starf fyrir hressan og kátan 

einstakling. Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið 

thorkell@cafeflora.is eða í síma 866-4243

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

30. mars 2013
75. tölublað 13. árgangur

Prestsdóttirin 
sem varð 
biskup Íslands
Agnes M. Sigurðardóttir hefur verið biskup í 
níu mánuði. Hún situr á friðarstóli og segir 
kirkjuna hafa lifað í ótta við nýja strauma. 
Agnes er sjálf nútímakona, fráskilin þriggja 
barna móðir og amma. Hún segir gott að 
hafa páskasólina fyrir augum á þeim þreng-
ingartímum sem við nú lifum.   20

GRÆNT LJÓS Á 
NÝJAN ESJUSTÍG 4

SÚ SEM 
ALLT VEIT

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

AFMÆLI Í 
GEÐKLOFNU HÚSI 
Auður Jónsdóttir 
er fertug. 38

Útsvars-
stjarna, 
borðtennis-
drottning 
og Gettu 
betur-
þjálf-
ari.   

18

Gleðilega páska

www.lyfja.is

Hjá okkur er opið alla páskana, 
einnig á páskadag.

Lyfja Lágmúla  kl. 8–01 

Lyfja Smáratorgi  kl. 8 –24

FLAUTULEIKARI 
Í HEIMSKLASSA 
Melkorka Ólafsdóttir er 
komin að hjá Lundúna-
fílharmóníunni. 62

Andri í Kaliforníu:
ÚR STANFORD TIL 
LINKED-IN  24

Tinna Brá hönnuður:
FLOTTASTA HEIMILIÐ 
Í VESTURBÆNUM  22
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Íslandskex er bragðgott kex sem hentar í öll mál fyrir þig.

Veggjakrotsmálum 
fækkað um nær 90%
Verulega dró úr veggjakroti á höfuðborgarsvæðinu eftir bankahrunið en nú er það 
aftur að aukast, segir sérfræðingur í þrifum. Sýnir að það virkar að veita vegglist 
góðan vettvang og stuðning eins og öðrum listgreinum segir miðborgarstjóri.

46
Fjöldi veggjakrots-
mála hjá lögreglu 

árið 2012 

og 2008 að líða alls ekkert veggja-
krot hafi ekki skilað árangri. Það 
sem hafi skilað árangri sé að bjóða 
upp á góða staði þar sem þeir sem 
leggja stund á þessa listgrein fái að 
stunda sína list. Dæmi um það sé 
Hjartagarðurinn við Laugaveg.

„Það þarf að veita þessari list-
grein umhverfi og stuðning eins 
og öðrum. Hún þarf að eiga sinn 
vettvang,“ segir Jakob. Hann segir 
að nú þegar til standi að fara í upp-
byggingu á Hjartagarðsreitnum 
þurfi að gæta þess að þeir sem fáist 
við veggjalist fái annan og jafn 
góðan vettvang missi þeir aðstöð-
una í garðinum. brjann@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Veggjakrotsmálum 
sem tilkynnt hafa verið til lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins hefur fækk-

að um nærri 90 prósent 
á sex árum. Alls voru 
46 mál tilkynnt til lög-
reglu á síðasta ári, en 
395 árið 2007.

Tölurnar gefa skýra 
vísbendingu um að 
dregið hafi úr veggja-

kroti, þótt tölur lögreglunnar segi 
ekki endilega alla söguna. Veggja-
krotsmál eru ekki alltaf tilkynnt 
til lögreglu, og vegna samdráttar 
hefur frumkvæðisvinna lögreglu-
manna dregist saman.

Ýmsar skýringar gætu verið á 
fækkun veggjakrotsmála, segir 
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins. Ein skýr-
ingin gæti verið mikil verð hækkun 
á úðabrúsum sem eru notaðir við 
veggjakrotið.

„Það dró verulega úr þessu eftir 
hrunið, en nú finnst okkur vera 
að bæta aftur í,“ segir Þorsteinn 
Pálmarsson, framkvæmdastjóri 
Allt-af sem sérhæfir sig meðal ann-
ars í þrifum á veggjakroti.

Hann segir erfitt að segja hvað 
valdi því að nú sé krotið aftur að 
aukast, en það blasi við þegar ekið 
sé um borgina. Hann segist merkja 
ákveðna breytingu frá því sem 
áður var, nú sé meira um einfalt 
krot en listrænar myndir.

„Ég held að þetta sé rétt mat og 
endurspeglar þá sátt sem hefur 
náðst,“ segir Jakob Frímann 
Magnús son, framkvæmdastjóri 
Miðborgarinnar okkar.

Hann segir tölurnar sýna að sú 
stefna borgarinnar á árunum 2007 

395
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hjá lög-

reglu árið 
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GÖTULIST  Í Hjartagarðinum við Lauga-
veg hafa veggirnir verið skreyttir af 
listamönnum með leyfi eigenda. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Ég held að tilkoma Hjartagarðsins, 
þar sem menn hafa fengið að 

stunda götulist nokkuð óáreittir, 
hafi minnkað þetta í þessu 

almenna rými sem fólk getur verið 
ósátt við,“ segir Páll Hilmarsson, 

sérfræðingur um götulist. „Það 
segir sig sjálft að ef fólk fær 

að stunda götulist á ákveðnum 
svæðum eru minni 

líkur á að það teikni 
annars staðar.“

LISTAMENN FÁ 
VETTVANG

ÖÐRUVÍSI EGGJARÉTTUR 46
Friðrik V býður upp á frumlegan eggjarétt.

TEIKNAR ÓVIÐEIGANDI AUGLÝSINGAR 48
Hugleikur Dagsson sér um auglýsingar í Ókeibæ.

MÆTTI ÉG BIÐJA UM ÖRLÍTIÐ MEIRI 
LADDA 50
Ófeigur eft ir Ágúst Guðmundsson fær tvær stjörnur.

SLITASTJÓRNIR HUNSA 
JÓHÖNNU 6

MARGRÉTI SVERRISDÓTTUR 
FINNST AÐ DÖGUN EIGI AÐ 
GREIÐA SKULD VIÐ SIG.  6

„Það eru okkur gríðarleg 
vonbrigði að ekkert frum-
varp hafi  verið lagt fram 
um Helguvík.“ 6

Árni Sigfússon bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ. 

HÆTTAN EYKST Á 
KÓREUSKAGA 8

LÖGREGLUMÁL Erlendur ferða-
maður fannst látinn í neyðar-
skýli í Dritvík á Snæfellsnesi 
síðdegis á fimmtudag. Lög-
reglan á Akranesi rannsakaði 
vettvanginn, ásamt fulltrúum 
frá tæknideild lögreglunnar á 
höfuð borgarsvæðinu og komst 
að því að andlátið hefði ekki 
borið að með saknæmum hætti.

Björgunarsveitarmaður í 
reglulegu eftirliti fann líkið. 
Talið er að um frönsku mælandi 
ferðamann sé að ræða sem 
hefur látist eftir 22. mars, að 
því er segir í tilkynningu. Lög-
reglan á Akranesi biður þá 
að hafa samband sem telja 
sig geta veitt upplýsingar um 
mannaferðir í Dritvík síðustu 
daga. 

 - sh

Lýst eftir sjónarvottum:

Fannst látinn í 
neyðarskýli

UTANRÍKISMÁL Davíð 
Örn Bjarnason, sem 
hefur verið fastur í 
Tyrklandi frá því í 
byrjun mars, kemur 
heim til Íslands í dag. 
Sambýliskona hans 
segist ekki enn trúa 
því að hann sé að koma 
heim. 

Davíð Örn var eins 
og þekkt er orðið hand-
tekinn á leið heim úr 
fríi í Antalya í Tyrk-
landi, sakaður um að 
hafa ætlað að smygla forn munum 
úr landinu. Steininn sem hann var 
með í fórum sínum segist hann 
hafa keypt á markaði og ekki haft 
hugmynd um að hann væri forn-
munur sem ekki mætti taka úr 
landi. 

Þóra Björg Birgis-
dóttir, sambýliskona 
Davíðs, sagðist í sam-
tali við Stöð 2 vera 
mjög ánægð með að 
maður hennar væri að 
koma heim. Fjölskyld-
an bjó í Svíþjóð en 
Þóra og börnin þeirra 
þrjú komu heim til 
Íslands fyrr í mánuð-
inum og hyggjast 
ekki fara aftur til Sví-
þjóðar. „Maður trúir 
því ekki að hann sé að 

koma heim. Þetta er mjög skrýtið. 
Ég á örugglega ekki eftir að fatta 
að hann sé að koma fyrr en ég sé 
hann.“ Þóra og fjölskylda hennar 
eru í sumarbústað og hún segist 
gera ráð fyrir því að Davíð fari 
þangað í dag.  - þeb

Davíð Örn Bjarnason úr farbanni í Tyrklandi: 

Kemur heim í dag 

DAVÍÐ ÖRN OG ÞÓRA  
Davíð mun líkast til þurfa 
að fara til Tyrklands fyrir 
dómsuppkvaðninguna. 
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Elsa Sæný Valgeirsdóttir sló í gegn um 
síðustu helgi þegar hún varð Íslands-
meistari í blaki með kvennaliði HK og 
þjálfaði auk þess karlaliðið til sigurs. 
Hún lét karlana í liðinu heyra það á 

eftirminnilegan hátt í leikhléi og kallaði spilamennsku 
þeirra „viðbjóð“.

Stýrimaðurinn Aríel Pétursson er allt 
annað en sáttur við Eurovision-mynd-
band Eyþórs Inga og félaga við lagið 
Ég á líf. Hann segir það hneykslanlegt 
og kollvarpa öllu sem menn viti um 

sjávarútveg. Fráleitt sé að slægja karfa.

Leikarinn Damon Younger, eða Ás-
geir Þórðarson, varðist ásökunum 
um líkamsárás fyrir dómi í vikunni. 
Hann kvaðst hafa slegið mann í 
nauðvörn og alls ekki vera neinn 

boxari, þótt hann hefði reyndar verið 
með „six-pack“ þegar átökin urðu.

Erla Bolladóttir fékk uppreisn 
æru–  eða alltént vísi að henni–  í 
vikunni þegar skýrsla starfshóps 
um Guðmundar- og Geirfinns-
málið var gerð opinber. 

Hún íhugar nú að kæra nauðganir í 
Síðumúlafangelsi.

HUGMYNDAFRÆÐI Á HAUS 10
Þorsteinn Pálsson um Evrópumál.

BLESSUÐ VELFERÐIN 11
Bolli Pétur Bollason, sóknarprestur í Laufásprestakalli, 
um siðferðilegar forsendur velferðar.

FJÁRFESTING TIL FRAMTÍÐAR 12
Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, um efnahagsmál.

FIMM Í FRÉTTUM SLÆGÐUR KARFI, SIX-PACK OG VIÐBJÓÐUR

➜ Ásgerður Jóna Flosadóttir í Fjölskylduhjálpinni tók sér stöðu með þingkonunni Vigdísi 
Hauksdóttur og kvaðst ekki skilja hvernig jafnfátæk þjóð og Íslendingar gæti séð af fjár-

munum í þróunaraðstoð fyrir blásnauð Afríkuríki.

EF VIÐ HÖLDUM ÁFRAM Á SÖMU BRAUT 
VERÐUR SVIGRÚM TIL UPPBYGGINGAR 26
Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, vill uppbyggingu sem byggir á 
stöðugleika en ekki risastórum lausnum.

SJÓNARHORN FRÁ UPPHAFI ALHEIMSINS 30
Alheimurinn virðist 100 milljónum eldri en talið var.

FANGAR ATHYGLI ALHEIMSINS 32
Indverski sandlistamaðurinn Sudersan Pattnaik býr til stór mynd-
verk á ströndinni.

ROTAÐIST EN HÉLT SAMT ÁFRAM AÐ SPILA 54
Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörnunnar, segir leikstjórnanda sinn Justin 
Shouse vera langharðasta leikmanninn sem hann hafi  komist í kynni 
við á ferlinum. Stjarnan mætir Snæfelli í undanúrslitunum. 

KRAKKAR 34 
KROSSGÁTA 36
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Weber Q220
Meðfærilegt gasgrill á fótum. 
Postulín-glerungshúðuð 
grillgrind úr pottstáli.
Grillflötur: 54x39 cm. 
3.51 kW
3000268

Weber Spirit E310 
Classic
3 ryðfríir brennarar 11.0 kW 
Rafstýrður kveikjari
Ryðfríar grillgrindur
Grillflötur: 51x44 cm. 
3000266

OPIÐ UM LAND ALLT Í DAG, LAUGARDAG. 
OPIÐ Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI SKÚTUVOGI ANNAN Í PÁSKUM KL. 11-19. 

AUTHOR GÆÐAHJÓL FYRIR
ALLA FJÖLSKYLDUNA.
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  Umferðin þarna 
er alveg rosaleg og 

skiptir máli að gera 
þennan stíg þannig að 

björgunarsveitir geti  
tekið fólk þarna niður 
tiltölulega rólega, það 

er nú eitt af stóru 
málunum. 

Helgi Gíslason
framkvæmdastjóri Skógræktar-

félagsins

23.03.2013 ➜ 29.03.2013
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Fréttablaðið kemur næst út á 
þriðjudag. 

Þjónustuver og afgreiðsla 
365, að Skaftahlíð 24, er opin 
í dag frá 10 til 22. Á morgun, 
páskadag, verður opið frá 10 
til 16. Á annan í páskum verð-
ur opið frá 10 til 22. Skiptiborð 
365 er lokað yfir hátíðirnar. 

Útgáfa Fréttablaðsins:

Kemur næst á 
þriðjudag

FRAMKVÆMDIR Skógræktarfélag 
Reykjavíkur hefur fengið leyfi fyrir 
endurbótum á Esjustíg. Helgi Gísla-
son, framkvæmdastjóri Skógræktar-
félagsins, segir vilja standa til þess 

að byrja að laga 
stíginn strax í 
sumar. Það ráðist 
þó af því hvern-
ig gangi að safna 
styrkjum.

Fjöldi fólks 
gengur á Þver-
fellshorn í Esju 
á ári hverju og 
segir Helgi það 

öryggis atriði að göngustígurinn verði 
sem best úr garði gerður. 

„Umferðin þarna er alveg rosa-
leg og skiptir máli að gera þennan 
stíg þannig að björgunarsveitir geti 
tekið fólk þarna niður tiltölulega 
þægilega, það er nú eitt af stóru 
málunum,“ segir Helgi og bendir á 
að brenna vilji við að fólk gleymi því 
að það sé þarna að ganga á fjall og 
líti á Esjuna eins og hvert annað úti-
vistarsvæði. 

„Ef einhver fótbrotnar, handleggs-
brotnar eða dettur á höfuðið þá þarf 
að senda þarna upp á bilinu 20 til 30 
manns til að sækja viðkomandi.“

Áætlað er að endurbættur stígur 
verði innan við tveggja metra breið-
ur og að efni í hann verði sótt í nær-
liggjandi umhverfi þannig að hann 
falli sem best í það land sem hann 
liggur um.

Í greinargerð Skógræktarfélags-
ins um stíginn segir að reynt verði 
að fylgja núverandi gönguleið sem 
mest, en þó megi gera ráð fyrir að 
reynt verði að hliðra honum sem 
mest úr votlendissvæðum inn á þurr-
lendi og mela þar sem því verði við 
komið. „Þar er gert ráð fyrir blönd-
uðum lausnum, að hluta til með því að 
„brúa“ votlendin með timburverki og 
að hluta með því að flytja í stígstæðið 

malarefni úr nærliggjandi melum,“ 
segir þar.

Helgi bendir á að Skógræktar-
félagið sé meðal frjálsra félaga-
samtaka og er ekki með sérstaka 
tekjustofna til að vinna Esjustíg. „Við 
ráðgerum því að vinna þetta eftir því 
sem okkur tekst að fá styrki í verkið,“ 
segir hann. 

Í gegnum tíðina hefur Poka sjóður 
verið einn öflugasti stuðnings maður 
samtakanna. „Ég vona innilega að 
þeir veiti okkur myndarlegan styrk 
til að fara þarna í góða aðgerð í 
sumar. En ef við aftur á móti finnum 
engan pening í þetta þá gerum við 
ekki neitt.“

Nokkurn tíma tekur að byggja upp 
nýjan stíg og bendir Helgi á að víðar 
sé hægt að ganga á Esju en upp og 
niður á Þverfell. „Við höfum verið að 
myndast við að búa til gönguleiðakort 
af Esjuhlíðunum, en þær eru margar 
skemmtilegar aðrar.“ olikr@frettabladid.is

Laga á stíginn upp á Esju
Fáist styrkur til framkvæmda hefjast í sumar lagfæringar á Esjustíg, einni vinsælustu gönguleið landsins. 
Auðvelda á björgunarsveitum störf og draga um leið úr slysahættu á fjallinu. Efni á að taka úr melum við stíginn.

KLÖNGUR  Óhemjumargir ganga á Esju á ári hverju, misvel búnir og í alls konar veðri. Nokkuð hefur verið um slys á fjallinu og 
getur þurft marga björgunarmenn til að bera niður einn slasaðan. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HELGI GÍSLASON

Skógræktarfélag Reykjavíkur 
hefur jarðirna Mógilsá og Kolla-
fjörð á leigu frá ríkinu til að gera 
að útivistarsvæði. Félagið hefur 
nú fengið leyfi til lagfæringa á 
göngustíg í Esjuhlíðum sem liggur 
fyrir utan gildandi skipulag, milli 
göngubrúar yfir Mógilsá og upp 
að Steini. Markmið lagfæringanna 
er sagt að:

1 Laga stíginn þannig að átroðn-
ingur gangandi valdi ekki 
skemmdum út frá honum.

2 Draga úr slysahættu og auðvelda 
björgun þeirra sem slasast.

3 Geta flutt eftir stígnum á sexhjóli 
sjálfboðaliða og aðra sem vinna 
við stíginn.

4 Koma eftir stígnum upp og niður 
fjallið litlum vélum og tækjum 
sem þarf vegna viðhaldsins.

STÍGUR MILLI STEINS 
OG GÖNGUBRÚAR

19
sveitarfélög á Íslandi eða fj órðungur 
þeirra hafa yfi r 40% af tekjum sínum 
frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

VILHJÁLMUR ÓLI 
VALSSON SAFNAÐI 
1.639.000 KRÓNUM

í Mottumars og stóð uppi 
sem sigurvegari átaksins 

þetta árið.

Vök var fyrsti dúett-
inn sem vinnur 

Músíktilraunir í þau 
31 skipti sem keppnin 

hefur verið haldin.

nr. 1
Verðmunur á lyfjum stóru lyfjafyrir tækjanna 

í Bandaríkjunum og sam heitalyfjum minni 
fyrir tækja nemur í allt að 90%

Farþegum í innan-
landsfl ugi hefur 
fækkað um 4% 
á hverju ári 
síðustu fi mm 
ár.

-4%
x3

Þrír vel tenntir rostungs-
hausar fundust í fj öruferð 
á Snæfellsnesi sem Nátt-
úrufræðistofnun hefur 

afþakkað vegna fj árskorts.

6.105 DAGA
voru sakborningarnir sex í Guðmundar- og Geirfi nns - 
málum í gæsluvarðhaldi. 500 blaðsíðna skýrsla starfshóps 
innanríkisráðuneytisins kom út á mánudag.

Vegagerðin 
verður með 

39 
stórframkvæmd-

ir í vinnslu á 
landinu í ár og 

verður fimm 
milljörðum 
króna varið 

í nýfram-
kvæmdir.

Birna Valgarðsdóttir er 
nú stigahæsti 
leikmaður 
efstu deild-
ar kvenna í 
körfubolta 
frá upphafi  
en hún hefur á 
ferlinum sam-
tals skorað 

5.006 STIG5.006 STIG

ÖRYGGISMÁL Ferðamenn, inn-
lendir sem erlendir í styttri sem 
lengri ferðum, hafa nú kost á því 
að láta fylgjast með að þeir skili 
sér úr ferðum sínum. Undanfarna 
mánuði hafa Slysavarnafélagið 
Landsbjörg og Neyðarlínan unnið 
að því að setja upp kerfi sem 
getur tekið við og vaktað ferðir 
ferðamanna.  

Vonast er til að sem flestir nýti 
sér þessa þjónustu, því ef illa fer 
er hægt að bregðast við með skil-
virkari hætti en ella. Fyrir liggja 
þá allar upplýsingar um viðkom-
andi og hans ferðaáætlun. Að 
auki er þjónustan tengd við 112 
Iceland-appið.

Einfalt er að nota þjónustuna 
en viðkomandi þarf að skrá sig á 
vefnum www.safetravel.is.  - shá

Nýtt frá Landsbjörg og 112:

Ferðafólk getur 
fengið vöktun

LEIT  Ferðamenn geta aukið öryggi sitt 
með nýrri þjónustu. 

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Annar í páskum
3-10 m/s

LITLAR BREYTINGAR  Í dag má búast við hægum vindi norðantil en allt að 10 m/s 
allra syðst. Skúrir eða slydduél við suðurströndina. Á morgun og annan í páskum 
verður hæglætisveður og úrkomulítið að mestu. Hlýnar lítillega í veðri.
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HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

① Ríkissjóður Kr. 9.672.767.366

② Seðlabanki Íslands Kr. 5.009.342.947

③ Arion banki Kr. 3.518.600.037

④ Reykjavíkurborg Kr. 2.941.261.286

⑤ GLB Holding (Glitnir) Kr. 2.333.323.451

⑥ Landsbankinn hf Kr. 2.143.874.126

⑦ Norðurál Grundartanga Kr. 1.890.574.261

⑧ Samherji Kr. 1.736.704.153

⑨ Íslandsbanki Kr. 1.556.868.479

⑩ Rio Tinto Alcan á Íslandi Kr. 1.467.240.880

Árið 2012 voru tvö álfyrirtæki meðal tíu hæstu skattgreiðenda  
landsins. Við erum stolt af framlagi okkar til íslensks samfélags.

OPINBER GJÖLD



DÓMSMÁL Margrét Sverrisdóttir, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Frjálslynda flokksins, hefur enn 
ekki fengið greiddar 614 þúsund 
krónur, auk dráttarvaxta, sem 
flokkurinn var dæmdur til að 
greiða henni árið 2009.

Margrét furðar sig á því að 
Dögun, sem Frjálslyndi flokkur-
inn er nú runninn inn í, skuli 
hafa ráð á að auglýsa fyrir kom-
andi kosningar en hún sitji eftir 
án greiðslu.

„Þetta er bara ergilegt,“ segir 
hún. „Flokkur sem er ríkisrek-
inn og á alls konar styrkjum 
er dæmdur til að greiða ein 
kvenmanns mánaðarlaun en það 
er aldrei greitt. Svo er talað um 

réttlæti og sanngirni þegar farið 
er í framboð næst. Þeir hafa haft 
mörg tækifæri til að greiða einni 
konu laun sem henni bar með 
réttu að fá.“

Guðjón Arnar Kristjánsson, 

fyrrverandi formaður Frjáls-
lynda flokksins og núverandi 
liðsmaður Dögunar, segir Frjáls-
lynda flokkinn hægt og rólega 
vera að semja um skuldir sínar 
og þegar komi að því að gera upp 
við Margréti verði vonandi hægt 
að semja við hana líka.

„En þetta kemur Dögun ekkert 
við. Það fóru engar skuldir með 
Frjálslyndum yfir í Dögun. Ég 
skil það samt að Margrét hugsi 
þetta svona, hún heldur líklega 
að við höfum gert það sama og 
Íslandshreyfingin þegar hún 
gekk inn í Samfylkinguna og 
tók allar tugmilljóna skuldirnar 
með sér. Það er hins vegar ekki 
þannig.“  - sh

Framboð til formanns
Sjúkraliðafélags Íslands

Kjörnefnd/Uppstillinganefnd Sjúkraliðafélags Íslands 
auglýsir eftir framboði til formanns félagsins. 

Samkvæmt ákvæðum 22., 29. og 39. greinar félagslaga 
SLFÍ skal formaður félagsins kjörinn til þriggja ára í 

allsherjaratkvæðagreiðslu. 
Á kjörskrá og með kosningarétt eru allir félagsmenn SLFÍ.

Framboðum skal skila í síðasta lagi  31. mars 2013 á netfangið  
hafdisds@simnet.is eða helgamarteins@gmail.com einnig er hægt 
að senda inn tillögu á skrifstofu félagsins merkt, Formannskjör. 

Háaleitisbraut 66, 1O3 Reykjavík, sími 528 44OO

Einnig er hægt að 
hringja í söfnunar- 
símann 9O7 2OO2, 
gefa framlag á 
framlag.is, 
gjofsemgefur.is eða 
á söfnunarreikning 
O334-26-886, 
kt. 45O67O-O499. 

Valgreiðsla hefur verið send í 
heimabanka þinn. Með því að greiða 
hana styður þú innanlandsaðstoð 
Hjálparstarfs kirkjunnar og hjálpar 
til sjálfshjálpar.

Hjálpum heima
Hjálparstarf kirkjunnar veitir fjölbreytta 

aðstoð á Íslandi. Við hjálpum til sjálfshjálpar.

Andrea Ólafsdóttir
1. sæti Suðurkjördæmi

STJÓRNSÝSLA Tilraunir Jóhönnu 
Sigurðar dóttur forsætis ráðherra 
til að upplýsa um laun fjölmargra 
slita stjórna hafa engan árangur 
borið. Svo virðist sem krafa hennar 
um upplýsingarnar hafi verið huns-
uð með öllu.

Guðlaugur Þ. Þórðarson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, spurði 
forsætisráðherra um það á Alþingi 
8. mars hverju það sætti að henni 
hefðu ekki borist upplýsingar um 
launakjör þrettán slitastjórna, en 
eftir upplýsingunum var leitað fyrst 
fyrir átján mánuðum.

Eins og frægt 
er voru þau 
Guðlaugur og 
Jóhanna sam-
mála um mikil-
vægi málsins og 
hét ráðherra því 
að ganga eftir 
upplýsingunum 
þ a n n  s a m a 
dag. Sem hún 
og gerði, sam-

kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 
Jóhanna hefur í ræðu og riti lýst 
því yfir að laun slita stjórna ofbjóði 

henni. Á það við um upplýst laun 
slitastjórnar Glitnis sem skiptu 
hundruðum milljóna, eins og Frétta-
blaðið greindi frá í september 2012.

Jóhanna mun hafa rekið erindið í 
gegnum Katrínu Júlíus dóttur fjár-
málaráðherra, sem óskaði eftir upp-
lýsingunum frá Seðlabankanum, en 
eignarhaldsfélag hans á kröfur á öll 
búin. Þar stendur málið; slitastjórn-
irnar hækjast við að senda SÍ upp-
lýsingarnar, þótt einhverjar þeirra 
hafi orðið við beiðninni eða upplýst 
um launin á öðrum vettvangi, til 
dæmis á kröfuhafafundum.  - shá

Kröfu forsætisráðherra um upplýsingar um laun slitastjórna er ekki sinnt:

Slitastjórnir hunsa Jóhönnu

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

ALÞINGI Tvö stórverkefni eru fram 
undan eftir samþykkt Al þingis á 
lokadegi þingsins á miðvikudag. 
Veittar verða ívilnanir vegna 
iðnaðaruppbyggingar á Bakka 

í  n á g r e n n i 
Húsavíkur. Þá 
verður stofnað 
hlutafélag um 
byggingu nýs 
Landspítala – 
Háskólasjúkra-
húss.

Opinbert 
hlutafélag mun 
sjá um bygg-
ingu spítalans 

og er fjármálaráðherra heim-
ilt að ákveða að „tilteknir skýrt 
afmarkaðir, minni byggingar-
hlutar, eða byggingar, séu boðn-
ir út í formi langtímaleigu telji 
hann það þjóna heildarhagsmun-
um verkefnisins“, eins og segir í 
lögunum.

Í greinargerð með frum varpinu 
kemur fram að lífeyris sjóðirnir 
muni taka þátt í fjármögnun 
framkvæmdarinnar en aðrir en 
þeir taki þó á sig mestu áhættuna 
af verkefninu. Öðrum sé þó ekki 
til að dreifa en verktakanum og 
verkkaupanum og því komi til 
stofnunar hlutafélagsins. Heildar-
kostnaður er um 50 milljarðar.

Samkvæmt lögum um fram-
kvæmdir á Bakka fær atvinnu-
vegaráðherra heimild til að semja 
um framkvæmdir fyrir 3,4 millj-
arða króna. Í ofanálag verður 
ríkið af skatttekjum vegna frá-
vika frá ýmsum sköttum og gjöld-
um.

Hluti þessara framkvæmda 
nýtist í fleira en kísiliðju fyrir-
tækisins PCC, sem fyrirhug-
uð er. Þar má nefna göng undir 
Húsavíkurhöfða og hafnarbætur 
á Húsavík.  kolbeinn@frettabladid.is

Ívilnanir á Bakka 
og nýr Landspítali
Alþingi samþykkti stofnun hlutafélags um byggingu nýs Landspítala á lokadegi 
þingsins. Einnig að veita ívilnanir vegna iðnaðaruppbyggingar á Bakka. Bæjar-
stjóri Reykjanesbæjar harmar að ekki hafi verið gerð samþykkt um Helguvík.

LANDSPÍTALI  Áætlaður kostnaður við nýjan Landspítala er um 50 milljarðar króna. 
Opinbert hlutafélag verður stofnað um byggingu spítalans. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Það eru okkur gríðarleg vonbrigði að ekkert frumvarp hafi verið lagt fram 
um Helguvík, líkt og við teljum að hafi verið lofað. Þeim frumvarpsdrögum 
sem við sjálf gerðum fyrir ríkisstjórnina og byggðu á sömu forsendum og 
eru í Bakkafrumvörpunum, var stungið undir stól. Þetta er mismunun af 
verstu gerð sem íbúar láta ekki lengur bjóða sér. Það þarf ríkisstjórn sem 
segir fyrir okkar hönd: „Hingað og ekki lengra, nú skal Suðurnesjum sinnt 
eins og öðrum landshlutum,““ segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanes-
bæjar.

Hvar er Helguvík?

ÁRNI SIGFÚSSON

 Stærð m2 Áætlaður kostn.*
Meðferðarkjarni 58.754 31,6
Rannsóknahús 14.295 7,9
Sjúkrahótel 4.000 1,6
Bílastæðahús 16.987 1,7
Götur, veitur, lóð o.fl.  2,4
Forhönnun, skipulag, stjórnun o.fl.  4,2
Heildarkostnaður  49,4**
 *Í milljörðum króna

**Verðlag í október 2012, hlutur Reykjavíkur skv. 
samningi um bílastæði o.fl. er um 1 milljarður króna.

➜ 50 milljarðar í nýja Landspítala

Margréti Sverrisdóttur finnst að Dögun eigi að borga skuld við sig:

„Þetta kemur Dögun ekkert við“

MARGRÉT 
SVERRISDÓTTIR

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON
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Gildir til 1. apríl á meðan birgðir endast.

Þarf ekki 
að sjóða!

Aðeins 90 mín. 
í ofni!

SALT
MINNI

Páskasteikin
fæst í Hagkaup

Hagkaups Hamborgarhryggur
· SÉRVALINN AF FAGMÖNNUM
· ÞARF EINUNGIS AÐ ELDA Í OFNI
· SALT MINNI 

Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn
verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða
sérstakan hrygg samkvæmt ströngum gæðastöðlum
Hagkaups. Þar sem hryggurinn er salt minni þarf 
einungis að elda í ofnieinungis að elda í ofni.

Ferskur íslenskur kalkúnn
Kalkúnninn hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms á
veisluborðum Íslendinga. Það er gaman að elda kalkún, því 
möguleikar í fyllingum og meðlæti eru óendanlega margir
og ekki skemmir fyrir að kjötið bragðast einstaklega vel.
Kjötið er fitusnautt, létt í maga og án nokkurra aukaefna.

Hagkaups smjörsprautað 
kalkúnaskip
Í fjöldamörg ár hefur Hagkaup boðið upp á
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og hefur
slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint í 
ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Úrbeinað og fyllt lambalæri 
að hætti Jóa Fel
Þetta bragðgóða læri er úrbeinað og fyllt með piparosti,
gráðosti, hvítlauk, villisveppum, rósmarin, basil, oregano,
olíu, salti og pipar.

Heill humar 400g
Einstaklega bragðgóður humar sem hentar vel á
veisluborðið um páskana. Humarinn er tilbúin beint
í pottinn og tekur aðeins nokkrar mínútur að elda.

3.498kr/kg

SMJÖRSPRAUTAÐ
KAKK LKÚNASKIP

2.878kr/kg

ÚRBEINAÐ OG 
FYLLT LAMBALÆRI

1.899kr/kg

KAKK LKÚNN
FERSKUR

1.999kr/kg

HAMBORGAR-
HRYGGUR

999kr/stk

HEILL HUMAR
400g

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN
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Í þessari 12 daga draumaferð 
verður farið um margar af 
þekktustu perlum landsins 
og skyggnst inn í söguna, 
mannlífið og náttúruna. 
Fararstjóri: Ása María 
Valdimarsdóttir

Um ferðina:

LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | URVALUTSYN.IS

á mann í tvíbýli. Gist verður í 
Traunkirchen, Vínarborg, 
Klagenfurt, Bad Gastein og München

273.900 KR.-

Fegurð Austurríkis
8. - 20. ágúst

Mjög mikið innifalið

Mandela braggast
1 SUÐUR-AFRÍKA Stjórnvöld í 

Suður-Afríku segja að hinn 
94 ára gamli Nelson Mandela sé 
á batavegi á sjúkrahúsi í Pretoríu, 
höfuðborg landsins. Þangað var hann 
fluttur á miðvikudag með sýkingu 
í lungum og gallsteina. Mandela er 
fyrrverandi forseti Suður-Afríku.

Kínverjar fangelsa 
ættingja Xiaobo
2 KÍNA Liu Hui, mágur Liu Xiaobo, hand-

hafa friðarverðlauna Nóbels, hefur verið 
handtekinn í Peking sakaður um skjalafals. 
Fjölskyldan segir þetta vera enn eina aðferð 
stjórnvalda í Kína til að koma höggi á fjöl-
skylduna. Xiaobo hefur setið í fangelsi í Kína 
síðan 2008 fyrir að tala opinskátt um and-
kommúnískar skoðanir sínar og fyrir aukinni 
mannréttindagæslu í heimalandi sínu. 

Þegar fjölskyldan hefur reynt að hafa 
samband við skrifstofu saksóknarans hefur 
enginn svarað. Fjölskyldumeðlimir ræða 
mál Hui eða Xiaobo ekki opinberlega en AP 
fréttastofan hefur eftir ónefndum meðlim 
fjölskyldunnar að hún sé undir stöðugu eftir-
liti kommúnistastjórnarinnar.

83 fastir í gull-
námu í Tíbet
3 TÍBET Stór aurskriða féll 

yfir gullnámu í Tíbet og 
lokaði 83 námuverkamenn 
inni í gær. Kínverskir frétta-
miðlar sögðu frá því að 
skriðan hefði þakið fjóra fer-
kílómetra í Maizhokunggar-
sýslu. Fréttir af skriðunni 
bárust hins vegar ekki fyrr en 
nokkrum klukkutímum eftir 
að hún féll. Óljóst er hvers 
vegna það tók fréttirnar 
svo langan tíma að berast. 
Björgunar störf voru þegar 
hafin í gær og sjúkrahús í 
næstu bæjum voru sett í við-
bragðsstöðu. 

HEIMURINN

1

23

SVÍÞJÓÐ Sænsku lögreglunni hafa 
á undanförnum dögum borist 
yfir tuttugu tilkynningar um 
kynferðis brot gegn stúlkum á 
aldrinum tíu til fjórtán ára í kjöl-
far handtöku karls á fimmtugs-
aldri. Hann er grunaður um 
kynferðisbrot gegn þrettán ára 
stúlku í Kumla en talið er að hún 
hafi fleygt sér fyrir lest þann 8. 
mars síðastliðinn. 

Í fyrstu taldi lögreglan að 
þrettán ára stúlkan hefði svipt 
sig lífi vegna eineltis. Viku eftir 
andlát hennar var maðurinn 
handtekinn í vesturhluta Sví-
þjóðar. Hann er grunaður um 
að hafa hótað að setja myndir af 
stúlkunni á netið yrði hún ekki 
við kröfum hans. Stúlkan mun 
hafa sagt við hann á samskipta-
miðli að hún myndi ráða sér bana.
 - ibs

Barnaníðingur handtekinn:

13 ára fleygði 
sér fyrir lest

HNEFAR STEYTTIR  Tugir þúsunda Norður-Kóreubúa komu saman á aðaltorgi 
Pjongjang í gær til að fagna yfirlýsingum Kim Jong-un.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NORÐUR-KÓREA, AP Rússar vara við 
því að ástandið í Norður-Kóreu geti 
hæglega farið úr böndunum. Utan-
ríkisráðherra Rússlands, Sergei 
Lavrov, sagði vítahring geta orðið 
til og skoraði á alla málsaðila að 
grípa ekki til einhliða aðgerða í 
málinu.  

Ástandið á Kóreuskaganum hefur 
versnað undanfarið, ekki síst eftir 
nýlegar heræfingar Suður-Kóreu-
manna og Bandaríkjamanna fyrr í 
mánuðinum. Tilkynnt var um það á 
fimmtudag að háþróaðar sprengju-
flugvélar hefðu tekið þátt í her-
æfingunum og í kjölfarið hótuðu 
Norður-Kóreumenn því að „jafna 
sakirnar“ við Bandaríkin. Kim 
Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu-
manna, skipaði svo hernum að búa 
öll flugskeyti landsins undir yfir-

vofandi árásir á bandarísk skot-
mörk í gær.  Á meðal skotmarka 
sem voru nefnd voru herstöðvar á 
Havaí, í Gvam og Suður-Kórea, auk 
Bandaríkjanna sjálfra. 

Ríkisfréttastofa Norður-Kóreu 
hafði eftir leiðtoganum að hann for-
dæmdi flug sprengjuflugvélanna og 
sagði það sýna að Bandaríkin hygð-
ust hefja kjarnorkustríð á Kóreu-
skaganum. 

Bandaríkjamenn hafa hafn-
að þessu „orðagjálfri“ Norður-
Kóreumanna og segja sprengjuflug-
vélarnar einfaldlega sýna hvernig 
Bandaríkjamenn geti varið banda-
menn sína á svæðinu. „Norður-
Kóreumenn verða að skilja að það 
sem þeir eru að gera er mjög hættu-
legt,“ sagði varnarmálaráðherrann 
Chuck Hagel.  thorunn@frettabladid.is

Hættan eykst 
á Kóreuskaga
Norður-Kóreumenn segjast hafa gert flugskeyti reiðu-
búin fyrir árás á bandarísk skotmörk, enda þurfi að 
„jafna sakirnar“ gegn þeim. Rússar vara við því að 
ástandið á svæðinu geti hæglega farið úr böndunum. 



Tilboðin gilda frá 30.03 til 01.04 
www.rumfatalagerinn.is

KÖKUDISKUR
Með loki og góðu handfangi.

FULLT VERÐ: 1.295

995

STELPU- OG STRÁKASOKKAR
8 sokkar í pakka.

8 PÖR:

1.695

Stærð: 134 x 80 x 39 sm.

ERIK SKENKUR
Fallegur skenkur með 12 skúffum.
Fæst í hvítu, lútuðu og antíkbrúnu. 

St ð 134 80 39

FULLT VERÐ: 34.950

24.950

SPARIÐ

10.00010.000

CARMEN  OG CASPER STÓLAR
Fallegir stólar með krómfótum, fáanlegir í rauðumm, 

limegrænum, svörtum og hvítum lit.

N†TT

N†TT

1 STK. AÐEINS:

9.995
ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

HÁGLANS

g g

KATJA ANDADÚNSÆNG
Gæðasæng fyllt með 90% af mjúkum 
andadúni og 10% af andafiðri. Áklæði úr 80% polyester og 
20% bómull. Sængin er saumuð í ferninga svo dúnninn haldist 
jafn yfir alla sængina.  Þyngd: 650 gr. Má þvo við 60°C. 
Stærð: 135 x 200 sm.

BORÐ AÐEINS:

34.950

60

FULLT VERÐ: 19.950

9.995

AFSLÁTTUR
50%50%

FRÁBÆR DÚNSÆNG!

2 STK.

8 PÖR

GÖNGUSSTAFTT IR
Góðir göngusta aaðafir, hægt a
stilla lengd á stö nn-öfum. Fáa

legir í 2 litum.

NELL SÆNGURVERASETT
Efni: 100% bómullarsatín. Stærðir: 140 x 200 sm.

1 sett 4.995 nú 2 sett 7.990 
140 x 220 sm. 5.995  200 x 220 sm. 7.995

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

BÓMULLARSATÍN

140 X 200 SM.

4.995

VERÐ FRÁ:

1.995
KÖKUDISKUR

AFSLÁTTUR
23%23%

VERÐ AÐEINS:

2.995

MODENA BORÐ
Glæsilegt háglansborð með krómfæti.

Fáanlegt hvítt og svart. Stærð Ø: 110 sm.

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM 

SPEGLUMSPEGLUM

25%
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F
yrir kristinn mann er auðvelt að vera orðinn svolítið 
niðurdreginn á laugardaginn fyrir páska, eftir allan 
passíusálmalesturinn undanfarna daga, píslargöngurnar 
og frásagnir af pínu og dauða Jesú Krists fyrir tvö þús-
und árum. Þannig var líka komið á þessum sama degi á 

sínum tíma fyrir fylgjendum Krists, þeim sem urðu fyrsti vísirinn 
að kirkju hans. Þeir voru hræddir, vonlausir og margir vantrúaðir.

Þetta hugarástand er samt í 
rauninni nauðsynlegt til þess 
að við getum leyft okkur að 
njóta hátíðarstemmningarinnar 
á páskadagsmorgni og endur-
heimta þá gleði og sigurvissu 
sem fylgir frásögninni af upprisu 
Jesú Krists. Hún er öflugasta 
uppspretta trúarvissu kristinna 

manna; gröfin var opin, frelsarinn upprisinn. Hann hafði sigrað 
sjálfan dauðann. Fylgjendur hans breiddu fagnaðarerindið út um 
allan heiminn.

Eins og Agnes Sigurðardóttir, biskup Íslands, segir í viðtali í 
Fréttablaðinu í dag má sækja í þessa sögu leiðsögn í lífi okkar 
sjálfra: „Þegar við erfiðleika er að etja er gott að líta til upp-
risunnar og nú hefur þjóðin gengið í gegnum efnahagsþrengingar, 
hálfgerðan föstutíma, þá er gott að hafa páskasólina fyrir augum.“

Biskupinn talar líka um stöðu þjóðkirkjunnar í viðtalinu. Að 
mörgu leyti má segja að hún hafi verið hnípinn söfnuður undan-
farin ár. Það hefur einfaldlega gengið illa; umræðan hefur verið 
neikvæð, fólki í kirkjunni hefur fækkað og að henni verið þrengt 
á ýmsa vegu. Kirkjan hefur lent í basli með viðbrögð sín við 
að minnsta kosti þrenns konar samfélagsþróun; mannréttinda-
baráttu samkynhneigðra, sviptingu hulu leyndar og þöggunar af 
kynferðis brotum og fjölmenningarvæðingu Íslands, sem felur 
meðal annars í sér að samkeppni lífsskoðana er harðari og það er 
liðin tíð að nánast allir sæki sína andlegu leiðsögn til kirkjunnar.

Þessi staða er ekkert einsdæmi hjá kristnum kirkjudeildum, 
hvorki hér á landi né úti um heim. Þær standa víða höllum fæti. 
Nýlega var hér í blaðinu úttekt á því hvernig kaþólska kirkjan 
hefur glatað trausti, fylgjendum og ítökum á síðustu árum. Stærsta 
kirkjudeildin hefur ekki bara misst af mannréttindabaráttu 
samkynhneigðra heldur sömuleiðis af kvenréttindabaráttunni og 
baráttunni gegn alnæmi svo tvennt sé nefnt. Hún virðist úr takti 
við samfélags- og menningarstrauma nútímans, sem undirstrikað-
ist við páfakjörið á dögunum; lokaðir fundir með reykmerkjum og 
pilsaþytur gamalla karla sem allir voru eins.

Á Íslandi situr hins vegar fráskilin amma á biskupsstóli. Hún 
svarar vel þegar hún er spurð um stöðu þjóðkirkjunnar: „Ég tel 
að samfélagið allt og kirkjan hafi lifað í dálitlum ótta við nýja 
strauma í samfélaginu og finnst að við ættum heldur að snúa 
óttanum í virðingu og jákvæðni.“

Leiðin út úr ógöngum kirkjunnar liggur einmitt á þessum 
slóðum. Þar sem var útilokun á að vera umburðarlyndi og kær-
leikur. Þar sem var lokað á að vera opið. Þar sem var ótti við 
breytingar á að vera hugrekki til að takast á við þær og vinna 
með þeim – í þeirri bjargföstu trú að á endanum sigrar kristinn 
kærleiks boðskapur. Gleðilega páska!
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Búsáhaldabyltingin
sjálfsprottin eða skipulögð?

Boðskapur biskups á upprisuhátíðinni:

Óttanum snúið 
í sigurvissu

A lla jafnan sætir ekki tíð-
indum þegar ráðherrar 
af Norðurlöndum koma 
hingað. Þó vakti heim-

sókn Carls Bildt, utanríkis-
ráðherra Svíþjóðar, nokkru meiri 
athygli á dögunum en gengur og 
gerist. Hann var áður leiðtogi 
Hægri flokksins og forsætis-
ráðherra.

Koma hans hingað að þessu 
sinni gefur tilefni til að skoða 
ýmsar hliðar Evrópusambands-
umræðunnar. Nefna má hversu 
hugmyndafræðilegt  reiptog hér 
sker sig frá því sem almennt er 
í þeim löndum sem við jöfnum 
okkur helst til og eigum mest við-

skipti við. 
Evrópusam-

starfið bygg-
ir fyrst og 
fremst á þeirri 
hu g s u n  a ð 
athafnafrelsi 
einstaklinga 
og fyrirtækja 
yfir  la nda-
mæri og út 

fyrir landsteina auki hagvöxt og 
velferð. Í annan stað er hugsun-
in sú að tryggja verði jafnræði 
með samræmdum leikreglum. 
Í þriðja lagi er hugsunin sú að 
slíkt samstarf skyldra þjóða efli 
þær í samskiptum við fjarlægari 

heimshluta. Loks hafa menn talið 
að með þessu móti megi tryggja 
frið og öryggi betur en með ann-
ars konar samskiptaháttum. 

Af sjálfu leiðir að borgara legir 
flokkar og sósíal demókratar hafa 
alls staðar náð saman um þessa 
umgjörð efnahagslífs og alþjóða-
samstarfs. Hreinir vinstri flokk-
ar og þeir sem lengst eru til 
hægri eru af hugmyndafræði-
legum ástæðum gjarnan á önd-
verðum meiði. Ísland hefur lengst 
af fallið inn í þessa mynd. Það 
er fyrst á allra síðustu árum að 
meirihluti framsóknarmanna og 
sjálfstæðismanna hefur snúið 
þessari hugmyndafræði á haus. 

Hugmyndafræði á haus

Í frjálsu þjóðfélagi hljóta ólík 
hugmyndafræðileg viðhorf að 
leiða til rökræðna og átaka í 

kosningum. Það er eins og vera ber. 
En hitt er ekki vandalaust þegar 
hugmyndafræðinni er snúið á haus 
eins og hér hefur gerst í rökræðum 
um Evrópusambandið. Málefnaleg 
ósamkvæmni í innanlandspólitík-
inni og Evrópupólitíkinni getur 
nefnilega valdið röksemdasmiti.

Án þess að rýrð sé kastað á 
nokkurn bera Morgunblaðið og 
netmiðillinn Evrópuvaktin höfuð 
og herðar yfir aðra málflytjendur 
gegn frekara Evrópusamstarfi. Þó 
að málflutningur Morgunblaðsins 

hafi um skeið verið Framsóknar-
flokknum notadrýgstur er gamal-
gróin ímynd blaðsins þó sú að þar 
megi finna viljans sverð og and-
ans skjöld fyrir borgaralegri hug-
myndafræði Sjálfstæðisflokksins. 

Á sínum tíma var Hannes Péturs-
son skáld tíður gestur á síðum 
Morgunblaðsins. Fyrir skömmu 
skrifaði skáldið grein í þetta blað 
þar sem sjónum var beint að þeim 
lýsingum sem andstæðingar frek-
ari Evrópusamvinnu nota um for-
ysturíki Evrópusambandsins. Þau 
eru jafnan nefnd nýlenduríki. Þau 
eru sögð kúga smáþjóðir. Þau eru 
kölluð varðhundar banka valdsins 

gegn hagsmunum almennings. 
Brussel er álitin háborg umsáturs-
ins um Ísland.  

Forystumenn sömu ríkja hafa 
lengi hist í höfuðstöðvum Atlants-
hafsbandalagsins í Brussel. Þar 
hafa þeir fram til þessa haldið á 
kyndli frelsisins, verið brjóstvörn 
lýðræðis og hlífiskjöldur smá-
ríkja. Getur geð þeirra verið svo 
klofið eftir því hvar þeir hittast í 
borginni? Eða höfum við eftir allt 
verið í hættulegum félagsskap frá 
1949 eins og Þjóðviljinn fullyrti 
með nákvæmlega sömu orðum og 
Morgunblaðið notar nú um Evrópu-
sambandið?

Röksemdasmit

Eftir að dró úr deilum um 
atvinnufrelsi og þjóð nýtingu 
hefur markalínan milli 

vinstri og hægri í pólitík helst 
verið dregin milli ráðdeildar og 
óreiðu í fjármálum. Við hrösuð-
um illa á sviði peningamála fyrir 
fáum árum og þurftum að biðja 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og nokk-
ur Evrópusambandsríki ásjár. 
Aðstoð var veitt með ströngum 
skilyrðum um íhaldsráðstafanir í 
fjármálum.

Kýpur hefur um hríð verið á 
barmi hengiflugsins. Gagnrýn-
endur Evrópusambandsaðildar 

færa nú þau rök helst gegn aðild 
Íslands að þau skilyrði sem sam-
bandið setur Kýpur um ráðdeild 
á móti aðstoð lýsi óvild forystu-
ríkja þess í garð smáríkja. Með 
öðrum orðum: Tilgangurinn 
helgar meðalið. Afstaða er tekin 
með þeim sem bera ábyrgð á 
óreiðunni á Kýpur og gegn þeim 
sem halda fast við ráðdeildina ef 
það má verða til að sá tortryggni í 
garð Evrópusambandsins.

Önnur röksemd sem beitt er 
gegn Evrópusambandinu eru hug-
myndir sem þar eru ræddar um 
sameiginlega ríkisfjármálareglu. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað 
fyrir sams konar hugmyndum. 
En slík hugsun er talin sprottin af 
hinu illa í Evrópusamhengi. 

Hvernig geta menn gert kröfur 
um ráðdeild og að þjóðin lifi í sam-
ræmi við efni þegar slíkt þykir 
vera yfirgangur og ofríki gagn-
vart ríkjum sem hafa spilað rass-
inn úr buxunum? Alltént er hætt 
við að  ráðdeildarboðskapurinn á 
heimavígstöðvunum veikist. Rök-
semdasmit af þessum toga gæti 
verið ein skýringin á þeirri mál-
efnalegu upplausn og fylgissveifl-
um sem nú einkenna stjórnmálin. 

Með eða móti óreiðumönnum?
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Skoðun visir.is

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Gefðu sparnað 
í fermingargjöf

Fermingarkortið er inneignarkort sem hentar þeim vel sem 

vilja gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 5.000 

króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur 

eða meira inn á Framtíðargrunn. 

Fermingarkortið er gjöf sem leggur grunn að � árhag framtíðarinnar. 
Kortið kemur í fallegum gjafaumbúðum og fæst án endurgjalds í útibúum Landsbankans.

Gamli barnaskólinn í 
Skógum í Fnjóskadal 
er hús með sál. Þang-
að er gott að koma og 
spjalla. Það gerði ég fyrir 
skömmu er ég flutti þar 
erindi um siðfræði og sið-
ferðislega ábyrgð. Það er 
reyndar gaman að vita 
til þess að þetta gamla 
skólahús nýtist áfram í 
sveitinni, þarna fara fram 
margvíslegar fræðslu- og 
kaffistundir og eitt og 
annað sem nærir félagsþörf og 
-vitund. Samfélagið utan um þetta 
siðfræðispjall var vænt og gott 
og viðstaddir virkir í umræðum, 
enda erum við víst öll að fást við 
siðfræði og siðferði með einum 
eða öðrum hætti daglega, hverja 
stund. Það er gott að halda því til 
haga að siðfræði er fræðigrein 
innan heimspekisviðs en siðferði 
hins vegar framkvæmd siðfræð-
innar. 

Við erum sem sagt hvað eftir 
annað að framkvæma siðfræði, 
jafnvel á þessari stundu ert þú 
að taka annaðhvort stórvægilega 
ellegar smávægilega siðferðis-
lega ákvörðun. Þess vegna erum 
við á vissan hátt hvert og eitt sér-
fræðingar í siðfræði og sjálfsagt 
fáir sem voga sér að kalla sig sið-
fræðinga, þar sem enginn kann 
við að bera þann titil ef hann t.d. 
hrasar á svelli siðferðis, sem við 
gerum jú öll einhvern tímann. 
Verði einhverjum á að halda öðru 
fram er honum samstundis varp-
að í flokk með faríseanum forðum 
sem sagðist ekki vilja vera eins 
og þessi tollheimtumaður og benti 
á hann með svip yfirlætis er þeir 
báðu saman í musterinu. 

Siðferðisleg ábyrgð
Siðferðisleg ábyrgð er gríðarlega 
mikil ábyrgð án þess að við gerum 
okkur alltaf nægilega grein fyrir 
henni. Ábyrgðin felst m.a. í því 
að skynja og skilja umhverfi sitt, 
læra af hinni siðferðislegu hrösun 
á svellinu sleipa og jafnframt því 
að leggja sig fram um að þekkja 
inntak mikilvægra siðferðislegra 
hugtaka. Hvað með t.a.m. hug-
takið velferð? Í hvaða samhengi 
setur þú hugtakið velferð? Nú í vor 
fyrir alþingiskosningar kæmi mér 
ekkert á óvart að framboðin 13, 
eða hvað þau nú voru orðin mörg, 
myndu nota ósjaldan hugtakið 
velferð. Það hefur einhvern veg-
inn verið þannig í gegnum tíðina 
að hugtakið hefur þótt áhrifaríkt í 

slagorðasamkeppni stjórn-
málaaflanna, kannski 
vegna þess að það tekur 
utan um margt jákvætt og 
höfðar til þeirra siðferðis-
þanka er búa í brjóstum 
landsmanna daglega.

Tengjum við velferð ekki 
oft við efnahagslega vel-
sæld? Gæti verið að það séu 
einhverjir þarna úti sem 
sjá velferð aðeins fyrir sér 
út frá auknum hagvexti? 
Erum við að tala um að 

velferð sé einkum virkara lýðræði, 
meiri atvinna, meiri peningar? Nú 
er ég ekki draga úr þessum þáttum, 

sem þarna eru tengdir við velferð, 
en í raun eru þeir ekki fyrstir og 
fremstir. Velferð er nefnilega í eðli 
sínu hugsjón, siðferðilega göfugt 
markmið og grundvallarstoðir þess 
eru mannúð, virðing fyrir mann-
eskjunni sem persónu, sjálfræði, 
velvild og umhyggja fyrir öðrum, 
réttlæti, frelsi og ábyrgð, réttindi 
og skyldur og gleymum ekki skyld-
unum. 

Siðferðilegar forsendur vel-
ferðar krefjast þess einkum að 
allir aðilar ræki skyldur sínar í 
stað þess að varpa eigin ábyrgð 
yfir á aðra. Velferðarhugtakið er 
þannig safnheiti fyrir margþætt 

siðferðileg verðmæti eða gæði, 
sem gefa mannlífinu gildi. Þarna 
er um hina raunverulegu velferð 
að ræða og sé unnið af heilindum 
að þessu siðferðilega göfuga mark-
miði er svo sem ekkert loku fyrir 
það skotið að allir þeir veraldlegu 
þættir, sem hér hefur verið minnst 
á og ýmsir tengja fyrst og fremst 
velferðinni, fylgi á eftir. Ég segi 
fyrir mig að það stjórnmálaafl sem 
virðist sjá þetta skýrt og starfar í 
samhengi við þá sýn er að mínu 
mati vel statt hvernig svo sem 
því reiðir af í argaþrasi pólitíkur-
innar, sem getur verið snúin tík 
eins og maðurinn sagði. Ég er ekki 

frá því að kæmi ég auga á slíkt 
afl mitt í allri kosningabaráttu og 
umræðu, sem ég vona og treysti að 
verði meira en loforða flaumur og 
slagorða samkeppni, að þá myndi 
ég gjarnan greiða því atkvæði mitt. 
Já, blessuð velferðin!  

Blessuð velferðin!
➜ Siðferðilegar forsendur 
velferðar krefjast þess 
einkum að allir aðilar ræki 
skyldur sínar í stað þess að 
varpa eigin ábyrgð yfi r á 
aðra.

SAMFÉLAG

Bolli Pétur 
Bollason
sóknarprestur 
Laufásprestakalli

1.110 
MIÐVIKUDAGUR 27. MARS
Latte-listinn: Gegn ófor-
skömmuðu kjördæmapoti
Sif Sigmarsdóttir pistlahöfundur

742 
ÞRIÐJUDAGUR 26. MARS
Um tilfi nningar og staðreyndir
Sigrún Blöndal bæjarfulltrúi á Fljótsdals-
héraði

584 
MÁNUDAGUR 25. MARS 
Að fórna vatni
Stefán Jón Hafstein sviðstjóri hjá Þróunar-
samvinnustofnun

545 
FIMMTUDAGUR 28. MARS
Að verða illt í auðmýktinni
Saga Garðarsdóttir pistlahöfundur

250 
MÁNUDAGUR 25. MARS
Aðskilnaður systkina 
Hrafnhildur Hannesdóttir, foreldri og 
doktorsnemi, Rannveig Sverrisdóttir, foreldri 
og lektor, og Birna Hafstein, foreldri, leikari 
og framleiðandi

156 
MÁNUDAGUR 25. MARS. 
102 Reykjavík
Guðmundur Andri Thorsson pistlahöfundur 
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Á undanförnum fjórum 
árum hefur íslenskt sam-
félag náð jöfnum og góðum 
bata eftir efnahags hrunið. 
Þessi tími hefur verið 
okkur öllum sem mynd-
um samfélag hér á Íslandi 
erfiður en nú sjáum við 
fyrsta árangur erfiðisins. 
Á næstu árum er raunhæft 
að hefja stórsókn í því að 
bæta lífskjör á Íslandi. 
Þar vill Vinstrihreyfingin 
– grænt framboð setja upp-
byggingu heilbrigðismála, 
menntamála og velferðarmála í 
forgang.

Það hefur ekki verið hlaupið að 
því að tryggja að grunn stoðirnar 
svo að heilbrigðisþjónustan, 
menntakerfið og velferðarkerfið 
hafi áfram getað staðið undir sam-
félagslegu hlutverki sínu á sama 
tíma og unnið hefur verið að því 
að loka rúmlega 200 milljarða fjár-
lagagati og bæta efnahag landsins. 
Enginn þessara málaflokka hefur 
verið ofhaldinn á þessu kjörtíma-
bili en þar hefur hins vegar ríkt 
ríkur skilningur á hinni erfiðu 
stöðu ríkisfjármála. Það sem hefur 
svo bjargað grunnstoðunum frá 
frekari og skaðlegri niðurskurði 
eru þær breytingar sem hafa verið 
gerðar á skattkerfinu, skattkerfis-
breytingar sem hafa aukið skatt-
byrði hinna tekjuhæstu en lækk-
að hana hjá þeim tekjulægstu, og 
aflað þannig ríkissjóði aukinna 
tekna til þessara málaflokka.

Snúum vörn í sókn
Nú þarf hins vegar að snúa vörn í 
sókn og fyrsta skrefið er að viður-

kenna störf þeirra sem 
bera uppi heil brigðis-, vel-
ferðar- og mennta kerfið 
frá degi til dags. Það er 
staðreynd að kjör þeirra 
sem þar starfa eru ekki í 
samræmi við mikilvægi 
þeirra fyrir samfélagið. 
Á nýju kjörtímabili eigum 
við því að sameinast um að 
bæta kjör þessara stétta 
umfram annarra.

Í öðru lagi þurfum við 
að tryggja eðlilega fjár-
mögnun þessara kerfa. 

Gera þarf átak í því að endur-
nýja og bæta tækjakost og starfs-
aðstöðu. Auk þess þurfum við að 
fullfjármagna bæði háskólana 
og framhaldsskólana sem hafa 
verið vanfjármagnaðir frá því 
löngu fyrir hrun. Þá þurfum við 
að tryggja námsmönnum fram-
færslustuðning svo þeir geti ein-
beitt sér að námi sínu, annars 
vegar með því að efla Lánasjóð 
íslenskra námsmanna og koma á 
því kerfi að hluti lána falli niður 
og breytist í styrk að loknu námi, 
og hins vegar að koma á fót nýju 
framfærslukerfi sem tryggir 
þeim framfærslu sem vilja fara 
af vinnumarkaði og sækja nám á 
framhaldsskólastigi.

Í þriðja lagi þurfum við að 
bæta stöðu barnafjölskyldna og 
tekjulágra, þar á meðal aldr-
aðra og öryrkja. Það gerum við 
með því að efla barnabótakerfið, 
vaxtabótakerfið og hækka tekju-
þak fæðingarorlofssjóðs. Auk 
þess þarf að gera frumvarp um 
almannatryggingakerfið, sem 
lagt var fram á Alþingi nú í vor, 

að lögum og tryggja fulla fjár-
mögnun þess.

Fjárfesting
Við lítum á þessi verkefni sem fjár-
festingu til framtíðar – fjárfest-
ingu í okkur sjálfum til að virkja 
þann mannauð sem við búum yfir. 
Heilbrigðiskerfi sem tryggir jafn-
an aðgang að góðri og áreiðanlegri 
þjónustu eykur lífsgæði okkar. Efl-
ing menntakerfisins skapar aukin 
tækifæri og leggur grunn að vel-
sæld. Öflugra velferðarkerfi trygg-
ir aukinn jöfnuð og þannig farsælla 
samfélag. Eitt helsta verkefni 
stjórnvalda er að búa Ísland undir 
áskoranir og tækifæri 21. aldar-
innar. Þar munu aukinn jöfnuður 
og bætt aðgengi að góðri menntun 
og heilbrigðisþjónustu leika lykil-
hlutverk. Mannauðurinn er lykill 
að framtíðinni ekki síður en auð-
lindir hafs og lands og hann verður 
hámarkaður með því að skapa sam-
félag jafnaðar.

Miðað við núverandi efnahags-
horfur og óbreytt skattkerfi er 
raunhæft að hefja sókn í heilbrigð-
is-, mennta- og velferðarmálum. 
Vinstri græn vilja hefja slíka sókn 
með því að auka framlög ríkissjóðs 
til þessara málaflokka samhliða 
því að hefja niðurgreiðslur skulda 
þjóðarbúsins.

Fjárfesting til framtíðar

Á síðasta fundi umhverfis- 
og samgönguráðs Reykja-
víkurborgar var samþykkt 
að verja hvorki meira né 
minna en níutíu milljónum 
króna til að breyta einum 
stuttum vegarspotta sem 
enginn býr við, en um er 
að ræða Sæmundargötu, 
fyrir framan aðalbyggingu 
Háskóla Íslands. Til stendur 
að útbúa þar göngu- og hjól-
reiðastíg fyrir umrædda 
fjárhæð.

Þessi forgangsröðun verður að 
teljast óskiljanleg á sama tíma og 
viðhaldi gatna og gangstétta er varla 
sinnt í borginni, en niðurskurður til 
þess málaflokks hefur verið mikill á 
undanförnum árum. Við Sæmundar-
götu býr enginn og umferð þar 
er sáralítil. Gatan er umfram allt 

innkeyrsla á bílastæði við 
Háskólann. 

Það getur ekki verið slíkt 
forgangsmál að þrengja 
þessa götu, enda liggja 
ekki fyrir neinar mælingar 
á fjölda bíla sem um götuna 
fara eða meðalhraða. Þá er 
mér ekki kunnugt um að 
nein slys hafi átt sér stað 
við þessa götu. Kostnaður-
inn er í ofanálag yfirgengi-
legur. Hluti af þessum 

áformum er að taka 350 bílastæði 
sunnan götunnar án þess að fyrir 
liggi hvar stúdentar og starfsfólk 
Háskólans eigi að leggja bílum 
sínum. 

Hefði ekki verið nær að leyfa 
útsvarsgreiðendum í Reykjavík að 
njóta góðs af þessum níutíu milljón-
um í formi lægri skatta í stað þess 

að fleygja þeim í óþarfa fram-
kvæmd? Stefna Jóns Gnarr og Sam-
fylkingarinnar hefur snúist um að 
hækka allar álögur á borgarbúa, 
skerða grunnþjónustu og hætta að 
sinna viðhaldi eigna en stórauka 
þess í stað kostnað við yfirstjórn 
og eyða fjármunum í annað bruðl á 
borð við Sæmundargötu ævintýrið, 
stuttan vegarspotta sem mun um 
ókomin ár verða minnisvarði um 
óstjórn meirihluta Samfylkingar-
innar og hins svokallaða Besta 
flokks.

Níutíu milljónir í óþarfa

Undanfarna mánuði hefur 
átt sér stað umræða um 
óánægju unglækna og 
læknakandidata á Land-
spítalanum með álag og 
launamál. Sú óánægja 
hefur meðal annars komið 
fram í uppsögnum tuttugu 
unglækna sem hafa sagt 
starfi sínu lausu í stað þess 
að vinna við þær aðstæður 
sem þeim eru boðnar.

Ég vil gera grein fyrir 
aðstæðum frá mínum 
sjónar hóli. Ég er læknanemi og 
mun ljúka mínu fjórða námsári nú 
í vor. Skiptingin á náminu er þannig 
að fyrstu þrjú námsárin eru bók-
leg og aðallega er kennt í kennslu-
stofum en síðari þrjú árin eru verk-
leg og er kennt á Landspítalanum 
og heilsugæslustöðvum. Mín fyrstu 
kynni af spítalanum voru því í 
haust þegar ég mætti í mína fyrstu 
viku af verklegu námi. 

Ég byrjaði strax að fylgjast 
náið með unglæknunum og lækna-
kandidötunum. Það var eins og að fá 
að gægjast þrjú ár inn í framtíðina. 
Ég var gífurlega forvitinn um hvern-
ig líf mitt myndi verða fyrstu árin 

eftir að námi mínu lyki. Það 
sem sló mig fyrst var hvað 
þau voru með allt á hreinu. 
Það skipti ekki máli hvað ég 
spurði mikið og ýtarlega, ég 
fékk alltaf greinargott svar 
og góða kennslu. Sérfræð-
ingar, hjúkrunarfræðingar, 
sjúkraliðar, aðstandendur 
og sjúklingar komu í röðum 
og fengu svör við sínum 
spurningum eins og ekkert 
væri auðveldara. Þau vissu 
hvar allt var og hvernig allt 

virkaði. Þau voru ofurmenni. Ég var 
stoltur af því að ég myndi einn dag-
inn gegna svo ábyrgðarmiklu hlut-
verki og vonaðist til að geta staðið 
mig eins vel.

Aldrei í matsalnum
En svo liðu vikurnar og mánuðirnir 
og ég fór að taka eftir fleiri hlutum. 
Ég tók eftir því að unglæknar voru 
aldrei í matsalnum heldur borðuðu 
matinn sinn við tölvurnar. Ég tók 
eftir því að þegar vaktinni lauk og 
ég fór heim, þá sátu unglæknarnir 
eftir og héldu áfram vinnu. Ég tók 
eftir baugunum og svefnleysinu. 
Ég tók eftir því að unglæknar áttu 

oft að vera á þremur stöðum í einu 
til að sinna þeim skyldum sem þeir 
áttu að gegna. Fólk sem ég hafði 
gert ráð fyrir að væru vinnualkar 
og sátt við sitt hlutskipti reyndist 
vera foreldrar sem þráðu ekkert 
meira en að vera heima með börn-
unum sínum. Þau voru ekki ofur-
menni. Þau voru venjulegt, duglegt 
fólk undir gífurlegu álagi. Við stolt-
ið blandaðist kvíði. Hvernig getur 
venjulegt fólk unnið undir svona 
miklu álagi?

Ég er ekki læknir. Ég hef ekki 
kynnt mér kjarasamninga lækna 
og veit ekki hvað þeir eru með í 
laun. Ég get engu svarað um það 
hvort laun unglækna séu sann-
gjörn eða ekki. Ég get hins vegar 
fullyrt að unglæknar eru undir 
ótrúlegu álagi. Það er óhrekjan-
leg staðreynd.

Frá sjónarhóli læknanema

SKIPULAGSMÁL

Björn Jón 
Bragason
sagnfræðingur

HEILBRIGÐISMÁL

Elías Sæbjörn 
Eyþórsson
læknanemi

FJÁRMÁL

Katrín 
Jakobsdóttir
formaður Vinstri-
hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs

➜ Nú þarf hins vegar að 
snúa vörn í sókn og fyrsta 
skrefi ð er að viðurkenna störf 
þeirra sem bera uppi heil-
brigðis-, velferðar- og mennta-
kerfi ð frá degi til dags.

➜ Stefna Jóns Gnarr og 
Samfylkingarinnar hefur 
snúist um að hækka allar 
álögur á borgarbúa...

➜ Ég tók eftir því að ung-
læknar áttu oft að vera á 
þremur stöðum í einu til að 
sinna þeim skyldum sem 
þeir áttu að gegna.

Fastus ehf. býður upp á mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic. 
Sérhæft fagfólk á sviði endurhæfingar, hjúkrunar  

og hjálpartækja leggur metnað sinn í að finna lausnir  
og aðstoða við valið á réttu spelkunni fyrir þig.  

Vinsamlega pantið tíma í síma 580 3912.
 

Komdu og skoðaðu úrvalið 
- við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.
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Komið í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is

„Það voru mistök að sak-
fella þessa einstaklinga.“ 

Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur eft ir að 
skýrsla um Guðmundar- og Geirfi nnsmálin 

kom út í byrjun vikunnar. 

„Ég hef upplifað gífurlega 
hneykslun innan sjávar-

útvegsins vegna þessa mynd-
bands.“ 

Stýrimaðurinn Aríel Pétursson var ósáttur 
við Eurovision-myndbandið við lagið Ég á 

líf. Honum þótti myndbandið kollvarpa öllu 
sem sjómenn þekkja. 

„Af þeim sökum hafa 
síðustu vikur mínar hér á 

Alþingi verið daprasta tíma-
bilið á mínum þingferli.“ 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
sagði í sinni síðustu þingræðu umræður í 

þingsölum óvægnari og hatramari undan-
farið en oft  áður. 

UMMÆLI VIKUNNAR



FRAMTÍÐARREIKNINGUR
GÓÐUR STAÐUR FYRIR FERMINGARPENINGANA

Framtíðarreikningurinn ber alltaf hæstu vexti verðtryggðra sparireikninga 
og er laus við 18 ára aldur. Hann er skynsamlegur staður fyrir 
fermingarpeningana, svo þeir nýtist í framtíðinni til að láta draumana rætast.
Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á Framtíðarreikning bætum við 5.000 kr. við.* 

Hægt er að stofna Framtíðarreikning í næsta útibúi Arion banka.

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn

 18 ÁRA 12/11 2017 

LÁTTU FERMINGARPENINGINN
VAXA MEÐ ÞÉR



H Ú S G AG N A H Ö L L I N   O P I Ð  

afsláttur af allri smávöru 
OPIÐ laugardag 11-17

Skemmtilegar dyramottur

Myndarammar mikið úrval

Bloomingville leirtau

Fullt af nýjum púðumFullt af nýjum p

Akrýldúkar  
í miklu úrvali 
á metraverði

Úti- og inniluktir

Loka-
dagur



0% VEXTIR  -  Húsgagnahöllin býður upp á vaxtalaus lán til  allt að 12 mánaða  

– fyrir lifandi heimili –

MALVA tungusófi. Tunga eingöngu vinstri.  
278,0 x 160,0 x H: 90,0 cm.
Slitsterkt áklæði.

ALICIA SVEFNSÓFI  
B 163 D 83 H 78 cm. 
Dýnustærð 130x199 
cm. Litir: Rautt, dök-
kgrátt, grænt, svart 
og ljósgrátt slitsterkt 
áklæði. 

UMBRIA 3 sæta sófi. 
B:250 D:87 H:80 cm.

UMBRIA sófana má fá í 
ótalmörgum útfærslum.
Stól, tveggja sæta, þriggja
sæta, með og án tungu. 

Hornsófaútfærslur eru t.d. 
mismunandi stærðum með 
og án tungu. Opnir eða með 
örmum.

Kíktu við kynntu þér 
óteljandi möguleika UMBRIA.

SLINKY
legubekkur krómlapp
litur svartur og hvítu

ZIVA Sófasett. Bonded leður.
3ja sæta 201,0 x 94,0 x H: 89,0 cm.
2ja sæta 148,0 x 94,0 x H: 89,0 cm.

pir, 
ur.

   ZIVA 
SSÓFASETT

     3+2
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Á liðnu ári stofnuðu alþjóðasamtök-
in Stop the Traffik deild á Íslandi. 
Markmið samtakanna er að beita 
sér gegn mansali um heim allan 
og vekja almenning til meðvitund-
ar um að mansal snertir okkur öll, 
meira að segja bara þegar við kaup-
um okkur súkkulaði.

Staðreyndin er sú að um 70% 
kakóframleiðslu heimsins eiga sér 
stað í Vestur-Afríku. Í þeim heims-
hluta viðgangast kaup og sala með 
börn. Sem dæmi eru börn seld frá 
Malí til Fílabeinsstrandarinnar á 
degi hverjum, eftir að hafa fengið 
ýmis gylliboð sem síðan reynast 
vera fölsk fyrirheit.

Haustið 2011 kom út skýrsla á 
vegum Stop the Traffik og fleiri 
alþjóðasamtaka sem beita sér 
gegn mansali og bar hún heitið 
„10 campaign“. Í skýrslunni kom 
fram að tíu árum áður hafi nokkr-
ir stærstu súkkulaðiframleiðend-
ur heims skrifað undir bókun sem 
kallast Harkin-Engel Protocol. 
Samkvæmt bókuninni ábyrgðust 
framleiðendurnir að beita sér fyrir 
því að útrýma verstu birtingar-
myndum barnaþrælkunar í kakó-
iðnaðinum á Fílabeinsströndinni 
og í Gana. Þrátt fyrir þetta hafa 
ákvæðin sex í bókuninni ekki verið 
innleidd að fullu og fyrirhugaðar 

umbætur í kakóiðnaðinum hafa enn 
ekki átt sér stað.

Hvað er til ráða?
Eina leiðin til að staðreyna að 
súkkulaðið þitt sé mansalsfrítt er 
að kaupa vottað súkkulaði. Til eru 
hinar ýmsu vottanir og er Fair-
trade einna þekktust en til eru 
miklu fleiri tegundir, s.s. Rain-
forest, UTZ og fleira. Auk þess eru 
mörg fyrirtæki með sína eigin vott-
un og versla þá við tiltekna bændur 
milliliðalaust.

Enn sem komið er framleiðir 
ekkert íslenskt fyrirtæki vottað 
súkkulaði. Íslandsdeild Stop the 
Traffik hefur þegar haft samband 
við alla stærstu súkkulaðifram-
leiðendurna á Íslandi en aðeins 
Nói Síríus brást við og fundaði 
með fulltrúum samtakanna. Við-
brögð þeirra við áhyggjum okkar 
voru annars vegar tortryggni í garð 
vottunarfyrirtækja og hins vegar 
fyrirsláttur um að slík breyting 
væri of kostnaðarsöm. Auk þess 
vildi framleiðandinn ekki skipta 
við annan millilið og hætta þannig 
á að bragð vörunnar myndi breyt-
ast. Í þessu samhengi er mikilvægt 
að gera sér grein fyrir því að eins 
og staðan er í dag kostar íslenska 
súkkulaðið okkar heilsu, menntun 
og æsku fjölmargra barna. Það er 
kostnaðarsamt.

Breytt viðhorf
Okkur til mikillar ánægju fengum 
við annan fund með Nóa Síríus og 
kvað þá við annan tón enda höfðu 
nokkrir starfsmenn gert sér ferð 
til Vestur-Afríku til þess að kynna 
sér starfsemi dreifingaraðilanna. 
Þeim var mjög brugðið yfir því sem 
þeir sáu og viðhorf þeirra gagnvart 
vottun hafði greinilega breyst. 

Það er mjög ólíklegt að stór-
fyrirtæki sem starfar á samkeppn-
ismarkaði muni breyta framleiðslu 
sinni nema krafa komi um það frá 
neytendum. Því skorar Íslands-
deild Stop the Traffik á alla Íslend-
inga að senda sínum uppáhalds-
súkkulaðiframleiðanda áskorun 
um að framvegis ætli þeir aðeins 
að kaupa vottað súkkulaði, hvar 
sem bændurnir fá greitt sanngjarnt 
verð fyrir kakóbaunirnar sínar og 
börn hafa ekki komið nálægt rækt-
un þeirra. Einnig skora samtökin 
á alla neytendur að beita sér fyrir 
því að selt verði vottað súkkulaði í 
öllum verslunum og söluturnum á 
landinu.

Fyrir þá sem það kjósa höfum 
við samið staðlað bréf til íslenskra 
súkkulaðiframleiðenda. Send-
ið okkur tölvupóst á acticeland@
gmail.com og þá munum við senda 
ykkur bréfið um hæl.

Endilega kynnið ykkur málið 
frekar á Facebook undir Stop the 
Traffik: ACT Iceland og á heima-
síðu samtakanna www.stopthe-
traffik.org.

Fyrir þá sem hafa sérstakan 
áhuga á að kynna sér mansal í 
tengslum við kakóiðnaðinn mælum 
við eindregið með heimildarmynd-
inni „The Dark Side of Chocolate“, 
en hana er hægt að nálgast ókeypis 
á vefsíðunni Youtube.

Býr barn til súkkulaðið þitt?
MANSAL

Elísabet 
Ingólfsdóttir
laganemi

Hanna Sigríður 
Ragnarsdóttir
kennaranemi

➜ Eina leiðin til að stað-
reyna að súkkulaðið þitt sé 
mansalsfrítt er að kaupa 
vottað súkkulaði.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3

Opið í dag  
til kl. 15.00 

Þorskhnakkar 
groðlausir og beinlausir    

Glæný Laxaflök 
gbeinlaus og flott           

Humarhalar stærð 18/24 5.900 kr.kg

Humarhalar stærð  24/30 4.900 kr.kg

Humarklær     990 kr.kg

Humarhalar   5.900 kr.kg

Risarækjur-R
-Túnfiskur-

mæmæliliskskveveðjðjaa væværiri v velel þ þegegiiinin. BlBlómóm, afafþöþökkkkuðuð e enn afafmm
ega afmæli í dag.Ég á nefnile
kkónónguguririnnnn K KririststjájánnKvKveðeðjaja, FiFiskskikik

Save the Children á Íslandi



Skattar og opinberar álögur eru einn þyngsti útgjaldaliður íslenskra
heimila. Sjálfstæðisflokkurinn vill að skattkerfið sé einfalt og gegnsætt,
stuðli að aukinni samkeppni og tryggi neytendum góða vöru og
þjónustu á hagstæðu verði. 

› Lægri tekjuskattur mun auka ráðstöfunartekjur heimilanna
› Einfalt og gegnsætt skattkerfi
› Lægra bensínverð með lægri eldsneytisgjöldum
› Lægri tollar og vörugjöld lækka vöruverð og auka samkeppni

Lægri tekjuskattur 
eykur ráðstöfunartekjur 
heimilanna

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík   NÁNAR Á 2013.XD.IS

Áslaug María Friðriksdóttir
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Erla Ósk Ásgeirsdóttir

Ingibjörg Óðinsdóttir

Hanna Birna Kristjánsdóttir

Þórey Vilhjálmsdóttir
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Um páskana fer ég alltaf með föður-
fjölskyldunni upp í bústað ömmu 
og afa og við borðum saman 
lambalæri á laugardagskvöldinu, 
vöknum svo saman á páskadags-
morgun, förum í páskaeggjaleit og 

borðum síðan auðvitað páskaeggin. Það er mjög 
skemmtilegt,“ segir Auður Tinna Aðalbjarnar-
dóttir spurð um fyrirætlanir sínar um páska-
helgina. 

Auður Tinna hefur verið í sviðsljósinu í vetur 
vegna þátttöku sinnar í Útsvarsliði Reykvíkinga 
en hún hefur reyndar tekið meira og minna þátt 
í spurningakeppnum síðan hún var unglingur. 
„Ég byrjaði á þessu þegar ég var í tíunda bekk 
í Hagaskóla, var síðan í Gettu betur liði MH öll 
þrjú árin sem ég var þar og þetta er annað árið 
mitt í Útsvari.“ 

Hvað veldur þessum ofuráhuga á spurninga-
keppnum? „Ég hef alltaf verið mjög fróðleiks-
fús og átt auðvelt með að leggja hluti á minn-
ið. Svo byrjaði ég í þessu og finnst þetta bara 
óskaplega gaman. Bæði að prófa hvað ég veit 
og eins að kynnast öllu þessu skemmtilega fólki 
sem hefur verið með mér í liði. Það hefur skap-
ast alveg ótrúlega skemmtileg stemning í kring-
um þetta í gegnum tíðina og maður fengið mikið 
af jákvæðri athygli í kjölfarið. Það er bara allt 
jákvætt við þetta.“

Auður Tinna er á öðru ári í lagadeild HÍ, hvað 
heillaði hana við lögfræðina? „Mér þótti svo lítið 
erfitt að velja eftir menntaskólann. Ég hafði verið 
á náttúrufræðibraut, málabraut og félagsfræði-
braut og ef ég hefði getað valið alfræði hefði hún 
orðið fyrir valinu, en ég heillaðist af lögfræð-
inni því það er mjög krefjandi nám auk þess sem 
ég hef mjög sterka réttlætiskennd og langar að 
leggja eitthvað af mörkum fyrir samfélagið. Ég 
lít á lögfræðina sem ákveðið tæki til þess.“

Þú ert líka á fullu í stúdentapólitíkinni, ætl-
arðu kannski út í pólitík að námi loknu? „Kjör-
tímabilið mitt klárast núna í maí reyndar. Þetta 
hefur verið ágætt en ég hef fundið að pólitík 
er stundum pínu skrítin. Stúdentaráð er samt 
að gera frábæra hluti og er nauðsynlegt til að 
berjast fyrir réttindum nemenda. Kannski var 
ég bara of ung, nítján ára þegar ég var kosin. 
Pólitískur ferill heillar mig ekki í dag allavega 
en kannski á ég eftir að þroskast upp í að geta 
tæklað þetta betur.“

Fyrir utan námið, pólitíkina og Útsvar, hvað ger-
irðu þér til skemmtunar? „Ég eyði stórum hluta af 
mínum frítíma í spurningakeppnir, pólitík og að 
þjálfa stelpur í borðtennis og reyndar líka keppnis-
lið MH í Gettu betur, en ástæðan fyrir því að ég 
geri það er að ég fæ svo mikla gleði út úr því að 
skipuleggja gott starf og uppskera eins og maður 
sáir. Auðvitað á ég líka fullt af frábærum vinum 
sem ég nýt þess að læra með og gera eitthvað 
skemmtilegt með. Svo á ég líka kærasta sem mér 
finnst mjög gaman að hitta á kvöldin.“   

Hefði viljað fara í alfræði
Auður Tinna Aðalbjarnardóttir hefur vakið mikla athygli í Útsvarsliði Reykjavíkur og virðist vita nánast allt. 
Hún segist eyða miklum tíma í spurningakeppnir, en hún stundar líka nám í lögfræði, situr í stúdentaráði 
fyrir Röskvu og svo á hún kærasta og nýtur þess að hitta hann á kvöldin.

EITTHVAÐ 
FYRIR ALLA

Friðrika Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is ÚTSVARS-

NÖRDINN
AUÐUR TINNA 
Eyðir stórum 
hluta frítímans 
í spurninga-
keppnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/PÉTUR

➜ Mér þótti svolítið erfitt að velja eftir menntaskólann. Ég hafði verið á 
náttúrufræðibraut, málabraut og félagsfræðibraut og ef ég hefði getað valið 

alfræði hefði hún orðið fyrir valinu.

Fjölmargar bækur hafa komið út 
hjá bókaforlögunum undanfarnar 
vikur og því af nógu að taka fyrir 
lestrarhesta. Fjölbreytnin ræður 
ríkjum en meðal bóka sem ratað 
hafa í verslanir undanfarið er 
Skýrsla 64 eftir danska spennu-
sagnakónginn Jussi Adler-Olsen, 
Meistarinn eftir Hjorth Rosen-
feldt kom nýverið út í kilju og 
annar sænskur krimmi, Verndar-

englar eftir Kristinu Ohlsson 
er sömuleiðis ferskur úr prent-
smiðju. 

Bókaormar sem ekki hafa 
smekk fyrir glæpasögum geta 
til dæmis kynnt sér verðlauna-
skáldsöguna Svifflug eftir hol-
lensku skáldkonuna Anne-Gine 
Goemans sem segir frá tilraun-
um unglingsstráks til að fanga 
athygli móður sinnar sem dvelur 

við þróunarstörf í Afríku.
Handbókaútgáfa er líka 

blómleg en nýverið hafa 
komið út bækurnar Burt með 
draslið sem fjallar um það 
hvernig best sé að losna við 
ruslið úr lífinu, sjálfshjálpar-
bók eftir Sigríði Arnar dóttur 
og bókin Tiplað með Ein-
stein sem fjallar um listina 
að muna.

Spenna og hasar um páskana
Sú tíð er liðin að bækur komi bara út fyrir jólin en kiljur ráða ferðinni í vorútgáfunni.

Berglind Pétursdóttir 
danslistamaður

Skoðar málshætti
Ég ætla að fá mér einn lítinn 
páskabjór og fara í gegnum 
málshættina sem ég hef 
fengið síðastliðin ár. Svo 
ætla ég að fræða soninn um 
páskana og hver hefur for-
gang í páskaeggið hans (ég).

Birna Hrönn Björnsdóttir, 
einn eigenda Pink Iceland

Í Náttúrulaug á Vestfj örðum
Helgin mín verður æði! Ég ætla að finna náttúru-
laug á Vestfjörðum og drekka þar eitt hvítvíns-
glas, svo ætla ég að rokka inn í nóttina á Aldrei 
fór ég suður og íhuga hvern ég á að gabba 1. 
apríl.

Bíó The Croods er ný þrívíddarteikni-
mynd frá Dreamworks um forsögu-
lega fjölskyldu sem neyðist til að 
halda af stað í sitt fyrsta ferðalag 
þegar hellirinn þeirra hrynur saman. 
The Croods er eftir þá Kirk De Micco 
og Chris Sanders sem saman og 
hvor í sínu lagi eiga að baki nokkrar 
þekktustu teiknimyndir síðari ára, 
eins og Aladdín, Mulan, The Lion 
King, Lilo og Stitch og How to Train 
Your Dragon svo einhverjar séu 
nefndar af mörgum.

Myndin er sýnd í Smárabíói, Há-
skólabíói, Laugarásbíói, Egilshöll, 
Álfabakka, Ísafirði, Sauðarkróki, 
Akranesi og Borgarbíói Akureyri.

Forsöguleg fj ölskylda

The Croods 
um land allt

Tónleikar Stórhljómsveitin Todmo-
bile með þau Andreu, Eyþór Inga 
og Þorvald Bjarna í broddi fylkingar 
hitar upp fyrir 25 ára afmælið á 
Græna hattinum á Akureyri í kvöld. 
Öll bestu Todmobile-lögin og gott 
betur.

Öll bestu lögin á Akureyri

Todmobile 
á Græna 
hattinum

Kría Birgisdóttir útgefandi

Rólegheit og frí
Ég stefni á yfirmáta rólega 
páskahelgi. Ég ætla ekki að 
lyfta litla putta nema helst 
til að lesa góða bók, hanga á 
kaffihúsum og njóta þess að 
hitta vinina. Svo gæti afnvel 
verið komið að því að finna 
hlaupaskóna.

Kjartan Yngvi Björnsson 
rithöfundur

Framhald Hrafnsauga
Fyrst og fremst mun ég 
skrifa. Svo ætla ég að skipu-
leggja ferð til Rúmeníu, elda 
indverskt páskalamb fyrir 
fjölskylduna og svo auðvitað 
hverfa í barndóm og borða 
páskaegg.

Tónleikar Kammerkór Reykjavíkur 
flytur óratóríuna The Crucifixion 
eftir breska tónskáldið John Stainer 
í tengslum við guðsþjónustu í 
Aðventkirkjunni við Ingólfsstræti 19, 
klukkan 12 í dag, 30. mars. 

Stjórnandi er Julian M. Hewlett 
og einsöngvarar eru Dagur Jónsson, 
Guðbjörg Tryggvadóttir, Heiðrún 
Kristín Guðvarðardóttir, Kristín R. 
Sigurðardóttir, María Björk Jónsdóttir, 
Vilborg Helgadóttir og Þorsteinn 
Pétur Manfredsson. 

Allir eru velkomnir og aðgangur er 
ókeypis.

Óratóría í Aðventukirkjunni

Kór og 
einsöngvarar



Taska og 8GB
kort fylgir!

Kr. 99.995

Frábær stafræn SLR myndavél með 14.2 megapixla 
C-MOS myndflögu og AFS18-55VR linsu.

GUIDE valmyndakerfið auðveldar öllum að taka betri myndir 
á augabragði. D-Movie kvikmyndataka í fullri háskerpu 
(1920x1080) ásamt 11 punkta sjálfvirku fókus kerfi, EXPEED 2 
myndvinnslu, háu ljósnæmi (ISO 100-3200) sem má framlengja 
í 12800, Live View og stórum 3“LCD skjá.

Ég er smíðuð til að hjálpa. nikon.is

KAUPAUKI

Höggþolin, vatnsþétt og rykvarin myndavél með 10.1 megapixla upplausn og því 
hægt að nota hana nánast hvar sem er. NIKKOR gleiðhornslinsa, 3x aðdráttur og 
hristivörn. Skemmtilegar síur breyta myndum, stór 2.7“ LCD skjár og eins fæst 
hún í 5 líflegum litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

S31

Kr. 22.995

KAUPAUKI

Taska fylgir!
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leiddi slíkt starf í átta ár fyrir vest-
an.“ 

Hver eru svo helstu áhugamálin 
fyrir utan starfið? 

„Ég stunda engin áhugamál en 
það sem ég hef mest gaman af er 
fólk og mannlíf. Um það fræðist ég 
með því að tala við fólk og lesa ævi-
sögur. Svo lærði ég á píanó í upp-
vextinum og spila stundum, helst 
þegar enginn heyrir til.“

Færðu ekki að heyra að þú sért 
lík Vigdísi Finnbogadóttur?

„Jú, það er oft sagt við okkur 
báðar. Þó veit ég ekki til að við 
séum sérstaklega skyldar, umfram 

það sem flestir Íslendingar eru. 
Mér finnst ekki slæmt að vera líkt 
við Vigdísi Finnbogadóttur. Það 
gæti ekki verið betra.“ 

Einhver lokaorð til þjóðarinnar 
á páskum?

„Það gerðust miklir at burðir 
í sögu kristninnar frá skírdegi 
til páskadags. Við getum heim-
fært þá upp á lífið sjálft. Þegar 
við erfið leika er að etja er gott að 
líta til upprisunnar og nú hefur 
þjóðin gengið í gegnum efnahags-
þrengingar, hálfgerðan föstutíma, 
þá er gott að hafa páskasólina fyrir 
augum.“ 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Hvernig líður þér í emb-
ætti biskups?

„Mjög vel. Þetta er 
fjölbreytt starf. Suma 
daga er kannski full-
margt að takast á 

við en hins vegar finnst mér allt 
bara svo skemmtilegt – enn þá að 
minnsta kosti.“ 

Er ekki dálítið ólíkt að sitja í 
prestsetrinu í Bolungarvík, einu 
húsi uppi á hól við hlið kirkjunn-
ar, eða hér við aðalverslunargötu 
borgarinnar?

„Já, það er annar lífstaktur. 
Þegar maður er prestur í sókn þá 
er viðfangsefnið að sinna sóknar-
börnunum þar en hér hef ég sam-
band við presta og sóknarfólk út 
um allt land. Um þessar mundir er 
ég til dæmis að vísitera í Kjalarnes-
prófastdæmi, byrjaði á Bessastöð-
um 17. mars og var í Reynivalla-
prestakalli á pálmasunnudag, þar 
eru þrjár kirkjur. Eftir páska fer 
ég í Garðinn, Sandgerði, Keflavík 
og Njarðvík. Svona heldur þetta 
áfram og endar í Grindavík 9. júní. 
Garðabær og Hafnarfjörður eru 
inni í þessu.“ 

Alltaf ný og ný ræða? 
(Hlæjandi) „Já, já, alltaf ný og ný 

ræða, enda nýjar og nýjar aðstæður 
og alltaf eitthvað að gerast.“

Kemur fólk hingað inn af götunni 
og skriftar fyrir þér?

„Skriftar? Já, það má kannski 
segja það. Þrjá til fjóra daga í viku 
er ég meira og minna í viðtölum 
sem fólk sem hefur pantað tíma. 
Þau eru af öllum toga.“ 

Gott að konur urðu prestar
Heldurðu að það breyti embættinu 
að þú ert kona? 

„Já, ég held að þrátt fyrir öll 
kerfi og allt sem við setjum niður 
á blað, svo sem reglur og lög, mót-
ist starf alltaf af þeim einstaklingi 
sem sinnir því. Ég horfi á lífið og 
starfið með kvenmannsaugum 
og við konur lítum á ýmislegt frá 
öðrum sjónarhóli en karlar. Ég 
held líka að það hafi áhrif að það 
sé kona í brúnni. Það skiptir máli 
fyrir samfélagið að konur séu sýni-
legar eins og karlar. Meðal annars 
þess vegna tel ég gott að konur 
urðu prestar og kona biskup.“ 

Varst þú ekki meðal fyrstu 
kvenna sem tóku prestsvígslu á 
Íslandi?

 „Ég var númer þrjú. Fyrstu tvær 
voru Auður Eir og Dalla dóttir 
hennar. Ég var vígð árið 1981, í 
september.“

Hvernig metur þú stöðu íslensku 
þjóðkirkjunnar? Hefur tekist að 
snúa vörn í sókn eftir áföll sem hún 
varð fyrir vegna kynferðisofbeldis-
mála? 

„Bæði og. Einhver skaði hefur 
skeð og hann verður kannski 
aldrei bættur. Hins vegar held 
ég að almennt sé meiri jákvæðni 
gagnvart kirkjunni en var fyrir 
einu ári. Þá tilfinningu fæ ég í 
samtölum mínum við fólk og könn-
un sem gerð var á þessu ári sýndi 
nálina fara örlítið upp á við. En 
við megum aldrei sofna á verðin-
um heldur þurfum að vanda okkur. 

Lífið heldur alltaf áfram og ný við-
fangsefni taka við.“

Nú er talað um að færri börn 
fermist en áður, sérstaklega hér í 
Reykjavík. Hefur þú áhyggjur af 
því?

„Ekki áhyggjur, en mér finnst 
það umhugsunarvert og tel að við 
þurfum að skoða hvað við getum 
gert betur. Kirkjunnar fólk er, að 
mínum dómi, að vinna gott starf 
með fermingarbörnum úti um allt 
land. Börnin mæta í kirkjuna og 
kynnast starfi hennar og flest fara 
í fermingarbúðir í nokkra daga. Við 
erum að útbúa nýtt kennsluefni og 
koma því til skila þannig að börnin 
skilji það. Þegar ég var í fermingar-
fræðslu átti ég að læra þrjátíu 
sálma utan að, ritningarvers og hitt 
og þetta en í nútímanum eru aðrar 
aðferðir notaðar, myndbönd og alls 
konar efni. En eitt af því sem hefur 
áhrif er að mun erfiðara er að vera 
foreldri núna en var fyrir nokkrum 
áratugum, það er svo mikil krafa 
um að þeir fylgi börnunum í öllu 
og vissulega vill kirkjan hafa gott 
samstarf við foreldra barnanna og 
það umhverfi sem þau eru í.“ 

Telur þú skólakerf ið hafa 
haft áhrif á að fækkað hefur í 
fermingarbarna hópunum?

„Ég tel að samfélagið allt og 
kirkjan hafi lifað í dálitlum ótta 
við nýja strauma í samfélaginu og 
finnst að við ættum heldur að snúa 
óttanum í virðingu og jákvæðni.“ 

Hvað áttu við?
„Ég get tekið dæmi sem ég 

þekki úr Bolungarvík. Þar er fullt 
af útlendingum með ólíka trú. 
Börn úr þessum fjölskyldum eru 
í sama bekk og börnin sem eru í 
fermingartímum. Ég bauð þeim að 
vera með í fermingarfræðslunni, í 
samráði við foreldrana, þó að þau 
fermdust ekki, í stað þess að gera 
þetta að einhverju vandamáli. Mér 
finnst að við verðum sem þjóð að 
ákveða út frá hvaða gildum við vilj-
um ganga. Þess vegna er svo mikil-
vægt að það sé sátt um stjórnar-
skrána og að við byggjum hana á 
þeim grunni sem við þekkjum. Sá 
grunnur útilokar engan frá því að 
vera með okkur í þessu samfélagi. 

Ef einhver biður um þjónustu 
kirkjunnar þá spyrja starfsmenn 
hennar ekki: „Bíddu, ert þú í þjóð-
kirkjunni? Ert þú kristin mann-
eskja?“ Við þjónum bara fólki, 
alveg sama í hvaða trúfélagi það 
er. Þessi tenging er svo skýr í 
litlum samfélögum en ekki eins 
hér í Reykjavík. Þess vegna er 
umræða um hvort samstarf eigi 
að vera milli kirkju og skóla miklu 
meiri hér í þéttbýlinu en á smærri 
stöðum.“

Ömmutáknið 
Snúum okkur að þinni persónu. 
Hver er Agnes M. Sigurðardóttir? 
„Ég er bara lítil stelpa að vestan. 
Pabbi var prestur á Ísafirði. Ég 
hékk – ekki í pilsfaldi móður minn-
ar heldur í hempufaldi hans, fannst 
allt sem hann gerði svo áhugavert 
að ég ákvað ung að verða prestur 
eins og hann. Ég útskrifaðist sem 
stúdent frá Menntaskólanum á Ísa-
firði 1975 og þá fór ég fyrst suður, 
í háskólann, en hef varið fjörutíu 
árum af ævi minni á Vest fjörðum 
– í því stórkostlega umhverfi. Svo 
eignaðist ég mann og þrjú börn 

sem eru orðin fullorðin og öll flutt 
hingað suður. Þau fóru reyndar að 
heiman sextán ára í Menntaskól-
ann á Akureyri og voru ekki mikið 
heima eftir það. Við hjónin skildum 
og ég var ein í Bolungar vík í átta ár. 
Ég á eitt barnabarn og finnst voða 
gaman að vera amma þótt lítill tími 
gefist til að vera í því hlutverki. 
Ömmubarnið er drengur, tveggja 
ára síðan í desember. Yfirleitt er 
ég með kross um hálsinn og alltaf 
þegar hann sér mig grípur hann í 
þennan kross. Heldur örugglega að 
hann sé ömmutákn.“ 

Það hefur komið fram annars 
staðar að þú hafir farið í gegnum 
tólf spora kerfið. Stríddir þú við 
áfengisfíkn?

„Nei, en kirkjan býður upp á 
tólf spor sem andlegt ferðalag, án 
þess að fólk hafi einhver skilgreind 
vandamál. Það kemur saman og fer 
í gegnum líf sitt og lán – eða ólán. 
Ég tel að það hafi gagnast mér og 

Ég er bara 
lítil stelpa 
að vestan

Hún ákvað ung að verða prestur enda kveðst 
hún hafa hangið í hempufaldi föður síns sem 

barn og þótt starfssvið hans afar áhugavert. Nú 
hefur hún verið biskup Íslands í níu mánuði og 

forvitnilegt að vita hvernig henni líkar.

MEÐ FJÖLSKYLDUNNI Á VÍGSLUDAGINN  Gunnhildur Ásta Guðmundsdóttir, 
Sigurður Hannesson, Agnes M. Sigurðardóttir, Margrét Hannesdóttir, Hannes Freyr 
Berg Baldursson, Baldur Hannesson, Þórunn Sigurbjörg Berg. MYND/GUNNAR VIGFÚSSON

BISKUPINN  Það skiptir máli fyrir samfélagið að konur séu sýnilegar eins og karlar. Meðal annars þess vegna tel ég gott að 
konur urðu prestar og kona biskup,“ segir Agnes. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1981-1986 Æskulýðsfulltrúi Þjóð-
kirkjunnar. 

1986-1994 Sóknarprestur í Hvann-
eyrarprestakalli

1994-2012 Sóknarprestur í 
Bolungarvíkurprestakalli

1999-2005 Prófastur í Ísafjarðarpró-
fastsdæmi

2005- 2012 Prófastur í Vest-
fjarðaprófastsdæmi, 
(fyrst sameinuðu 
Ísafjarðar- og Barða-
strandarprd., 2010 bætt-
ist Hólmavíkurprestakall 
við.)

Starfsferill Agnesar



Ef þú vilt ná lengra
Í atvinnulífinu er reynsla af nýsköpun, greiningu og lausn raunhæfra verkefna 
ómetanleg. Í framhaldsnámi við HR hafa nemendur tækifæri til sjálfstæðra 
rannsókna og þverfaglegs náms. Í háskólanum er takmarkaður nemendafjöldi 
sem gerir kennurum kleift að vinna með hverjum og einum nemanda og náms- 
áætlanir eru sniðnar að nemandanum sjálfum. Meistaranám við HR sker sig úr 
hvað varðar þjónustu við nemendur og tengsl við atvinnulífið.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR

hr.is

Guðríður Lilla Sigurðardóttir
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Tinna Brá Baldvinsdóttir, hönnuður og eigandi verslunarinnar Hríms, er nýflutt í 
draumahús sitt í Vesturbænum. Hún stráði um heimilið fögrum munum, gömlum 
klassískum tekkmublum í bland við litríka hönnun. Tinna Brá er hvergi bangin við að 
umkringja sig litum og málaði veggi heimilisins samkvæmt vel valdri litapallettu. 
Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is

Litrík notalegheit 
í Vesturbænum

LJÓSBLÁR SMEG-ÍSSKÁPUR  „Eldhúsið er hálfopið inn í stofu, sem mér þótti heillandi, en innréttingin er upprunaleg svo ég valdi þennan gráa lit 
á veggina í stíl við hana. Svo seldum við tvöfalda ísskápinn okkar með klakavél, maðurinn minn grét sig í svefn yfir því, og fjárfestum í drauma-
ísskápnum mínum, Smeg. Það var erfitt að velja lit en ljósblár varð fyrir valinu.“ FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SJÚK Í APPELSÍNUGULAN  „Ég hef verið 
með æði fyrir appelsínugulum síðan ég 
var lítil og er að reyna að hætta þessari 
áráttu minni. Finnst viðeigandi að hafa 
hann í forstofunni þar sem liturinn er 
glaðlegur og tengir saman alla appelsínu-
gulu hlutina mína.“

GERIÐ UPP SKENKINN  „Þessi skenkur var fyrsta afgreiðslu-
borðið í Hrím-búðinni fyrir norðan og keyptur í Frúnni í 
Hamborg. Hann var illa farinn en ég náði að gera hann upp 
með tekkhreinsi og dýrustu olíunni sem ég fann í búðinni. Við 
ákváðum svo að halda áfram með bláa litinn á ísskápnum á 
vegg ina í stofunni. Málverkið á bak við er eftir Hauk Dór.“

LITRÍKT BARNAHERBERGI  „Sonur minn hefur erft áhugann á appelsínugulum frá mér. Allt sem hann 
gerir í leikskólanum er í appelsínugulum því það er uppháldsliturinn hennar mömmu, sem er frekar 
krúttlegt. Smáhlutahillurnar fyrir ofan rúmið eru úr Hrími og mjög sniðugar. Hann sér sjálfur um að raða 
í þær, þar sem Legókarlarnir hafa forgang.“

FJÖLSKYLDUHERBERGI  „Aftur erum við með bláa litinn á 
veggjunum en mér finnst hann passa vel á móti tekkinu þar 
sem hann er svo kaldur. Þessir dönsku mánaðardiskar eru frá 
ömmu mannsins míns og setja skemmtilegan svip á vegginn. 
Við notum þetta herbergi mikið en það er opið inn í stofu. Svo 
er þetta skrifborð frá afa mínum sem mér þykir mjög vænt um.“

Fylltu heimilið af litum
Þó að svart og hvítt séu klassískir litir er ekkert skemmtilegra en 
að lífga upp á tilveruna með skemmtilegri hönnun í æpandi lit. 

 Hinn frægi Vitra-
sófi í grænum lit

 Skemmtilegir 
munir frá 
merkinu 

Kidsonroof

Það er þekkt að litir lífga 
upp á skammdegið en 
einnig nú með hækkandi 
sól er ekki úr vegi að 
bæta nokkrum litum 
inn á heimilið en af nógu 
er að taka. Passa þarf 
þó að litagleðin verði ekki 
allsráðandi á heimilinu sem 
fljótt getur orðið trúðsleg og 
því best að vanda litavalið vel. 
Hér eru nokkrir skemmti legir 
hlutir í glaðlegum litum.

 Appelsínugulur 
Eames-stóll

 Appelsínugul Vitra-
klukka í retróstíl

 Páskalegir 
Applicata-
kertastjakar

 Grænn svanur eftr 
Arne Jacobsen

 George 
Nelson-
klukka í 
glaðleg-
um lit

SKILIN MILLI STOFU OG ELDHÚSS  „Þetta eikarplankaparkett 
var á gólfinu og mér finnst það hlýlegt. Frístandandi hansa-
hilluna, sem nefnist Pira-system, notum við til að skilja að 
eldhús og stofu en það er líka mjög gott skápapláss í leiðinni. 
Þennan fussy-koll hef ég átt lengi en mér fannst hann náttúru-
legastur í þessum lit. Á þessu heimili er hann ekki bara skraut, 
heldur mikið notaður og sonur minn hefur meira að segja fest 
sleikjó í honum.“



ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

NÝTT FRÁ PHILIPS

Philips 32HFL5573D
32” Smart LED með Full HD Pixel
Plus HD, 400 Hz Perfect Motion
Rate. NetTV. Stafrænum DVB-C,
DVB-T, DVB-T2 móttakara. 3x USB,
HDMI, Ethernet, Optical út, VGA &
CI rauf, EasyLink o.fl.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐÁ

179.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

99.995
Philips 22HFL3232D
22" HD-Ready LED sjónvarp með 
Digital Crystal Clear og 1366 x 
768p upplausn. Háskerpu stafrænn 
DVB-T móttakari (MPEG4). 6w RMS 
Incredible Surrou

22”
LED DIGITAL CRYSTAL CLEAR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 269.995FULLT VERÐ 269 995

249.995
Philips 42PFL6907T
42" 3D Smart LED Full HD 1080p TV með Pixel PreciseHD og Dual Core 
örgjörva. Ambilight Spectra 2 baklýsing. 600Hz Perfect Motion Rate. 
Easy 3D. 2D-3D breytir. Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari. 
Smart TV netvafri, þráðlaust í gegnum Wi-Fi. Skype möguleiki. 3 x 
USB, 4x HDMI App fyrir iPhone og Android síma og spjaldtölvur.

EINSTÖK MYNDGÆÐI OG GLÆSILEG
RAMMALAUS HÖNNUN

42”
LED Frameless 3D Smart LED 

4 stk. 
3D gleraugu 

fylgja

lips 42HFL7406DPPhhP i
••• Örþunnt LED sjónvarpÖ
••• Ambilight baklýsing sem eykur upplifuninaA
••• in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða setja á borð2i
•••• 00Hz Perfect Motion Rate með HD Natural Motion gerir 4

röðustu myndir skýrar og skarparhr
•• el tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, VGA, RCA og V

eyrnartólstengi ásamt kortaraufhe
• mart TV með nettengingu. Hægt er að fara á netið Sm

og margt fleira   o

nfallt en glæsilegt tæki fyrir þá sem Ein
ja framúrskarandi myndgæðivvilj

ÁGÆÐA PHILIPS SJÓNVARP Á HÁ
RÁBÆRU VERÐIFR

32”
LED FULL HD LED MEÐ Net TV VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

49.995
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Þennan morgun í sól-
inni vestra er Andri á 
leiðinni í tíma til Erics 
Schmidt ,  stjórnar-
formanns Google og 
fyrrverandi forstjóra 

þess. „Hann ætlar að segja okkur 
frá því hvernig Google fór í gegn-
um hlutafjárútboð í fyrsta sinn,“ 
segir Andri spenntur. „Reglan hér 
er hins vegar að það sem maður 
heyrir í tímum fer ekki lengra. 
Það er gert til þess að fólk eins og 
hann geti talað hispurslaust um 
hluti sem hugsanlega mega ekki 
leka í fjölmiðla. Bransasögurnar 
sem maður heyrir eru oft býsna 
krassandi.“ 

Andri útskýrir að Stanford hafi 
mjög sterka tengingu við atvinnu- 
og viðskiptalífið og það sé mikið 
metnaðarmál fyrir fyrrverandi 
nemendur, sem margir hverj-
ir hafa gert það afar gott í Kísil-
dalnum og viðskiptum almennt, 
að „gefa til baka“ til skólans með 
því að kenna þar og leiðbeina nem-
endum. „Standardinn á öllu hér er 
afar hár og þetta er ótrúlegt fólk, 
miklir reynsluboltar sem koma að 
miðla sinni þekkingu til okkar.“ 
Tengslanet Stanford-nemanna 
verði einnig afar gagnlegt þegar 
fram í sækir, að sögn Andra. „Það 
gæti alveg komið til þess að maður 
þyrfti til að mynda áheyrn hjá 
forstjóra Nike, þá er ómetanlegt 
að geta bara sent honum póst og 
eiga von á svari þar sem hann fór 
í gegnum sama nám á undan mér,“ 
segir hann sposkur.

Nálægðin við Kísildalinn og 
frumkvöðlaumhverfið þar var 
ein af meginástæðum þess að 
Andri valdi að sækja nám í Stan-
ford. Hann hefur sjálfur starfað í 
tengslum við nýsköpun og rekstur 
sprotafyrirtækja um hríð en hann 
stofnaði meðal annars Innovit. Það 
er nýsköpunar- og frumkvöðla-
setur sem hefur hjálpað fjöl-

mörgum grasrótarverkefnum á 
legg. Hann lærði verkfræði og 
síðar fjármálahagfræði í Háskóla 
Íslands. Stefnan sem hann tekur 
í náminu eru því eðlilega tengd 
nýsköpun og sprotafyrirtækjum. 
En hvað tekur svo við?

Fyrst til LinkedIn
Andri segir atvinnumöguleika 
samnemenda sinna afar fjöl-
breytta en hann er sjálfur búinn 
að ráða sig í vinnu að námi loknu. 
„Ég er að fara að vinna hjá Linked-
In, verð nokkurs konar vörustjóri 
hjá þeim og mun stýra þverfaglegu 
teymi verkfræðinga, hönnuða og 
forritara og bera ábyrgð á ákveðn-
um hluta vefjarins.“ Langtímaplan 
Andra er hins vegar að stofna sitt 
eigið fyrirtæki og byggja það upp 
frá Kísildalnum. „Ég vil þó öðlast 
meiri reynslu áður ég helli mér 
út í það. Og svo vil ég líka byggja 
upp gott tengslanet innan tækni-
geirans.“ 

Það eru færri betri staðir til þess 
en LinkedIn, sem er samfélags-
síða sem býr til faglegt tengslanet 
fyrir notendur sína. „Mér finnst 
þeir vera að gera gríðar lega flotta 
hluti og er spenntur að taka þátt 
í framtíðaruppbyggingu þeirra,“ 
segir Andri.

Andra verður tíðrætt um kúltúr-
inn sem einkennir bæði Stanford 
og mannlífið í Kísildal. „Hér er 
mikil hvatning og jákvæðni. Það 
er mikið gert fyrir okkur í skól-
anum, það er til dæmis auðvelt að 
fá áheyrn hjá mikilvægu fólki og 
tengingar við fjárfesta en þegar þú 
ert kominn inn fyrir dyrnar þarftu 
sjálfur að standa á eigin fótum og 
sanna þig. Ég myndi segja að í 
raun séum við ekki að fá beina for-
gjöf en það eru ýmsar dyr opnar.“ 

Hann áréttar að metnaður-
inn sé gífurlegur og viðmiðin 
há. „Það er ólíkt tilhneigingunni 
heima og víðar í Evrópu þar sem 
fólk keppist við að verða best á 
sínu svæði. Það er ekki til hér. 
Hér gildir bara hver er bestur í 
heiminum. Þannig hugsa menn um 
sprota fyrirtæki, ef þú ætlar ekki 
að skapa eitthvað stórt á heims-
mælikvarða þá eru menn ekkert 
að staldra mikið við verk þín.“

Má gera mistök
Annað sem Andri bendir á sem ein-
kennir andrúmsloftið í Kísildal er 
að þar séu mistök viðurkennd sem 
eðlilegur hluti af þróun fyrirtækja. 
„Hér er fólk meðvitað um að það 
gengur ekki allt upp, mörg, jafnvel 
flest sprotafyrirtæki, ganga ekki 
en það er allt í góðu. Það er jafnvel 
talið fólki til tekna að hafa reynt en 
mistekist og lært eitthvað af því. 
Heima og víðar í Evrópu er það 
mikið tabú að hafa mistekist eða 
farið á hausinn og menn eru litnir 
hornauga eða afskrifaðir ef þeim 
tekst ekki ætlunarverk sitt.“ 

Hann útskýrir að þessi viður-
kenning á gagnlegu hlutverki mis-
taka geri það að verkum að fólk sé 
tilbúnara að taka áhættu en líka að 
fólk átti sig fyrr á því að hlutirnir 
gangi ekki. „Heima er tilhneiging-
in stundum sú að þjösnast áfram og 
eyða tíma og fé sínu og annarra til 
að halda fyrirtækjum á floti sem 
eiga kannski enga möguleika á að 
ná árangri. 

Spurður um starfsumhverfi 
sprotafyrirtækja og frumkvöðla 
hér heima segir Andri að aðstæður 
séu býsna góðar og margt spenn-
andi í pípunum. „Það sem mér 
finnst helst vanta heima er það 
sem kallast annarrar kynslóðar 
frumkvöðlar, fólk sem hefur sjálft 
stofnsett tæknifyrirtæki og farið 
í gegnum ferlið við að byggja upp 
rekstur. Hér úti eru fjárfestar sem 
skilja mun betur hvað býr að baki 
uppbyggingu sprotafyrirtækja og 
koma því með meira en bókstaf-
legt virði eða peninga að borð-
unum því þeir miðla af reynslu 
sinni.“

Andri segist fylgjast vel með 
þeim íslensku fyrirtækjum sem 
leita í Kísildalinn og vera í sam-
bandi við mörg þeirra og lið-
sinna eftir megni. „Það er rosa-
lega gaman að sjá hvernig sumum 
þeirra gengur vel hérna úti, þetta 
er gott skref fyrir marga því hér 
eru fyrirtæki nær markaðnum og 
fjárfestum sem eru fljótir að átta 
sig á hugmyndum þeirra.“ 

Hvað má bæta?
Nú er mikið rætt um mikilvægi 
nýsköpunar og frumkvöðla. Andri 
bendir á að velgengni slíkra verk-
efna komi ekki af sjálfu sér og 
skapa þurfi heppilegt umhverfi 
fyrir sprotafyrirtæki að vaxa í. 
Hann segir að hvatningin skipti 
mestu máli. „Við þurfum að heyra 
sögurnar, bæði af velgengninni 
og mistökunum, og leggja rækt 
við grasrótina. Þar er kraftur-
inn, hjá einstaklingum og sprota-
fyrirtækjunum sjálfum. Stjórn-
völd heima virðast því miður 
leggja dálítið ranga áherslu í 
stuðningi sínum við nýsköpun, 
það er ættgengt heima og víðar 
á Norðurlöndunum að stjórnvöld 
vilji gera allt sjálf. Ég tel að það sé 
ríkisins að skapa gott regluverk en 
því er tiltölulega ábótavant heima, 
svo ég tali nú ekki um gjaldeyris-
höft og fleira.“ 

Hann áréttar að stjórnvöld 
ættu fremur að leggja áherslu á 
hvetjandi umhverfi. „Ég held að 
það séu mistök hjá stjórnvöldum 
að veita hundruð milljóna í opin-
berar stofnanir sem eiga að hjálpa 
nýsköpunarfyrirtækjum og búa til 
svona skref-fyrir-skref ferli fyrir 
þau. Það er ákveðin þversögn í því 
að ætla að ferlavæða nýsköpun. 
Í grunninn á nýsköpun rót í ein-
hverju sem er kaotískt og skap-
andi, þar mætast ólíkir kraftar 
– eins og til dæmis hjá CCP þar 
sem forritarar og listafólk vinn-
ur saman. Það er líka erfitt að spá 
fyrir um hvernig sprotafyrirtæki 
þróast.“ 

Andri segir að það besta sem 
stjórnvöld hafi gert hingað til sé 
að koma Tækniþróunarsjóði á 
laggirnar. Hann vill sjá meira fjár-
magn veitt beint til fyrirtækjanna 
sjálfra gegnum slíka sjóði. „Þetta 
er forvitnilegt í samhengi við 
raunveruleikann hér. Hér dettur 
engum í hug að sækja um opinbera 
styrki og það vælir enginn í stjórn-
völdum yfir því að fyrir tækið 
þeirra gangi ekki. Svo ég skjóti 
nú aðeins á frumkvöðlana líka þá 
detta sumir í þann gír heima að 
vesenast og væla yfir því að hafa 
ekki fengið opinberan stuðning eða 
yfir því að einhver skilji ekki hug-
myndirnar þeirra. Hér er ábyrgð-
in alltaf hjá frumkvöðlinum sjálf-
um og sagt í gríni og alvöru að ef 
amma þín skilur ekki viðskipta-
hugmyndina þína þá ertu ekki að 
koma henni nógu vel frá þér.“ 

Reglan hér er hins 
vegar að það sem maður 

heyrir í tímum fer ekki 
lengra. Það er gert til 

þess að fólk eins og hann 
geti talað hispurslaust 

um hluti sem hugsanlega 
mega ekki leka í fjölmiðla.

Kristrún Heiða 
Hauksdóttir
kristrunheida@gmail.com

Lærir af 
þeim bestu

Kísildalurinn í Kaliforníu er Mekka tæknigeirans 
og saga dalsins er samofin sögu einnar virtustu 

menntastofnunar Bandaríkjanna, Stanford-
háskóla. Andri Heiðar Kristinsson er að ljúka 
MBA-námi í viðskiptafræði frá skólanum, sem 

fóstrað hefur marga af farsælustu viðskipta-
mönnum og frumkvöðlum dalsins. En Andri er 

rétt að byrja. 

Í Kaliforníuríki eru um 18.000 
fyrirtæki sem stofnuð hafa verið 
af fyrrverandi nemendum eða 
starfsfólki Stanford-háskóla. Hjá 
þessum fyrirtækjum starfa yfir 
þrjár milljónir manna og árs-
velta þeirra er yfir 1,27 billjónir 
dala. Ef fyrirtæki sem Stanford-
nemar hafa stofnað gegnum árin 
mynduðu eitt ríki væri hagkerfi 
þeirra það tíunda stærsta í heimi. 
Meðal þessara fyrirtækja má 
nefna Google, Hewlett-Packard, 
Yahoo, Nike og Cisco Systems. 
Samkvæmt World University 
Ranking hjá Time Magazine fyrir 
árið 2012-13 er Stanford annar 
besti háskóli í heimi.

18.000 fyrirtæki

KRAFTURINN ER HJÁ SPROTAFYRIRTÆKJUM   Í grunninn 
á nýsköpun rót í einhverju sem er kaotískt og skapandi, þar 
mætast ólíkir kraftar–  eins og til dæmis hjá CCP þar sem 
forritarar og listafólk vinnur saman. 
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Tímamót urðu í sögu 
Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs í 
febrúar. Þá steig Stein-
grímur J. Sigfússon, 
sem verið hafði for-

maður frá stofnun flokksins, 
til hliðar og varaformaðurinn, 
Katrín Jakobsdóttir, tók við.

Óhætt er að segja að hægt sé að 
taka við flokki við betri skilyrði 
en Katrín gerði. Fylgið er komið 
niður fyrir 10 prósent en flokkur-
inn hlaut yfir 20% í síðustu kosn-
ingum. Katrín segir að fólk verði 
þó að hafa í huga að þær kosning-
ar hafi verið afbrigðilegar. Þær 
hafi verið beint eftir hrun og slíkt 
fylgi sé óvenjumikið fyrir flokk 
af tegund Vinstri grænna.

„Það hefur stundum verið 
sagt að kjarnafylgið okkar 
sé einhvers staðar þar sem 
við liggjum núna, í tæp-
lega 10 prósentum. Það 
er hins vegar ljóst að við 
þurfum að tala skýrar um 
okkar stefnu. Hreyfingin 
á fylginu er hins vegar 
mikil á milli flokka, þó að 
við höfum verið á svipuð-
um stað í könnunum síðan 
um áramót. Fylgið endur-
speglar líka erfitt kjör-
tímabil.

En núna er kannski 
fyrst ráðrúm til að 
teikna upp framtíðarsýn í 

íslenskum stjórnmálum. Eftir 
öll áföllin höfum við tekið mörg 
hænufet á leið út úr ástandi sem 
jaðraði við þjóðargjaldþrot. Þetta 
hafa verið mjög óvenjulegir tímar 
og að einhverju leyti voru vænt-
ingar til okkar mjög miklar. Auð-
vitað endurspeglar fylgið ákveðin 
vonbrigði í kjölfar mikilla vænt-
inga.“

Breytt atvinnuumræða
Katrín segist hins vegar heilt yfir 
nokkuð sátt þegar hún lítur yfir 
kjörtímabilið. Tekist hafi að vinna 
landið út úr efnahagskreppunni á 
félagslegan hátt. Í mörgum öðrum 
Evrópuríkjum hafi verið farið út í 
einkavæðingu og einkarekstur, en 

það hafi ekki verið gert hér. Farið 
hafi verið í breytingar á skatt-
kerfi og þrepaskiptingu komið á, 
enda hafi jöfnuður aukist hér á 
landi en minnkað mjög á Írlandi, 
svo dæmi sé tekið.

„Það varð vissulega niðurskurð-
ur, sem er ekki óskastaða fyrir 
vinstri flokka sem vilja verja 
grunnstoðir samfélagsins, svo 
sem heilbrigðisþjónustu, mennta-
kerfið og löggæsluna. Hann varð 
þó minni þar en annars staðar.

Mér finnst við líka hafa unnið 
mjög mikið verk með því að 
breyta umræðunni um atvinnu-
uppbyggingu á kjörtímabilinu og 
ég held að það eigi eftir að skila 
sér langt inn í framtíðina.

Það hefði verið mjög freistandi 
fyrir margar ríkisstjórnir að fara 

í stórar álversframkvæmdir 
– og margir vildu það. Við 

höfum verið sökuð um 
stöðnun í atvinnumálum, 

en staðreyndin er sú að 
við höfum unnið jafnt 

og þétt á atvinnu-
leysinu. Árið 2009 

fórum við í kort-
lagningu á hag-
rænum áhrif-
um skapandi 
greina, hvaða 

störf yrðu til í kringum listir og 
menningu. Niðurstöðurnar komu 
árið 2010, 189 milljarða velta í 
þessum greinum og skyndilega 
eru allir flokkar farnir að tala 
um að skapandi greinar séu hluti 
af öflugu atvinnulífi. Við höfum 
stutt við rannsóknir og þróun í 
þekkingargreinum og einnig við 
nýsköpun.

Þetta getum við sagt: Við erum 
búin að gjörbreyta allri umræðu 
um atvinnulífið frá því fyrir tíu 
árum þegar rætt var um Kára-
hnjúka. Nú er fólk í alvöru farið 
að tala um fjölbreytni og í alvöru 
farið að tala um nýsköpun. Þegar 
við fundum svigrúm, til að mynda 
með arðgreiðslum úr bönkum, þá 
var það nýtt til innspýtingar. Það 
er vinstripólitík að ríkið spýti fjár-
munum í hagkerfið til að efla vöxt 
og gera það til dæmis í gegnum 
rannsóknarsjóð, tækniþróunar-
sjóð og skapandi greinar.

Vinstri græn hafa alla tíð lagt 
áherslu á fjölbreytni í atvinnulífi, 
þar á meðal sjávarútveg og land-
búnað, en líka „eitthvað annað“ 
eins og það hét þegar stóriðju-
umræðan var sem mest. Á þessu 
kjörtímabili höfum við sýnt fram 
á hvað þetta eitthvað annað er.“

Katrín er sérstaklega ánægð 
með að flokkurinn hafi náð 
Rammaáætlun í gegnum þing-
ið og einnig nýjum lögum um 
náttúru vernd. Þau muni ger-
breyta umhverfi náttúruverndar 
hér á landi.

Meira af því sama
Við höfum rætt nokkuð um verk 
ykkar í ríkisstjórn. Það er kannski 
ekki að ástæðulausu, þar sem þið 
talið um að halda áfram því verki 
sem þið hafið unnið. Náið þið til 
kjósenda með það?

„Við teljum að með okkar verk-
um höfum við náð ákveðnu jafn-
vægi. Við stefnum ekki að skatta-
hækkunum og ef svigrúm skapast 
er kannski ástæða til að fara jafn-
vel niður á við. Við leggjum hins 
vegar áherslu á að halda ekki 
áfram á braut niðurskurðar en 
hefja nú uppbyggingu.

Við höfum barist við að ná 
frumjöfnuði í ríkisfjármálum. 
Við liggjum lágt núna þegar 
kemur að frumgjöldunum, en það 
er mælikvarði sem notaður er til 
að sjá umfang samneyslunnar. Ef 
við miðum við raunhæfan hag-
vöxt, 2% sem miðast við spá Hag-
stofunnar, liggur leiðin upp á við. 
Við höfum náð ákveðnum stöðug-
leika og það hefur myndast svig-
rúm til að styrkja grunnstoðirnar, 
eins og heilbrigðiskerfið.“

Það þýðir bara aukið fjármagn?
„Já, það þýðir það. Við teljum 

að ef við höldum áfram á sömu 
braut skapist svigrúm í ríkis-
rekstrinum upp á 50 til 60 millj-
arða á næstu árum. Þá erum við 
ekki að tala um hvað kann að skila 
sér í óreglulegum tekjum, eins og 
verðfellingu krónueigna, heldur 
bara það svigrúm sem skapast 
með því að viðhalda stöðugleik-
anum í efnahagslífinu.

Það er líka ljóst að við horfum 
á þá aðferðafræði sem við höfum 
beitt í skattkerfinu og með því að 
leggja á auðlindarentu, svo dæmi 

sé tekið. Það er liður í okkar póli-
tík að auðlindir séu sameign 
þjóðar innar og menn greiði ákveð-
ið gjald fyrir nýtingu þeirra.

Hitt stóra verkefnið í efna-
hagsmálum er að greiða niður 
skuldir þjóðarbúsins. Ég hef ekki 
orðið vör við að mikið sé talað um 
það í kosningaloforðum annarra 
flokka. Það er hins vegar eitt af 
stóru málunum til framtíðar. Það 
sér það hver maður að þegar við 
erum með ríkisútgjöld upp á ein-
hverja 500 milljarða þá er 90 
milljarða árlegur kostnaður við 
vaxtagjöld allt of mikill.“

Fólk er þreytt
Þið eruð í raun að boða meira af 
því sama. Mun það ná til kjósenda 
sem vilja kannski skyndilausnir á 
sínum vanda?

„Það er ekki hægt að fara í ein-
hverja loforðasúpu, það er bara 
þannig. En það er auðvitað mikil 
þreyta í fólki eftir átök síðustu 
ára. Fólk vill fá jákvæðar frétt-
ir og gylliboð gætu virkað freist-
andi enda koma þau beint inn í 
umræðu sem síðustu ár hefur 
í raun og veru verið yfir og allt 
um kring, en það er að bæta kjör 
almennings í landinu.

Og það þarf að bæta stöðu 
heimilanna í landinu og kjör 
almennings. Það er full ástæða 
til bjartsýni um að það muni tak-
ast og við höfum reynt að horfa 
á tekjulægstu hópana, en þeir 
hafa kannski orðið út undan í 
umræðunni. Mikið hefur verið 
rætt um þá sem hafa átt í erfið-
leikum með að greiða af skuldum 
sínum og þeirra vandi er vissu-
lega mikill. En það er líka stór 
hópur sem hefur ekki einu sinni 
fengið lán sem er að berjast á 
hræðilega erfiðum leigumark-
aði. Við höfum ekki leyst það við-
fangsefni og það kallar á heildar-
endurskoðun á húsnæðiskerfinu.

Þar hafa stjórnmála flokkarnir 
mjög ólíkar hugmyndir. Þar 
leggjum við áherslu á húsnæðis-
stefnu sem byggir á því hvernig 
við getum með raunhæfum hætti 
horfið frá séreignastefnunni sem 
eina norminu í samfélaginu. Því 
það er svo verulegur hluti fólks 
sem hefur sýnt sig á síðustu árum 
að hefur ekki efni á að kaupa sér 
þak yfir höfuðið og á enga val-
kosti. Það situr kannski fast í 
mjög dýru leiguhúsnæði og á enga 
valkosti að leigja í ódýrri leigu á 
meðan það safnar. Það er ekki val.

Það er búið að vinna heilmikið 
í því og svo höfum við í VG unnið 
stefnumótun líka sem byggir á því 
að skoða hlutverk Íbúðalánasjóðs 
og hvernig megi koma til móts við 
þess hópa.

Við viljum líka halda áfram 
jafnlaunaátakinu sem hófst með 
hjúkrunarfræðingum. Kyn-
bundinn launamunur hefur í raun 
aukist og atvinnuleysi kvenna er 
orðið meira en karla. Við viljum 
horfa sérstaklega á kvennastétt-
irnar á næstu árum og lyfta þeim.

Ef við höldum kúrs er ástæða 
til bjartsýni. Munurinn frá síð-
ustu kosningum er að nú er maður 
ekki að spá neinni niðurleið, held-
ur erum við komin áleiðis upp 
brekkuna.“

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

15,2%
2013

➜ Fylgi Vinstri grænna frá síðustu kosningum
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5%
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25.4.2009

15.10.2009

7.1.2010

18.3.2010

23.9.2010

19.1.2011
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8.9.2011
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28.7.2009

24.2.2011

treysta Katrínu 
Jakobsdóttur best 
til að leiða 
ríkisstjórn sam-
kvæmt könnun 
Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 frá 27. 
og 28. febrúar.

21,7%

18,8% 19,2%

24,6%

17,7%

9,2%

20,6%

12,4%

7,3%

25,6%

13,7%

11,4%

16,5%

8,0%

15,7%

8,6%
7,1%

27.1.2013            
Icesave-
dómur fellur

23.2.2013 
Katrín kjörin 
formaður

Verðum að bæta kjör almennings
Vinstrihreyfingin – grænt framboð er í fyrsta sinn að ljúka kjörtímabili sem ríkisstjórnarflokkur. Katrín Jakobsdóttir formaður segir Frétta-
blaðinu frá því að félagsleg sjónarmið hafi stýrt uppbyggingunni eftir hrun. Svigrúm sé til að bæta kjör fólks og styrkja grunnstoðirnar.

11,8%

„VG hafa staðið fyrir fjölbreytni í atvinnu-
málum. Ef við horfum á Bakka, sem við 
höfum verið gagnrýnd fyrir, má ekki 
gleyma að sú framkvæmd sýnir fráhvarf 
frá stóriðjustefnunni til meðalstórs 
iðnaðar. Þar er verið að nýta virkjanakosti 
í nýtingarflokki rammaáætlunar þó að 
ég telji það sjálfsagt mál að framkvæma 
nýtt umhverfismat vegna Bjarnarflags.“

➜ Nýtt umhverfismat 
á Bakka

FORMAÐURINN
Katrín Jakobsdóttir  segir 
Vinstri græn fyrst og fremst 

horfa til vinstri varðandi 
stjórnarsamstarf. Stór-

virkjana- og skattastefna 
Sjálfstæðisflokksins sé ekki 

heillandi kostur.

 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Skattkerfið
„Við viljum þrepaskipt 
skattkerfi að norrænni 
fyrirmynd til að dreifa 
byrðunum og tryggja 

tekjuöflun.“

2

Einkavæðing 
ríkisfyrirtækja

„Það hafa verið uppi hug-
myndir um sölu á Lands-

virkjun og annað slíkt 
sem er ekki í boði.“

3

Rammaáætlun
„Við viljum ekki hreyfa 
við Rammaáætlun og 
þeirri góðu vinnu sem 
að baki henni liggur.“

1



FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

SVANDÍS

ÁRNI ÞÓR

STEINGRÍMUR LÁRUS ÁSTMAR

BJARKEY

KATRÍN ARNDÍS SOFFÍA

ÁLFHEIÐUR

RÓSA BJÖRK

LILJA RAFNEY

ÞÉR ER BOÐIÐ Á OPINN STJÓRNMÁLAFUND

ALLIR

VELKOMNIR

2. APRÍL  KL. FUNDARSTAÐUR FRAMBJÓÐENDUR

Reykjanesbær 20 Flughótelið Steingrímur og Arndís Soffía
Akranes 20 Gamla Kaupfélagið Árni Þór og Lilja Rafney

3. APRÍL 

Akureyri 12 Brekkugötu 7a Steingrímur og Álfheiður
Húsavík 20 Kirkjubær við Baldursbrekku Steingrímur og Álfheiður
Egilsstaðir 12 Hótel Héraði Katrín og Bjarkey
Reyðarfjörður 20 Fjarðarhótel Katrín og Bjarkey

4. APRÍL 

Höfn 12 Nýheimum Arndís Soffía og Rósa Björk
Kirkjubæjarklaustur 20 Systrakaffi Svandís og Arndís Soffía
Ísafjörður 20 Röngvaldarsalur í Edinborgarh. Steingrímur og Lilja Rafney

5. APRÍL 

Árborg 12 Hótel Selfoss Árni Þór og Arndís Soffía
Borgarbyggð 12 Landnámssetrið Lárus Ástmar og Svandís
Sauðárkrókur 12 Kaffi Krókur Katrín og Lilja Rafney

6. APRÍL 

Grundarfjörður 15 Kommakot Katrín og Lárus Ástmar
Kópavogur 15 Hamraborg Svandís og Rósa Björk
Reykjavík 20 Kosningamiðstöð VG, Borgartúni 16 Svandís og Katrín
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Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

FÆÐING HEIMSINS Í NÝJU LJÓSI
Mælingar Plancks, gervitungls Geim-
vísindastofnunar Evrópu (ESA), á 
örbylgjukliðnum svokallaða, sem er 
elsta ljós alheimsins, eftirgeislun 
sem stafar frá Miklahvelli sjálfum, 
leiða í ljós að alheimurinn þandist út 
billjónbilljónbilljónfalt (1036) á einu 
augabragði. Planck sýnir okkur einnig 
að alheimurinn inniheldur minna af 
hinni mjög svo torskildu hulduorku 
og þeim mun meira af hulduefni en 
áður var talið.

Elsta ljós alheimsins: Kliðurinn sýnir okkur 
alheiminn eins og hann leit út aðeins 380.000 
árum eftir Miklahvell, löngu fyrir tíma stjarna 
og vetrarbrauta. Meðal þess sem fram hefur 
komið er að alheimurinn er um það bil 100 
milljón árum eldri en áður var talið.

Uppbygging alheimsins:
Fyrir 

Planck-
verkefnið 

Eftir 
Planck-

verkefnið: 

Hefðbundið 
efni

4,5% 4,9% 

Hulduefni 

22,7%
Hulduefni 

26,8% 

1 Miklihvellur: Alheimurinn verður til og þenst 
út, hraðar en ljósið sjálft dregur, við hundrað 
billjóna billjóna billjóna (1031) gráðu hita.

Hulduorka 

72,8%
Hulduorka 

68,3%

6 200 milljónum ára 
eftir Miklahvell: Fyrstu 
stjörnurnar og vetrar-
brautirnar verða til.

7 Níu milljörðum 
ára eftir tilurð 
alheimsins: Sólin 
verður til þegar 
gasský og rykský 
falla saman í 
vetrarbrautinni 
okkar. Jörðin verður 
svo til úr afgangs-
efninu, fyrir um 4,6 
milljörðum ára.

8 Nútíminn: 13,82 millj-
örðum ára eftir Miklahvell.

2 Einni sekúndu síðar: Hitastigið fellur niður 
í tíu milljarða gráða. Frumeindakjarnar; rót-
eindir, rafeindir og ljóseindir, taka að myndast.

4 380.000 árum eftir Miklahvell: Hitinn 
fellur niður í 2.700 gráður. Vetnisatóm 
myndast, sem gerir ljósi kleift að ferðast 
óhindrað í fyrsta sinn. Bakgrunnsgeislun 
losnar úr læðingi og gerir mannkyni 
mögulegt að sjá aftur til þess tíma.

5 Hinar myrku aldir: Stjörnur hafa ekki 
enn orðið til, hér er ekkert ljós nema það 
sem varð til við bakgrunnsgeislunina.

1

2

3

4

5

6

7

8

Myndir: Evrópska geimferðastofn-
unin, NASA, AFP/Getty Images

© GRAPHIC NEWS

Ísland á sinn fulltrúa í Planck-verkefninu en Jón Emil Guðmundsson, 
doktorsnemi í eðlisfræði við Princeton-háskóla í Bandaríkjunum, tók 
þátt í gagnaúrvinnslu frá Planck-gervitunglinu.

„Ég byrjaði að vinna í hóp sem tengdist prófessor hér. Hann 
hefur verið tengdur Planck-verkefninu í langan tíma og vann meðal 
annars að því að hanna ljósnemana sjálfa. Í gegnum hann fékk ég 
rétt til að vinna úr gögnunum og ég hef verið að gera það síðustu 
þrjú ár,“ segir Jón Emil í samtali við Fréttablaðið. Hann segir verk-
efnið spennandi og telur sig heppinn að hafa fengið að taka þátt í 
því.

„Mitt hlutverk tengdist því að skilja hvernig sjónaukinn bregst 
við ljósi, en allar niðurstöðurnar byggja á því að vita hvernig hann 
bregst við ljósafli frá mismunandi áttum. Það er ekki fyrr en við 
skiljum það til hlítar að við getum byrjað að leiða út niðurstöður. 

Þetta er frumgagnavinnsla en svo eru það prófessorarnir sem 
eru komnir hvað hæst upp metorðastigann sem reikna út loka-
niðurstöðuna.“

Aðspurður hvort segja mætti þá að hann væri eins konar starfs-
maður á plani játar hann því hlæjandi. 

„Já, ætli það ekki. Í þessum virðingarstiga að minnsta kosti, enda 
er ég bara nemi. En það er mjög gaman að fá að komast inn í þetta 
verkefni og fá að vera með í þessum stóra hópi.“

Nú hefur um helmingur gagnanna úr Planck-verkefninu verið 
birtur og talsvert eftir að vinna úr þeim. Jón Emil segir að stefnt sé 
að því að ljúka þeirri vinnu sumarið 2014 og hann muni sennilega 
vinna eitthvað að málinu þangað til.

„Það er sitthvað í þessu rannsóknum sem á eftir að vera í um-
ræðunni næstu árin og margt athyglisvert sem enn er ógert.“

Íslenskur „starfsmaður á plani“ í tíma-
mótaverkefni um upphaf alheimsins

Margt má læra af elsta 
ljósi alheimsins, 
örbylgjukliðnum, en 
það gefur vísinda-
mönnum nútímans 
innsýn í hvernig 

alheimurinn leit út skömmu eftir að 
hann varð til úr Miklahvelli fyrir 
um 13,8 milljörðum ára.

Planck, gervihnetti Geimvís-
indastofnunar Evrópu, var skot-
ið á loft árið 2009 og fram til síð-
asta árs mældi hann ljósstyrk og 
skautun frá örbylgjukliðnum með 
nákvæmari hætti en áður var hægt, 
til þess að kortleggja efnisþéttleika 
alheimsins í heild sinni.

Þarna er því, í stuttu máli sagt, 
lesið í ljóseindir sem hafa ferðast 
um óravíddir alheimsins í rúmlega 
þrettán milljarða ára áður en mæli-
tæki Plancks námu þau.

Max Tegmark, prófessor við MIT, 
hefur líkt þessum niður stöðum við 
að ákvarða upphaf slagsmála. „Ef 
þú kemur inn þegar allt er í háalofti 
er erfitt að sjá hvernig lætin byrj-
uðu en ef þú komst inn nokkrum 
sekúndum eftir að allt byrjaði ætti 
framvindan að liggja ljósar fyrir.“

Styður kenningar og vekur fleiri 
spurningar
Helstu niðurstöðurnar að þessu 
sinni festa í sessi þá grundvallar-
hugmynd sem vísindamenn höfðu 
gert sér síðustu tuttugu ár eða svo 
um tilurð alheimsins í Miklahvelli. 

Þó virðist sem aldur alheims-
ins hafi hingað til verið eilít-
ið van metinn, eða um allt að 100 
milljónum ára. Eins kom í ljós að al-
heimurinn innihélt minna en áður 
var talið af svokallaðri hulduorku, 
en þeim mun meira af hulduefni og 
venjulegu efni sem stjörnur, vetrar-
brautir og lífverur eru gerðar úr. 
Venjulegt efni er um 5% af inni-
haldi alheimsins.

Vilja geta spáð fyrir um frávik 
Vísindasamfélagið hefur fagnað 
þessum niðurstöðum, eins og við 
var að búast. Niðurstöðurnar að 
þessu sinni taka aðeins til um helm-
ings þeirra gagna sem Planck afl-
aði. Seinni hlutinn er nú til rann-
sóknar og er niðurstaðna að vænta 
sumarið 2014.

„Okkar lokatakmark væri að 
geta smíðað nýtt módel sem gæti 
spáð fyrir um frávik og tengt þau 
saman,“ segir George Efstathiou, 
prófessor við Cambridge-háskóla 
sem er einn af forystumönnum 
Planck-verkefnisins. „En við erum 
aðeins á upphafsmetrunum hingað 
til og vitum ekki hvort það verði 
mögulegt og hvers konar eðlisfræði 
við myndum þurfa til að greina þau. 
En það er einmitt það sem gerir 
þetta svo spennandi.“

Heimildir: Stjörnufræðivefurinn 
og NY Times

Sjónarhorn frá upphafi alheimsins
Geimvísindastofnun Evrópu kynnti í síðustu viku fyrstu niðurstöður rannsókna sem byggja á gögnum úr Planck-gervitungl-
inu. Skoðun á svokölluðum örbylgjuklið sýnir heiminn eins og hann leit út 380.000 árum eftir Miklahvell og styður kenn-
ingar um tilurð alheimsins en leiðir margt fróðlegt í ljós. Alheimurinn virðist vera 100 milljónum ára eldri en áður var talið.

3 100 sekúndum síðar: hitinn fellur niður í 
1 milljarð gráða. Öreindir og geislun tengjast 
saman.

SKOÐAR 
ALHEIMINN 
 Jón Emil Guð-
mundsson, 
doktorsnemi 
í eðlisfræði. 
Tók þátt 
í Planck-
verkefninu.
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Listaverk gerð úr sandi 
endast ekki lengi. Ind-
verj i n n  S uders a n 
Pattnaik lætur það 
ekki á sig fá heldur sér-
hæfir sig í þessari list-

grein. Hann athafnar sig gjarn-
an á ströndinni við Puri, borg á 
austanverðu Indlandi þar sem 
hann fæddist fyrir 36 árum. Þar 
á ströndinni byrjaði hann strax á 
barnsaldri að búa til sandkastala 
eins og fleiri krakkar. Á seinni 
árum hafa verk hans hafa vakið 
athygli víða um heim, ekki síst 
fyrir það að hann lætur sig ýmsa 

Fangar athygli heimsins
Indverski sandlistamaðurinn Sudersan Pattnaik hefur árum saman stundað það að búa til stór myndverk á ströndinni við 
Puri á austanverðu Indlandi. Myndverkin eru oftar en ekki tengd heimsviðburðum en líftími verkanna er skammur.

FRANS PÁFI  Kardínálarnir í Róm höfðu ekki fyrr kosið félaga sinn frá 
Argentínu nýjan páfa en Pattnaik sýndi hróðugur þetta verk sitt, til 
heiðurs hinum nýkjörna. NORDICPHOTOS/AFP

JÓLASVEINAR  
Í desember 
síðastliðnum 
dundaði Patt-
naik sér við það 
að búa til meira 
en 500 jóla-
sveina úr sandi 
á ströndinni við 
Puri.

BARACK 
OBAMA  Í haust 
óskaði indverski 
listamaðurinn 
Barack Obama 
til hamingju 
með endurkjör 
í embætti 
forseta Banda-
ríkjanna. Patt-
naik endurtók 
þar leikinn 
frá því fjórum 
árum áður, 
þegar hann 
óskaði Obama 
til hamingju 
með svipuðum 
hætti.

ÓLYMPÍU-
LEIKARNIR 
Í LONDON  
Sudarsan Patt-
naik fylgdist 
með Ólympíu-
leikunum í 
London og 
óskaði löndum 
sínum vel-
gengni.

INDVERSKA GYÐJAN DURGA   Sudar-
san Pattnaik leggur lokahönd á mynd 
sína af hindúagyðjunni Durga í Siliguri 
á Indlandi árið 2011.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

MALALA YOUSUFZAI  Pakistanska stúlkan Malala Yousuf-
zai komst í heimsfréttirnar í haust þegar ráðist var á hana 
og vinkonu hennar í skólabifreið, fyrir það að hún hafði 
opinberlega gagnrýnt talibana og barist fyrir réttindum 
kvenna. Pattnaik óskaði henni velfarnaðar.



MESSA VIÐ SÓLARUPPRÁS
Páskamessur verða um allt land á morgun, páskadag. Í 

Minningarkapellu sr. Jóns Steingrímssonar á Kirkju-
bæjarklaustri verður páskamessa við sólarupprás. 

Sólarupprásarinnar verður beðið klukkan 6.30 og 
síðan gengið til kirkju. Messan er hluti af 
páskadagskránni Sigur lífsins á Klaustri.

SNILLINGUR
Gunnar Þórðarson 
segist alltaf hafa jafn 
gaman af því að semja 
popptónlist en hefur nú 
lagt lokahönd á tveggja 
tíma óperu sem verður 
frumflutt í Skálholti í 
haust. MYND/VALLI

Tónlistin á mig allan og ég á ekkert 
annað áhugamál. Ég vil alltaf vera 
að dunda mér í tónlist og stúdera. 

Ég var þó ekki þannig sem barn og heyr-
ist á fólki í kringum mig að ég hafi verið 
frekar rótlaus og mikill prakkari,“ segir 
Gunnar, sem hafði ekki hugmynd um 
hvað hann ætlaði að gera í lífinu þegar 
tónlistin féll honum í fang.

„Á æskuheimilinu var lítið um músík 
en Kanaútvarpið kveikti neista í okkur 
krökkunum í Gagnfræðaskóla Kefla-
víkur. Þar varð til framúrstefnuleg 
músíkmenning sem tíðkaðist ekki meðal 
jafnaldra okkar annars staðar á landinu 
þar sem Kanaútvarpið náðist ekki. Það 
var því vegna Kanans sem gróskan varð 
svo mikil í Keflavík og bærinn varð rétt-
nefndur tónlistarbær.“

Gunnar hefur yfir sér einkar rólegt 
yfirbragð og ótrúlegt að hann hafi verið 
ódæll á uppvaxtarárunum.

„Strákapör voru einfaldlega mórall-
inn í Keflavík og lágmenningarstimpill 
loddi við bæinn vegna nálægðar við 
herstöðina á Vellinum. Við fundum fyrir 
því,“ segir Gunnar, sem hefur búið í 
höfuðstaðnum frá 1967. „Ég á oft erindi 
til Keflavíkur því þar á ég skyldmenni og 
þar býr sonur minn. Mér þykir alltaf jafn 
vænt um Keflavík en finnst leiðinlegt 
hvað allt er nú erfitt hjá Suðurnesja-
mönnum.“

FEIMNIR OG FRÆGIR
Frá 1964 hefur Gunnar verið upp tekinn 
við spilamennsku meira og minna allar 
helgar. Þá tryllti hann landslýð með 
nýrri tegund dægurlagatónlistar í sinni 
fyrstu hljómsveit, Hljómum frá Kefla-
vík.

„Ég hef aldrei fengið leiða á því að 
spila og finnst það enn jafn skemmti-
legt. Skemmtilegast var æskufjörið 
með Hljómum þegar allt var nýtt og 
framandi. Sá tími var samfellt ævintýri 
þegar við sautján og átján ára strákar 
keyrðum landið þvert og endilangt 
mörg sumur í röð. Í Hljómum var ákaf-
lega góður andi enda vorum við allir 
vinir sem ólumst upp saman og höfum 
átt samfylgd alla tíð. Rúnar Júlíusson 
kvaddi jarðvistina alltof snemma og 
mikill söknuður að honum.“

Hljómar voru kallaðir hinir íslensku 
Bítlar og urðu fljótt landsfrægir. 
Gunnar segir tímana þá hafa verið sak-
lausari en nú.

„Við vorum heppnir að ramba á vin-
sældir og frægð því á sama tíma voru 
margar hljómsveitir í Reykjavík að gera 
góða hluti og þetta var fyrir daga sjón-
varpsins. Við vorum rosalega feimnir, 
með báða fætur á jörðinni og létum 
frægðina ekki stíga okkur til höfuðs.“

HRAUSTUR OG KVIKK
Gunnar hefur samið yfir 650 lög á ferli 
sínum. Mörg þeirra fegurstu perlur 
þjóðarinnar.

„Ég er auðvitað ánægðari með sumt 
en annað. Til dæmis Þitt fyrsta bros, 
Vetrarsól og Himin og jörð. Lagasmíðar 
koma oftast til mín þegar ég tek upp 
gítarinn og byrja að spila og það gildir 
í tónlist eins og öðru að þeir fiska sem 
róa. Ég á því enga töfralausn til tón-
smíða.“

Gunnar er kominn ár fram yfir lög-
giltan eftirlaunaaldur og varð 68 ára í 
janúar.

SÚKKULAÐIMAÐUR
UNDIR KANAÁHRIFUM  Úr kolli Gunnars Þórðarsonar hafa sprottið mörg 
hjartfólgnustu dægurlög þjóðarinnar. Í haust verður sungin hans fyrsta ópera.   
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SÍUNGUR
„Ég held að 
eftirlaunaaldur 
hefjist almennt of 
snemma því lífið 
stoppar ekki á 67. 
afmælisdaginn.”

PRAKKARI
Gunnar segist hafa verið 
rótlaus í æsku og ekki 
vitað hvað hann ætlaði 
að gera í lífinu. Tónlistin 
hafi óvænt orðið hans 
hlutskipti. 
MYND/VALLI

„Ég held að eftirlaunaaldur hefjist 
almennt of snemma því lífið stoppar 
ekki á 67. afmælisdaginn. Starfsævin 
er að lengjast og fleiri við betri heilsu 
fram eftir aldri en áður. Ég er allavega 
hraustur og kvikk og í þannig starfi að 
á meðan hausinn er í lagi get ég haldið 
endalaust áfram.“

DRAMATÍK Í SKÁLHOLTI
Eftir að hafa samið popptónlist í ára-
tugi byrjaði Gunnar að hlusta á óperur 
og hreifst mjög af.

„Þá var mig farið að langa að skapa 
eitthvað viðameira en þriggja mínútna 
popplög og hugsaði hve skemmtilegt 
það væri að semja eins og eina óperu,“ 
segir Gunnar, sem fékk rithöfundinn 
Friðrik Erlingsson til að semja texta við 
óperuna en saman hafa þeir unnið að 
verkinu síðastliðin þrjú ár.

Óperan segir frá dramatískum 
atburðunum í Skálholti 1661 þegar 
Ragnheiður Brynjólfsdóttir biskups-
dóttir eignaðist barn þrátt fyrir að 
hafa svarið þess eið að vera hrein mey. 
„Söguþráðinn vildi ég hafa íslenskan og 
þótti sagan passa vel við óperuformið,“ 
segir Gunnar. 

Ópera Gunnars er ríflega tveggja 
tíma löng og verður frumflutt í konsert-

formi á íslensku af átta einsöngvurum, 
kór og sinfóníuhljómsveit í Skálholti 
dagana 7., 8. og 9. september.

„Ég er ánægður með útkomuna og 
hlakka til að flytja hana. Ég spilaði ný-
verið í skírnarveislu nærri Skálholti og 
þá sagði einn veislugesta: „Það verður 
enginn friður í Skálholti fyrr en búið 
verður að laga þetta með hana Ragn-
heiði; hvernig farið var með hana“. Það 
þótti mér bæði skemmtilegt og við-
eigandi.“

PÁSKAEGG Á AKUREYRI
Um páskana verður Gunnar við spila-
mennsku norður á Akureyri.

„Þar hef ég undanfarna páska séð 
um undirleik og útsetningu fyrir Óskar 
Pétursson sem í dag heldur sína árlegu 
páskatónleika í Hofi. Ég er nú enginn 
skíðamaður en tek mér kannski bíltúr 
upp í Hlíðarfjall og skoða mannlífið því 
ekkert verður flogið heim á páskadag,“ 
segir Gunnar og kveðst ekki vera 
kirkjurækinn um hátíðar.

„Ég er svona dæmigerður Íslend-
ingur í þjóðkirkjunni sem sækir sjaldan 
messur. En ég er mikill súkkulaðimaður 
og fæ mér páskaegg á páskum. Það til-
heyrir.“

 ■ thordis@365.is

PÁSKA BRUNCH
Á PÁSKADAG
OG ANNAN
Í PÁSKUM

Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8000 / Fax: 514 8030 / E-mail: info@grand.is / www.grand.is

Komdu með fjölskylduna
í brunch um páskana.
Páska brunch er frá
kl. 11:30 til 14:00.

Verð 4.100 krónur
Pantanir í síma 514 8000

Mjúkar fermingargjafir

Gjöfin sem gefur ár eftir ár

Lín Design   Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is

Áttablaðarós
rúmföt

Verð 12.980 kr

8.990 kr

100% Pima
bómull

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

HELGINHELGIN

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

Laust er til umsóknar embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnunar
og umbóta í fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Um er að ræða nýtt embætti

Skrifstofa stjórnunar og umbóta

Um er að ræða fullt starf.

Umsækjendur skulu hafa

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun

Embættið hentar jafnt konum sem körlum.

semverður tilmeð breytingumá skipulagi ráðuneytisins sem taka gildi 3. apríl nk.

annast umbætur og nýsköpun í ríkisrekstri, svo sem er varðar stefnumótun,
árangursstjórnun, notkun upplýsingatækni í ríkisrekstri, opinber innkaup og skipulag stofnanakerfis ríkisins.
Jafnframt annast skrifstofan fjárstýringu, dreifingu fjárheimilda, rekstrar- og greiðsluáætlanir og reikningsskil ríkisins.
Þá falla mannauðsmál ríkisins undir ábyrgðarsvið skrifstofunnar, þ.m.t. stefnumótun í mannauðsmálum, lög um
réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna, launamál og kjarasamningar, mannaflaspár, greiningar og tölfræði um laun og
starfsmenn ríkisins. Auk þess ber skrifstofan ábyrgð á eignamálum ríkisins og framkvæmd eigendastefnu,m.a. forsvar
ríkisins í félögum, ábyrgð á fasteignum ríkisins, þjóðlendum, opinberum framkvæmdum og samningagerð vegna
auðlindanota og rentu.

Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996, um réttindi
og skyldur ríkisstarfsmanna. Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun kjararáðs sbr. lög nr. 47/2006. Skipað
verður í embættið til fimmára frá 1.maí 2013.

lokið háskólamenntun sem nýtist í starfi skrifstofustjóra. Jafnframt er gerð krafa um
haldgóða þekkingu á íslenskri stjórnsýslu og reynslu af stjórnun og rekstri. Æskilegt er að viðkomandi búi yfir
þekkingu á sem flestum verkefnum skrifstofunnar. Starfs- og stjórnunarreynsla í ráðuneyti, ríkisstofnun eða
sveitarfélagi ermetin sérstaklega. Gerð er krafa um lipurð í samskiptum, leiðtogahæfni og enskukunnáttu.

og fyrri störf sendist fjármála- og efnahagsráðuneyti. Nánari
upplýsingar veita Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri, ogAngantýr Einarsson, skrifstofustjóri, en jafnframt er vísað
á heimasíðu ráðuneytisins fjr.is.

Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2013. Öllumumsóknumverður svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin umskipun í stöðuna.

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Vefhönnuður - hönnunarstjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk.  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 starfsferilskrá og kynningarbréf þar 

sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

TM Software er hugbúnaðarhús sem 
þróar og framleiðir hugbúnað fyrir 
viðskiptavini í meira en 90 löndum. 

Hjá fyrirtækinu starfa 80 
hugbúnaðarsnillingar, þar af 42 við 
veflausnir og sérþróun.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið 
má finna á heimasíðu þess             
www.tmsoftware.is

Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

TM Software leggur áherslu á

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
» Lögfræðileg aðstoð við stjórnendur
» Túlkun laga og stjórnvaldsfyrirmæla í starfi Landspítala, einkum á

sviði útboðs- og innkaupamála, samningaréttar, réttinda sjúklinga,
heilbrigðislögfræði, stjórnsýsluréttar, starfsmannaréttar og kjaramála

» Samskipti við hagsmunaaðila, stéttarfélög og fulltrúa starfsmanna
» Greinargerðir og lögfræðilegar álitsgerðir
» Þátttaka í fræðslu og störf í nefndum og vinnuhópum
» Önnur verkefni

Hæfnikröfur
» Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
» Færni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
» Hæfni til að tjá sig í mæltu og rituðu máli

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2013.
» Upplýsingar veitir Oddur Gunnarsson, lögfræðingur, netfang

oddurg@landspitali.is, sími 543 1333.
» Umsóknum fylgi upplýsingar um nám, reynslu og fyrri störf ásamt afriti af

prófskírteinum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast

Lögfræðideild Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.

Lögfræðingur á Landspítala
Laust er til umsóknar starf lögfræðings á lögfræðideild Landspítala. 
Starfshlutfall er 100%.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Café Flora í Grasagarðinum óskar eftir mat-
reiðslumanni til að vera með okkur í sumar 

Um er að ræða 100% starf fyrir hressan og kátan 
einstakling. Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið 

thorkell@cafeflora.is eða í síma 866-4243

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust  starf yfirhjúkrunarfræðings við Heilsugæsluna Efra-Breiðholti frá 1. maí 
2013. Starfshlutfall er 100%. Heilsugæslu Efra-Breiðholts er fyrst og fremst ætlað að þjóna íbúum Efra-Breiðholts. Starfsemi 
stöðvarinnar er fjölþætt og áhersla er lögð á teymisvinnu. Veitt er samfelld þjónusta með hag einstaklingsins og fjölskyldunnar 
í huga. Yfirhjúkrunarfræðingur er yfirmaður hjúkrunar á heilsugæslustöð og stuðlar að uppbyggingu og þróun hjúkrunar. Hann 
skipuleggur og stjórnar allri hjúkrunarþjónustu heilsugæslustöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starfi. Hann, ásamt yfirlækni, 
ber ábyrgð á að heilsugæslustöðin starfi samkvæmt stefnu Heilsugæslunnar og stjórnar daglegum rekstri. Næsti yfirmaður er 
framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla 
 við hjúkrun.
• Framhaldsmenntun í hjúkrun er æskileg.
• Fjölþætt reynsla í heilsugæsluhjúkrun er æskileg. 
• Reynsla af stjórnun er skilyrði.

Færni og aðrir eiginleikar 
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
• Áhugi og færni til að leiða hóp fagaðila. 
• Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði.
• Framsækinn og dugmikill leiðtogi. 
• Öguð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efna-
hagsráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar 
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunar-
leyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörfum sem 
umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða birt. Mat á 
hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum 
við umsækjendur.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur,  mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins,  Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.heilsugaeslan.is, undir  
„laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.  

Umsóknarfrestur er til og með 13.04.2013. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar sími: 585-1300, 
netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is

Yfirhjúkrunarfræðingur  
Heilsugæslan Efra - Breiðholti

STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

UM BASIS HVERNIG Á AÐ SÆKJA UM
atvinna@basis.is

8. apríl

NETSÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST

ÖFLUGUR 
SÖLUMAÐUR ÓSKAST 
Á NORÐURLANDI

Gæði, reynsla og gott verð!

Hæfniskröfur:

2
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Starfssvið:
• Verkefnastjórn og textagerð vegna ársskýrslu á ensku  

• Verkefnastjórn vegna viðburða s.s. aðalfundar og heimsókna 
fjárfesta og markaðsaðila

• Undirbúa tilkynningar á ensku og íslensku til Kauphallar Íslands 
og markaðsaðila

• Mótun lifandi og upplýsandi kynninga á ársfjórðungslegri 
afkomu

• Umsjón og viðhald fjárfestahluta heimasíðu Marel sem birtur  
er á ensku

• Aðstoða framkvæmdastjórn vegna kynninga á fyrirtækinu  
til fjárfesta

• Aðstoða við fréttatilkynningar, bæklinga, myndbönd og 
textagerð á vef bæði á ensku og íslensku

• Samræma og tryggja viðeigandi upplýsingamiðlun um 
fyrirtækið á ytri og innri samskiptamiðlum

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi s.s. í viðskiptatengdu  

fagi eða ensku

• Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta, tvítyngi  
er mikill kostur

• Færni til að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði auk hæfni  
í mannlegum samskiptum

• Starfsreynsla í alþjóðlegu umhverfi, einkum í fjárfesta-  
og/eða almannatengslum er æskileg

• Þekking á helstu fjármála- og rekstrarhugtökum  
er kostur 

• Skipulagshæfni, frumkvæði og færni til að sinna  
mörgum verkefnum samtímis 

• Framúrskarandi geta til að útbúa kynningar í helstu 
forritum og reynsla af notkun vefumsjónarkerfa

• Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun og sam- 
skiptum við fjölmiðla 

Sérfræðingur  
í fjárfestatengslum

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki  
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns  
í sex heimsálfum, þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skil-
virka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu af upplýsingamiðlun til að aðstoða fjárfestatengil 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér að stýra undirbúningi og hafa umsjón með gerð ársskýrslu, undirbúa aðalfund 
Marel og ársfjórðungslegar afkomukynningar, auk fréttatilkynninga til Kauphallar Íslands og almenn samskipti 
við hluthafa og fjárfesta. Starfsmaður mun einnig vera til aðstoðar og hafa eftirlit með samræmi ytri samskipta 
og kynninga eftir þörfum.  
Viðkomandi mun starfa í móðurfélagi Marel og vinna náið með fjárfestatengli og framkvæmdastjóra markaðs- 
og kynningarmála.

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Örn Guðmundsson framkvæmdastjóri markaðs- og kynningarmála  
ingolfur.gudmundsson@marel.com í síma 563 8118 eða Hrund Rudolfsdóttir framkvæmdastjóri starfsþróunarsviðs  
hrund.rudolfsdottir@marel.com í síma 563 8404.

LAUGARDAGUR  30. mars 2013 3
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða aðstoðarskólastjóra Álfhólsskóla er laus
til umsóknar. Leitað er að stjórnanda sem býr
yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi skólastarf 
í samvinnu við skólastjóra, kennara og foreldra.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2013.

Menntunar og hæfniskröfur
Kennsluréttindi og kennslureynsla á
grunnskólastigi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi
framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og
menntunarfræða, stjórnunar eða í öðrum
greinum sem nýtast í starfi.
Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir 
skipulagshæfileikar.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2013.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir
skólastjóri sigrunb@kopavogur.is 
eða í síma 570-4150 og 863-6811.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is

Álfhólsskóli 
óskar eftir 
aðstoðarskólastjóra

 Dósent í líffræði 
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Laust er til umsóknar starf dósents í líffræði við Líf- og umhverfisvísindadeild 
Starfið er á sviði dýrafræði hryggdýra

Líf- og umhverfisvísindadeild er ein sex deilda Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. 
Í deildinni stunda um 520 stúdentar nám í líffræði, ferðamálafræði og landfræði. Þar af eru 
ríflega 90 framhaldsnemar en af þeim eru um 60 í doktorsnámi. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í líffræði og búa yfir kennslureynslu á háskólastigi. 
Ætlast er til að viðkomandi taki fullan þátt í kennslu og skipulagningu náms í líffræði, bæði 
grunn- og framhaldsnáms, auk þess að stunda rannsóknir í dýrafræði með áherslu á hryggdýr.

Nánari upplýsingar veitir Eva Benediktsdóttir,
forseti Líf- og umhverfisvísindadeildar, 
í síma 525 4584 eða á netfangi: 4 eben@hi.is. 

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

 Dýralæknir
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      Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum

www.keldur.is

www.starfatorg.is www.hi.is/laus_storf 

1. maí 2013

585 5123
siguring@hi.is

Save the Children á Íslandi
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Kópavogsbær

Yfirmaður 
ráðgjafa- 
og íbúðadeildar

Velferðarsvið Kópavogsbæjar óskar eftir 
yfirmanni ráðgjafa- og íbúðadeildar. Nánari
upplýsingar um starfið er að finna á vef 
bæjarins www.kopavogur.is

Athygli er vakin á að umsóknarfrestur er til
og með 8. apríl.
Upplýsingar gefur Aðalsteinn Sigfússon
adalsteinn@kopavogur.is í síma 570-1500

Eingöngu er hægt að sækja um starfið
rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Smiðir óskast
Vanir smiðir óskast í  mótauppslátt. Upplýsingar gefur Helgi 

s.8221662 eða í tölvupósti  helgi@ggverk.is

Afgreiðslufulltrúi í fjármála- og efnahagsráðuneyti

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Afgreiðslufulltrúi

Áhersla er lögð á

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

óskar eftir að ráða afgreiðslufulltrúa til starfa.

annast móttöku gesta í ráðuneytið, símsvörun og símþjónustu,

umsjón með sameiginlegu rými starfsfólks ráðuneytisins, aðstoð við ráðherra og

yfirstjórn, innkaup á rekstrarvörum og önnur þau afgreiðsluerindi sem falla til hverju

sinni.

lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund og reglusemi.

Viðkomandi þarf að hafa undirstöðuþekkingu á algengustu tölvuforritum, notkun

tölvupósts og internets. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.

er til og með 7. apríl nk. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem

fyrst. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf. Laun

eru skv. kjarasamningi Félags starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

veitir frekari upplýsingar um starfið. Vinsamlega

sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Viðtalstímar eru alla virka daga frá

kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

www.stra.is

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

www.kronan.is
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Vaktstjóri

Sótt er um störfin á: www.kronan.is

– óskar eftir þér!

Siv.ing. Rolf Bryhni AS is a small engineering firm with nine 
employees in Hamar, Norway. We perform the engineering 

of roads and water and sewage systems, land use planning, 
surveying and stakeout etc. For more information about us, see 

www.srb.as.

Master of Science / Bachelor roads 
and water-sewage, Norway

We are looking for a civil engineer / engineer for our office in 
Hamar, Norway. Responsibilities will be project management 
and preparation of construction plans for roads and water-
sewage systems, land use plans and more. You must be a 
civil engineer or engineer with the relevant range of subjects 
from university. Preferably you have some years of experi-
ence in the planning of roads and / or water-sewage. 

But we welcome applications from graduates as well. Good 
knowledge of Autocad Civil 3D and / or NovaPoint products 
is an advantage. You should be analytical and creative, with 
a desire to understand the “how and why”. You must also 
be committed to deliver good processes and good quality 
assured solutions to the customer, and have good skills in 
project management. You must like to write and have good 
written presentation skills. We can offer very good economic 
conditions  to the right person. With us, you will also find 
friendly colleagues and interesting projects. We offer flexible 
work arrangements, with the opportunity to work from home 
occasionally. 

For more information about the position, contact Joar Bryhni 
on mob. +47 90086260. Send your application including CV to 
joar.bryhni@srb.as within 15. april.

Save the Children á Íslandi

LAUGARDAGUR  30. mars 2013
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TRÉSMIÐIR ÓSKAST
GLUGGAR - ÚTIHURÐIR - INNRÉTTINGAR

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100 www.selos.is

Stofnað 1973

Óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf sem fyrst   
• Gluggar og útihurðir - Trésmiður í vélasal
• Gluggar og útihurðir - Trésmiður í samsetningarsal
• Innréttingar - Trésmiður í samsetningarsal

Umsóknir óskast sendar á einar@selos.is.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum í hóp okkar starfsmanna

Laus er til umsóknar 
100% kennarastaða við 
Laugalandsskóla í Holtum, 
Rangárþingi ytra skólaárið 
2013-2014. 

Um er að ræða almenna bekkjar-
kennslu á yngsta stigi ásamt heimilisfræðikennslu.

Leitað er eftir áhugasömum kennara sem hefur góða 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Laugalandsskóli er í um 100 km fjarlægð frá Reykjavík.
Gott húsnæði og leikskóli eru á staðnum.

Umsóknarfrestur er til 17. apríl 2013.

Veffang: http://www.laugaland.is 
Netfang: laugholt@laugaland.is

Upplýsingar veitir skólastjóri í vs. 487-6540 og gsm. 867-3505.

Í Trékyllisvík á Ströndum er lítill skóli sem heitir 
Finnbogastaðaskóli. Hann er fámennasti skóli landsins, en 
margur er knár þótt hann sé smár. Skólinn hefur allt til að 

bera sem prýða má einn skóla, en vantar kennara í fullt starf 
frá 1. ágúst 2013. Ódýr, stór og góð íbúð til staðar á skólalóð. 
Sláðu til, hringdu í Elísu skólastjóra í síma 4514032 /5877419 

finnbs@ismennt.is eða Oddnýju oddvita í síma 4514001 
arneshr@simnet.is fyrir 8. apríl.

Kennarar einstakt tækifæri 
Óskar þú eftir rólegu og fjölskylduvænu umhverfi?

Verkefnastjóri og aðstoðarkonur óskast til starfa 
Ég er rúmlega tvítug kona með þroskahömlun/einhverfu og leita eftir aðstoðarkonum á aldrinum 20-35 ára í spennandi og 
krefjandi starf. Ég bý á Suðurnesjum og fer daglega í Hæfingu. Ég þarfnast aðstoðar við allar athafnir daglegs lífs til að lifa 
eins sjálfstæðu lífi og kostur er, sbr. lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Um er að ræða dag-, kvöld og næturvaktir á 
virkum dögum og um helgar. Unnið verður eftir hugmyndafræðinni um notendastýrða persónulega aðstoð.

Starfs- og ábyrgðarsvið verkefnastjóra
- Dagleg stýring og gerð þjónustuáætlunar
- Yfirumsjón með vöktum aðstoðarkvenna
- Samskipti við þjónustuaðila s.s. félagsþjónustu, 

Hæfingarstöð ofl. 
- Skipulag fræðslu og ráðgjafar til aðstoðarkvenna
- Vaktir og aðstoð við athafnir daglegs lífs

Menntun og hæfniskröfur vegna starfs 
verkefnastjóra

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. þroskaþjálfun 
eða fötlunarfræði

- Góð reynsla á sviði málefna fólks með fötlun
- Jákvæðni, virðing, sveigjanleiki og lipurð í sam-

skiptum
- Hreint sakavottorð
- Reyklaus
- Bílpróf

Starfs- og ábyrgðarsvið aðstoðarkvenna
- Aðstoð við athafnir dagslegs lífs m.a. hreinlæti, 

klæðnað, matargerð, tiltekt og keyrslu
- Aðstoð við þátttöku í samfélaginu s.s. tómstundir og 

félagslíf
- Vinna samkvæmt þjónustuáætlun
- Auka lífsgæði og sjálfstæði 

Hæfniskröfur vegna starfa aðstoðarkvenna
- Mikilvægt er að umsækjandi hafi góða reynslu á sviði 

málefna fólks með fötlun
- Jákvæðni, virðing, sveigjanleiki og lipurð í sam-

skiptum
- Hreint sakavottorð
- Reyklaus
- Bílpróf

Umsóknarfrestur er til 5. apríl 2013. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Kolfinna Magnúsdóttir talsmaður í síma 864-9192 eða Guðrún Björg Sigurðardóttir félagsráðgjafi í 
síma 420-7555. Einnig má senda fyrirspurnir á kolfinnasm@simnet.is eða gudrun@sandgerdi.is

Umsóknir og ferilskrár þar sem tilgreindir eru 2-3 meðmælendur sendist á ofangreind netföng.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Skólahljómsveit 
Kópavogs óskar eftir 
tónlistarkennurum

Lausar eru stöður hljómsveitarstjóra 
og tónfræðikennara, samtals um 50% 
starfshlutfall, auk afleysingastöðu í flautukennslu 
til 1. febrúar 2014 (55% starfshlutfall). 
Nánari upplýsingar er að finna á vef bæjarins 
www.kopavogur.is

Menntunar og hæfniskröfur
Tónlistarnám sem nýtist í starfi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi 
framhaldsmenntun á sviði kennslufræðinnar.
Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir 
skipulagshæfileikar.

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2013.

Upplýsingar gefur Össur Geirsson, skólastjóri 
ossur@kopavogur.is í síma 554 3190/662 3190
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga við FT og FÍH.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Íbúðalánasjóður vill
ráða reyndan bókara

Menntunar-  og hæfniskröfurStarfssvið

Arkitektar / 
byggingafræðingar
Arkþing ehf. – arkitektastofa leitar að duglegum 

arkitekt eða byggingafræðingi til starfa sem fyrst.

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í fjölbreyttum 
verkefnum á sviði utan- og innanhússhönnunar, 
ásamt verkefnum á sviði ráðgjafar og skipulags og ef 
þú hefur góða kunnáttu og reynslu í notkun á teikni-
forritinu Revit og getur unnið sjálfstætt, viljum við 
gjarnan heyra frá þér.

Skriflega umsókn skal senda til:  Arkþing ehf. –  
arkitektastofa, Bolholt 8, 105 Reykjavík, eða með 
tölvupósti á netfang: arkthing@arkthing.is  
fyrir 5. apríl 2013.

Framreiðslunemar,
matreiðslunemar

og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að fram-
reiðslunemum og matreiðslunemum

ásamt hjálp í sal. 

Atvinna í boði

Vantar starfsfólk 
á kaffiteríu

Fullt starf í boði
Vaktavinna

www.perlan.is
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Sumarstörf hjá Hafnarfjarðarbæ 
2013

Vinnuskólinn og Umhverfi og framkvæmdir 
í Hafnarfirði óska eftir að ráða starfsfólk til 

sumarstarfa. 

Eftirfarandi störf eru í boði: 
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Leiðbeinendur í skólagörðum 
Leiðbeinendur á gæsluvöllum

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár  
(fæddir 1992)

Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki 
Í viðhaldsflokki 
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum 
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára  
(fæddir 1993 – 1996). 

Í flestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi vinnustunda 
í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum. 

Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.

Ath. að umsóknarfrestur er til 12. apríl. Ekki er tekið á móti 
umsóknum eftir þann tíma.

Fyrirspurnir má senda á netföngin vinnuskoli@hafnarfjordur.is 
og  gardyrkja@hafnarfjordur.is

Unit 12 Riverside Park
Wimborne, BH21 1QU
www.hydroplan.co.uk

Hydroplan is a leading renewable energy consultancy specialising in hydro projects from 0.5 – 10 MW. Formed in 1990,
Hydroplan has completed over 500 projects in UK, from feasibility studies to design and project management. Hydroplan is
committed to providing practical, cost effective engineering design and consultancy services with hydro projects up to £20m.
Hydroplan has a multi disciplined international team of skilled engineers and designers complemented by associates with
diverse specialist skills and experience. In response to increasing demand, Hydroplan is seeking:

Hydro Mechanical Engineer
Responsibilities

Design and specification of hydraulic, mechanical
and electrical plant
Liaise with main contractors and suppliers to
confirm detailed design and interfaces
Liaise with in house civil and structural engineers

Qualifications
Degree in Mechanical, Hydraulic or Electrical
engineering
More than 10 years relevant experience
Knowledge of Hydro turbine design and selection
Commissioning experience preferable
Based in Wimborne, England; travel (15 30%)

Commissioning engineer
Responsibilities

On site commissions of Hydro stations
Liaise with equipment suppliers and specialist
contractors
Investigating problems, diagnosing/repairing faults,
troubleshooting

Qualifications
Degree in Mechanical Engineering or equivalent
More than 5 years relevant experience
Practical and thorough knowledge of hydro station
control and interaction between devices
Experience with PLC controlled systems
Based in Fort William, Scotland; travel (50 80%)

If you have a practical “hands on” approach to engineering with the attitude to solve problems please send applications to
Anna Margret Jonsdottir at info@hydroplan.co.uk by 9th of April, 2013.

HS Orka hf  / HS Veitur hf  óska eftir að ráða í eftirtalin störf
Þjónustufulltrúa á starfsstöð fyrirtækisins í Reykjanesbæ, framtíðarstarf.
 Helstu þættir starfsins
 - Skiptiborð.
 - Skráning á beiðna í upplýsingakerfi HS.
 - Almenn afgreiðsla og móttaka viðskiptavina.
 - Skráning, úrvinnsla, eftirlit og fl.

Þjónustufulltrúi á starfsstöð fyrirtækisins í Hafnarfirði, sumarafleysing.
 Helstu þættir starfsins
 - Skiptiborð.
 - Skráning á beiðna í upplýsingakerfi HS.
 - Almenn afgreiðsla og móttaka viðskiptavina.
 - Skráning, úrvinnsla, eftirlit og fl.

Verkefnisstjóri þjónustusviðs á starfsstöð fyrirtækisins í Reykjanesbæ, tímabundin ráðning í 15 – 18 mánuði.
 Helstu þættir starfsins
 - Kennsla, upprifjun og innleiðing á breytingum á
   upplýsingatæknikerfum.
 - Eftirlit með virkni og uppsetningu verkbeiðna.
 - Umsjón með leiðbeiningum og breytingum á þeim þegar
   þörf er á.
 - Skráningu og viðhald verkferla. 
 - Vinnur náið með upplýsingatæknisviði, þjónustuveri og
   reikningagerð.
 - Úrvinnslur flóknari aðgerða og leiðréttinga.

Aflesari og lokunarmaður á starfsstöð fyrirtækisins í Hafnarfirði, framtíðarstarf.
 Helstu þættir starfsins
 - Aflestur af fyrirtækja- og heimilismælum með
   handtölvum.
 - Lokanir og opnanir á veitum í samráði við
   innheimtustarfsmenn.

 Helstu kröfur
 - Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi.
 - Mjög góð tölvuþekking og reynsla í notkun tölvukerfa.
 - Góð þjónustulund.
 - Samskiptahæfni og frumkvæði.
 - Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

 Helstu kröfur
 - Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi.
 - Mjög góð tölvuþekking og reynsla í notkun tölvukerfa.
 - Góð þjónustulund.
 - Samskiptahæfni og frumkvæði.
 - Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

 Helstu kröfur 
 - Viðskiptafræði eða önnur menntun og/eða reynsla  
   sem nýst getur í starfi.
 - Afburða tölvuþekking og reynsla í notkun tölvukerfa.
 - Gott talnalæsi.
 - Góð þjónustulund.
 - Samskiptahæfni og frumkvæði.
 - Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

 Helstu kröfur
 - Reynsla er nýtist í starfi.
 - Vandvirkni.
 - Kurteisi, samskiptahæfni og frumkvæði.
 - Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

HS Orka hf var stofnuð 1. desember 2008 þegar Hitaveita Suðurnesja hf (HS hf) var skipt í HS Orku hf og HS Veitur hf.  
HS Orka hf framleiðir heitt vatn og raforku í orkuveri sínu í Svartsengi ásamt því að framleiða rafmagn í raforkuveri á Reykjanesi.
HS Veitur hf annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, á Álftanesi, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.

HS Veitur hf annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Orku hf / HS Veitur hf eru 5 þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Árborg og í Svartsengi.

Hjá HS Orku hf starfa um 136 starfsmenn. 

Hægt er að sækja um á heimasíðu HS Orku hf www.hsorka.is og heimasíðu HS Veitna hf www.hsveitur.is.  
Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.  Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2013.

HS Orka hf
hsorka.is

HS Veitur hf
hsveitur.is

  

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða 
félagsráðgjafa til starfa í félagsþjónustu. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2013.

Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjón-

ustu sveitarfélaga.
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldudeild.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu æskileg. 
• Metnaður og áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í 

vinnubrögðum.
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar 
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Upplýsingar um starfið veita Guðrún Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri og Ester Lára Magnúsdóttir, verkefna-
stjóri í síma 460 1420 og með því að senda fyrirspurnir á 
netföngin: gudruns@akureyri.is  og ester@akureyri.is.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2013.

Félagsráðgjafi
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2013,  
 útboð I, nr. 13004.

• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2013,  
 útboð II, nr. 13005.

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

Innkaupadeild

Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði lengst 
af í ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyrirtækið 
þróðað útvistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu 
og Norður Ameríku undir vörumerkjunum Icewear 
og Norwear.  Víkurprjón er nú í eigu fyrirtækisins og 
framleiðum við þar íslenskt hannaðar ullarvörur. 

Icewear leitar eftir jákvæðu,  
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum, 
flottri hönnun og sölumennsku

Hafnarborg Hafnarfirði · Strandgata 34 · Sími 578 1111 · Listhúsið Laugardal · Engjateigur 19 · Sími 553 1111 · www.glo.is

Yfirnáttúrulegt fólk óskast

Nánari upplýsingar gefur Rakel Guðmundsdóttir í síma 867 4181 eða 

í netfanginu rakel@glo.is. Umsóknir sendist á rakel@glo.is.

Yfirkokkur
HLUTVERK

• Ábyrgð á og yfirumsjón með starfsemi eldhúsa Gló

• Ábyrgð á matseld og að unnið sé samkvæmt gæðastöðlum Gló

• Ábyrgð á og sér um innkaup á matvælum fyrir eldhús Gló

KRÖFUR UM HÆFNI OG ÞEKKINGU

• Faglærð manneskja eða sambærileg reynsla

• Þjónustulund og snyrtimennska

• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar, drifkraftur og yfirsýn

• Áhugi á eða vilji til að læra um matarstefnu og þjónustustig Gló

Sumarafleysingar
Við leitum að hressu og metnaðarfullu starfsfólki í sumarafleysingar hjá veitingastöðum Gló, bæði í afgreiðslu og aðstoð í eldhúsi.

KRÖFUR UM HÆFNI OG ÞEKKINGU

• Góð þjónustulund

• Gott vald á íslensku og talaðri ensku

• Hafa náð 18 ára aldri

Bílstjóri
HLUTVERK

• Fara með sendingar á milli veitingastaða Gló

• Fara með sendingar í fyrirtæki

• Sinna ýmsum minniháttar viðhaldsverkefnum á veitingastöðum Gló

KRÖFUR UM HÆFNI OG ÞEKKINGU

• Bílpróf

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Handlaginn

• Sveigjanlegur með vinnutíma

• Stundvís og áreiðanlegur

sími: 511 1144

Óskar eftir að ráða  
verkstjóra/gæðastjóra fyrir fiskvinnslu.  

SJÓFISKUR SJÁVARFISKUR EHF.

Nánari upplýsingar veittar í gegnum  
tölvupóstfang  sjofiskur@sjofiskur.is
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Óskum viðskiptavinum 
okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra páska

Stórglæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir fyrir eldri borgara við Hólaberg 84 í Breiðholti. Stærð íbúða er frá 67,5fm upp í 91,0fm. Íbúðirnar skilast fullbúnar með fallegum
eikarinnréttingum og skápum, eikarparket er á stofu, eldhúsi og herbergjum, annars eru flísar á gólfum. Bílastæði í bílakjallar fylgir íbúðunum. Innangengt er inn í Menningar- og
þjónustumiðstöðina við Gerðuberg. Verð frá 23.3 millj. Nánari upplýsingar á www.fagraberg.is 

Sími 483 5800
byr@byrfasteign.is
Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Pétur Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Soffía 
Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

Fagraberg – Reykjavík
ÖRFÁAR ÍBÚÐIR 

EFTIR

Heiðarbrún 12
5-6 herbergja einbýlishús með 48.8m2 bílskúr, samtals
192fm. Verð kr. 29.5 millj. 

Lyngheiði 18
5-6 herbergja einbýlishús með 53,3m2 bílskúr, samtals 
198fm. Verð kr. 30.5 millj.

Kambahraun 56
4ra herbergja einbýlishús með um 50fm bílskúr, samtals
210fm. Verð kr. 34,5millj.

Suðurland

Lækjarbakki, Flóahreppi
160ha jörð í ca 17km fjarlægð frá
Selfossi. Á jörðinni er stórt íbúðarhús
ásamt útihúsum.

Vesturland

Brekkuhvammur 2, Búðardal
Mikið uppgert, 2ja hæða einbýlishús í 
Búðardal. Tilboð óskast.

Hveragerði - Viltu eignast fallegt einbýlishús í Hveragerði. Skipti á ódýrari eign á Höfuðborgarsvæðinu möguleg.

Til sölu -  Atvinnuhúsnæði á Laugavegi
 

Til sölu er 187,2 m² verslunarhúsnæði á jarðhæð að Lauga-
vegi 85, Reykjavík. Í dag er fataverslun Calvi í húsnæðinu. 
Húsið var byggt árið 2007. 
Tilboð óskast í eignina fyrir 13. apríl 2013.

Upplýsingar gefur Jóhannes Árnason hdl. í síma 595-4545 
eða á netfangið johannes@cato.is

Stórholt gistiheimili Akureyri

Húsið er 640 fm. með 18 herbergi. 2 heilsárshús 54 fm. á lóðinni. 
Góð bókunastaða. Eign í góðu ástandi. Afhending eftir sam-
komulagi. Upplýsingar veitir Vilhelm s: 461-2010 / 891-8363 

Breiðvangur 49
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning - 4 svefnherb.

Stærð: 170,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 36.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
5 herbergja endaraðhús með bílskúr á besta stað í Norðubæ Hafnarfjarðar. Stutt í leikskóla og skóla.
28,5 m2 bílskúr.
Lóðin að framan verðu var tekin í gegn fyrir 2 árum og hellulagt með snjóbræðslu að hluta. Sett voru ný
tré og lagt fyrir lýsingu í beðin.

Stefán Jarl tekur á móti gestum. Allir velkomnir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 2.Apríl kl.17-17.30

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

5107900

8929966

Á Vísi er hægt að horfa
myndskreyttan upplest
úr þessum sígildu
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a á 
tur 

g

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928 Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað. 
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans 
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára. 

ÞÚSUNDIR 
MYNDBANDA

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag
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Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Engjateigur 7  
     – til sölu eða leigu 

Glæsileg skrifstofubygging 
á frábærum stað með miklu 

auglýsingagildi.

Skrifstofubyggingin er 2.870,0 fm. að 
brúttóflatarmáli, kjallari og þrjár hæðir 
auk 1.051 fermetra bílakjallara. Fasteignin 
skiptist m.a. í glæsilega móttöku, stór 
opin vinnurými, afstúkaðar skrifstofur, 
fundarsali, stóran  fyrirlestrarsal, góðar 
skjalageymslur með hillukerfi, eldhús, 
matsal o.fl.  

Húsið er byggt árið 2003 úr vönduðustu fáanlegu 
byggingarefnum og er í mjög góðu ástandi að innan 
og utan. Byggingin er mjög björt og opin með miklum 
gluggaflötum.

Byggingin, sem er afar vel staðsett með tilliti til 
nálægðar við Laugardalinn og til nálægðar við 
umferðaræðar, myndi henta vel sem höfuðstöðvar 
fyrirtækis eða fyrir stofnun.

Eignin, sem er laus til afnota nú þegar, er til sýnis  
í samráði við starfsmenn Fasteignamarkaðarins.

Jón Guðmundsson, lögg. fastsali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fastsali.



BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 3.990.000.-
JEEP WRANGLER RUBICON 35”.
Árgerð 2008,ekinn aðeins 59.þ 
km,bensín,6 gírar,er á staðnum.Verð 
áður 4.690.000.- Tilboð 3.990.000.- 
Rnr.125811.

TILBOÐ 3.900.000 + VSK
 MAN L36 10.224 llc.Árgerð 
2001,ekinn 223.þ km,dísel, 8 
gírar,pallur með sturtu aftur og 
til hliðar,krani,útbúnaður fyrir 
snjótönn,er á staðnum,topp smurbók.
Tilboð 3.900.000.+vsk. Rnr.320482.

TILBOÐ 4.990.000.-
M.BENZ SPRINTER 316 CDI 4X4.
Árgerð 2006,ekinn aðeins 85.þ km,9 
manna,lítur vel út,ný dekk,gott 
lakk,er á staðnum.5 gírar. Verð 
áður 5.890.000.- Tilboð 4.990.000.- 
Rnr.102729.

FIAT 500 LOUNGE.Árgerð 2013,5 
gírar,vel útbúnir bílar,glerþak,mp3,city 
stýri og margt fleira,mjög 
eyðslugrannur,er á staðnum,eigum 
einnig rauða,svarta og hvíta til 
afhendingar strax.Verð 2.670.000.-

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau 

12-16.
www.bilalif.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

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Vantar ferðavagna á skrá 
eftirspurnin er byrjuð. 

Tökum ferðavagna upp í, undir 
500 þús ef keypt er gegnum 

okkur.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

M.BENZ 123-línan 200. Árg. 1981, 
ekinn aðeins 37.521 km. Verð 
1.990.000. Raðnr.250662 Bíllinn er 
í salnum, kíktu við fimmtud. eða 
laugard. kl. 12-15:00

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

DODGE Ram 1500 Laramie HEMI 
4x4. Árg 12/2007, ek aðeins 59 Þ.KM, 
Leður, palllok, krókur omfl, Mjög 
flottur bíll, Ásett verð 3.590.000. 
Rnr.118054. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

LÍTIÐ EKINN TOYOTA
Corolla 1,6 vvti. árg. 2006 ekinn aðeins 
57 þ.km., bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Uppl. Í s. 844 4883.

Land-Crouser 90, árg. 98, ek. 214 
þkm. Sjsk. Intercooler, 33”breyttur, 
nýleg dekk, góður vagn. V. 1.290 þ. S. 
898-4403

Til sölu Benz E 500 árg. ‚02. Einn með 
öllu, bíll í toppstandi, ekinn 116.000 
km. Upplýs í s. 893-0561

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

VW Caddy ‚01. Ek. 157 þús. Góður 
bíll, ný skoðaður. Verð 390 þús. S. 845 
2303.

500 ÞÚS. VERÐLÆKKUN.
Land Rover Discovery 2008, tveir 
eigendur frá upphafi. Nýbúinn að 
fara í gegnum þjónustuskoðun, ekinn 
92.000 km. engin skipti. Staðgr. 5.500 
þús. kr.!!! Uppl. s. 893-6239.

Benz 310D Húsbíll 1990 2,9 dísel, 
beinsk. Afturdr, ek. 375 þ.km. árg. ‚90. 
Leyfileg heildarþ. 3,5 tonn, venjul. 
bílpróf nægir. Verð 900 þ. Uppl. í síma 
868-3550.

Til sölu Opel Vectra Elegance, árg ‚08 
disel, sjálfskiptur. Fallegur bíll, svartur. 
V. 1,9m, Áhv. ca. 1,6m. Skipti á ódýrari 
möguleg. Uppl. í S. 860 1022

Toytoa Rav ‚01. Ek. 169 þús. Þarfnast 
lagfæringar. Verð 500 þús. S. 775 0215.

Fors Explorer ‚96, ssk, krókur, fallegur 
og góður, sk ‚13. Verð 350 þ. S.896 
8568.

MERCEDES BENZ 508D
Getum útvegað nokkra óryðgaða og 
nánast ónotaða bíla árg. 1987 á undir 
2,0 millj. kr. Uppl. í síma 587-5058. 
Bílahlutir ehf

 0-250 þús.

!! COROLLA Á 250Þ 
STAÐGREITT !!

Toyota Corolla hb 98” 5dyra ekin 199þ 
bsk topplúga. Verð 350þ TILBOÐ 250þ 
staðgreitt uppls 866-4904

 250-499 þús.

!!! SJÁLFSKIPTUR EKINN 
117Þ !!!

Nissan almera luxury sedan 02” 
ekinn aðeins 117þ.1.8 sjálfskiptur 
heilsársdekk. frábært eintak! verð 
590þ TILBOÐ 390þ skoða öll skipti á 
ódýrari uppls 866-4904

!!! FRÁBÆR FOCUS TILBO
Ford Focus Sedan 00” 4dyra bsk 
ekinn 140þ Ný negld dekk! Verð 390þ 
TILBOÐ 290stgr! skoða öll skipti á 
ódýrari! uppls 866-4904

TILBOÐ 390 ÞÚS
LANDROVER FREELANDER 4X4 
árg‘2001 ek.175 þús, 1,8 120 
hö beinskiptur, toppluga ofl góð 
heilsársdekk, verð 590 þús TILBOÐ 
390 ÞÚS! er í góðu standi s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

0-200 Í PENING STRAX! 
óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr., 
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl 
eða jeppling skoða allt! má þarfnast 
lagfæringa, er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá því strax ef 
mér líst á S. 691 9374.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar, sendibílar, flutningar 
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

 Vörubílar

Man vörubíll 14-224 árg. 98‘. Með 
krana og fjarstýringu. Góður pallur 
með álskjólborðum og sturtum. Ný 
vetrardekk. 3 mill + vsk. Sími: 893-
0561

 Húsbílar

 Fellihýsi

Til sölu Palomino Colt 9fet, árg.‘05 
lítið notað. uppl: 699-8006.

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar á tilboðsverði á 
lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk-trukkadekk Stærðir 
23,5R25-26,5R25-29,5R25-1800R33-
1600R25. O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla.   Fljót 
og góð þjónusta.  JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjw@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu nánast ónotaður Campion 
Explorer 602cc.225hö Optimax, GPS, 
CD,VHF, fiskleitaræki ofl. Gengur 55m. 
Frábær í skotveiði, sjóstöng, ferðaþjón-
ustu ofl.. 822 4060

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Til sölu glænýr Sómi 870 með nýjum 
vagni tilbúinn á strandveiðarnar. Uppl. 
s. 659 3030 & 437-1365

Starlet 9,5 metra langur bátur með 
vagni tilbúinn á strandveiðarnar, tekur 
10 kör í lest. Uppl. s. 659 3030 & 437 
1365

Til sölu

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
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 Flug

Flugvéla kit til sölu. Sonerai L2 
complet með mótor og mælum. Nýr 
vw 2,2 með startar og magnetu. Allt 
nema máling. Uppl. í s. 892 8825.

 Varahlutir

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

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

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

STIGAGANGAHREINSUN.IS
Teppahreinsun, veggjahreinsn, 
bónvinna. Pawel S. 842 6522.

 Garðyrkja

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Get bætt við mig bókhaldi fyrir 
einyrkja og félög. Áralöng reynsla. S: 
699-5023.

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu og hellulagnir, endurnýjun 
dren og klóaklagnir. Vélaleiga, 
Efnissala. Uppl. s. 869 1700/868 4043. 
Jarðlausnir ehf.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Opið í dag skírdag og laugardag.

Síðumúli 31•105 Reykjavík 
gaiusehf@gmail.com

BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga 

og félagasamtök
Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.

Sími 892 5784

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

Rozliczenie roczne
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

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)

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

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

E 

Öll almenn palla  
og skjólveggja  
smíði. Vanir menn ,  
12 ára reynsla.  
Leitið tilboða   
Nánari upplýsingar 
Stefán s. 8637311 
Hilmar s : 896 2878 

G æ ð a p a l l a r 
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Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. 
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 
866 9784.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.   S. 899-4254.

 Tölvur

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

 Spádómar

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

 Iðnaður

E.J. VÉLAR
Tek að mér alm. gröfuvinnu s.s. sökkla, 
fleiganir, lagnavinnu og burtkeyrslu á 
efni og rif. S: 690 4452.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Ljósberinn skermagerð. Viðgerðir-
Hönnun-Lampa og Ljós. Kveðja Unnur 
867 9126.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

20% 
FERMINGARAFSLÁTTUR

Allir saltkristalslampar á 20% 
fermingarafslætti út mars mánuð. 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18 ( 
ATH. lokað á skírdag ), lau: kl 12-15. 
Sími 517-8060. www.ditto.is

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

TOGHLERAR
Óska eftir Tyboren 88” til kaups. s: 
866 9874.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG, 
uppþvottavélar, Ford Exblorer ‚96, 
hjólastóll, borðtölva. S. 896 8568.

 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.

 Ýmislegt

Kaupi innbú og þrotabú, sé um 
pökkun og flutning, fljót og góð 
þjónusta. S: 822 0311.

 Verslun

HEILSA
 Heilsuvörur

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

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

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

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
 Ökukennsla

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

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ
 Ýmislegt

Nánast ónotaður amerískur rafmagns 
nuddpottur með klæðningu og loki. 
Uppl. s. 659 3030 & 437 1365

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR
 Fyrir veiðimenn

LAX-BLEIKJA-GÆS
Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og 
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá 
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum 
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl. 
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

 Ýmislegt

HÚSNÆÐI
 Leigumiðlanir

5 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
103fm og 50fm sólpallur. uppl. s: 
868-2564

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu nálægt Hlemm. Sími 
661 5219.

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.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt  Leigjandi 
leitaðu Frítt   s:450 5544

Fully furnished room for rent, 101 
Rvk, with access to kitchen, bathroom, 
washing machine, internet. Tel. 
+3546921681.

Til leigu 3ja herb snyrtileg kj.íbúð 
í einbýli í fallegu og rólegu hverfi. 
Reykleysi og reglusemi algjört skilyrði. 
Sími 695 1790 og rvk109@yahoo.com

 Húsnæði til sölu

Til sölu heilsárshús í byggingu staðsett 
í Svínadal Hvalfjarðarsveit. 125 m2 
með steyptri gólfplötu og hitalögnum 
í gólfi. Verönd 150 m2 umhverfis 
húsið. Áhugi fyrir að taka nýlegt 
hjólhýsi sem útborgun. Húsið verður 
til sýnis næstu daga. Upplýsingar í 
síma 868 0290.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús á góðum 
verðum. 20 ára reynsla, sjá heimasíðu: 
sumarhus.com s. 615-2500.

NÝTT HÚS Í HÚSAFELLI
Heilsárshús á eignarlóð til sölu, með 
manngengu risi samtals 90fm. Verður 
til sýnis alla næstu daga. S. 893 1335.

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

Verulega falleg, stór og mikil 
sumarbústaðarlóð úr landi Svínhaga 
á Rangárvöllum. Lóðin er alls 13,8 
hektarar og sérlega vel staðsett klst 
akstur frá R.vík. Mikið hefur verið 
gróðursett á lóðinni. Hér er um að 
ræða góða fjárfestingu. Frekari uppl. 
hjá fritzmarj@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunarhúsnæði - 50 til 1500 
fermetra Skrifstofurými - 20 til 

2500 fermetra, 

stakar eða heil hús. 

Iðnaðarhúsnæði - Allar 
mögulegar stærðir Lagerhúsnæði 
- Sendu fyrirspurn, mikið úrval.

Ef þú ert að leita að 
leiguhúsnæði eða vilt leigja 

út, sendu okkur upplýsingar á: 
jonvikingur@fyrst.is 

Símar 533 1316 - 892 1316 - 
Alltaf opið.

Skrifstofuherbergi til leigu að 
Súðarvogi 7, 17 og 45 fm að 
stærð. Aðgangur að sameiginlegu 
fundarherbergi og eldhúsi. Laust nú 
þegar. Uppl. Hlynur í s. 824 3040.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

HEFUR ÞÚ ÁHUGA OG 
METNAÐ FYRIR AÐ VINNA 
Á SKEMMTILEGUM STAÐ?
Óskum eftir að ráða starfsmenn í 

eftirfarandi stöður: 
Bakara og sendil í Ánanaust. 
Bakara og sendil í Gnoðavog. 

Afgreiðslufólk á Vesturlandsveg. 
Sendil í Eddufell. Vörusendil.

Vinsamlega sendu ferilskrá með 
mynd á atvinna@wilsons.is

BÍLSTJÓRI MEÐ 
MEIRAPRÓF.

Óskum eftir að ráða bílstjóra 
með meirapróf, leigubílapróf 
og rútupróf til að aka með 

ferðamenn í dagstúra eða /og 
kvöldtúra frá Reykjavík. 

Við leitum eftir einstaklingi sem 
talar góða ensku og á auðvelt 

með samskipti, er hress og hefur 
þekkingu á landinu okkar.

Áhugasamir sendi umsókn 
ásamt ferilssrká 

á: procar@procar.is

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐIÐ 
NÝBARÐI

Okkur vantar starfsfólk m. reynslu 
á hjólbarðaverkstæðið Nýbarða í 
Garðabæ. Uppl. í s. 565 8600 & 692 
6669.

AU PAIR USA
Íslensk fjölskylda í Bandaríkjunum 
óskar eftir að ráða au pair. 
Bandarískur ríkisborgararéttur væri 
gagnlegur. Umsóknir sendist Jóhönnu 
á joagp@hotmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Fundir

Lífssýn heldur félagsfund 
þriðjudagskvöldið 2. apríl kl. 20:30, 
Bolholti 4, 4.h. Fyrirlesari verður 
Valgerður H. Bjarnadóttir og 
fyrirlesturinn kallar hún „Gyðjan í 
gegnum aldirnar”. Léttar veitingar. 
Aðgangur kr. 1000,-. Allir velkomnir. 
www.lifssyn.is Stjórnin

 Einkamál

57.ára einlægur, nærgætinn karlmaður 
vill kynnast konu á svipuðum 
aldri sem nánum félaga. Engin 
skyndikynni. Fullum trúnaði heitið og 
krafist.100%trúnaður uppl. 8561883.

SPJALLDÖMUR 908 5500
Ertu einmanna?  Langar þig til þess 
að tala við símadömu.  Opið þegar þér 
hentar, hlökkum til að heyra í þér.
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Pierre Vacances
Tilboðsverð á mann:

verð á mann m.v. 2 fullorðna 
og 3 börn í íbúð með tveimur 
svefnherbergjum. Verð á mann m.v. 
2 fullorðna í bókun frá 167.506 kr.
Brottför: 18. júní.93.402 KR.

Nú komast allir með í sólina í sumar!
Við bjóðum 50% afslátt á flugsæti fyrir börnin 

(0-11 ára) í tveggja vikna ferð til Almería þar sem 

farið er út 18. júní. Takmarkað sætaframboð!

Almería 18. júní - 2 vikur
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Hvað ertu gömul og í hvaða 
skóla ertu? Ég er sjö, að verða 
átta ára og er í Hamraskóla.

Hvað er skemmtilegast og leið-
inlegast í skólanum? Mér finnst 
skemmtilegast í smíði en leiðin-
legast í myndmennt.

Ertu að æfa einhverjar íþróttir, 
og ef svo er, hvaða? Ég er að 
æfa ballett. Í apríl verður sýning 
í Borgarleikhúsinu og ég er að 
sýna atriði úr dótabúð og leik þá 
krakka í búðinni.

Spilar þú á hljóðfæri? Ég lærði 
á blokkflautu í fyrra og ætla að 
byrja að læra að spila á píanó 
næsta vetur.

Við fréttum að þú hefðir lært 
á skíði í vetur, geturðu sagt 
okkur frá því? Ég fór til ömmu 
og afa á Akureyri í vetrar fríinu 
og þá fór ég í fyrsta skipti á 
skíði. Okkur fannst öllum svo 
gaman í fjölskyldunni að við 
ákváðum að kaupa okkur skíði 
og fara aftur í páskafríinu.

Hver kenndi þér og hvar lærðir 
þú á skíði? Mamma kenndi 
mér á skíði, ég vildi ekki fara í 
skíðaskóla. Ég byrjaði á að fara 
í töfrateppið í Hlíðarfjalli, svo 
lærði ég á diskalyftuna og nú 
get ég farið ein í stólalyftuna. 
Fyrst lærði ég að skíða í pitsu-
sneið, svo beygja og nú get ég 
stokkið svolítið af litlum hólum.

Hvað er erfiðast við að læra 
á skíði og skemmtilegast? 
Mér fannst erfiðast að skíða 
fyrstu ferðirnar en skemmtileg-
ast finnst mér að fara hratt og 
stökkva.

Ferðu nú í allar brekkur? Ég 
fer í allar brekkur úr stólalyft-
unni en þar getur maður valið 

um fjórar mismunandi leiðir, 
skemmtilegast er Suðurgilið. 
Brekkurnar í stromplyftunni eru 
enn þá of brattar fyrir mig. Svo 
á ég eftir að prófa að fara í Blá-
fjöll.

Áttu þér mörg áhugamál? Mér 
finnst gaman í sundi og íþrótt-
um, að perla og hlusta á sögur 
og föndra, þó að ég geri nú ekki 
mikið af því.

Hvað er uppáhalds árstíðin  
þín, vetur, vor, sumar eða 
haust? Sumrin–  þá getur maður 
gert svo margt sem maður getur 
ekki gert á öðrum árstímum 
eins og að hjóla, hoppa á tram-
pólíninu og leika sér úti.

Hvað ætlar þú að verða 
þegar þú ert orðin stór? Fata-
hönnuður og söngkona.

Vildi ekki fara í 
skíðaskóla
Dóra Bjarkadóttir lærði á skíði í Hlíðarfj alli í vetur og gengur svo vel að núna 
fi nnst henni skemmtilegast að fara hratt niður brekkurnar og stökkva.

Páskaeggjaleit
Þennan leik þarf að undirbúa 
fyrir fram.
Leikmunir: Yfir hundrað egg 
klippt út úr föndurpappa.

Leikreglur: Einn „er ‘ann“ og 
hann felur öll eggin á víð og 
dreif um stofuna eða eitt her-
bergi. Hinir eiga síðan að reyna 
að finna eins mörg egg og þeir 
geta. Hvort sem mynduð eru í 
lið eða hver leitar fyrir sig, fara 
allir að borði og telja hversu 
mörg egg þeir fundu.

Sá/þau sem fundu flest egg 
vinna–  og fá kannski góð verð-
laun.

Gátur á brotnum eggjum
Leikmunir: Stór pappaegg eru 
klippt í tvennt. Gáta er skrifuð 
á annan helming eggsins og 
svarið á hinn helminginn.

Leikreglur: Allir krakk-
ar draga eggjahluta 
úr poka. Síðan ganga 
þeir um og og lesa 
gátuna sína eða svar-
ið sem er á eggja-
hlutanum. Þegar 
gáta og rétt svar hafa 
ratað saman, setjast 
þeir krakkar niður. 
Leiknum er lokið þegar 
allir hafa fundið rétt svar 
við gátunni sinni.

Páskaorðarugl
Leikmunir: Litlir miðar, poki.
Leikreglur: Veljið eitt páska-

orð. Skrifið stafina 
sem mynda orðið, 

hvern á einn lít-
inn miða, tvisv-
ar. Setjið hvert 
orð í sinn poka 
og réttið hvort 
sínu liðinu. Það 
lið sem fyrst 
getur raðað 
saman stöfun-

um og myndað 
orðið vinnur.

Það er skemmtilegt að fara í leiki sem tengjast 
páskunum en engum öðrum árstíma. Hér eru þrír 
skemmtilegir leikir sem gera páskana enn skemmtilegri.

Gunnar sá son nágrannans vera að moka í holu um daginn og spurði 
drenginn hvers konar framkvæmdum hann stæði í.
Drengurinn svaraði með ekka: „Ég er að jarða hamsturinn minn.“ Gunnar 
er raunsær maður og spurði því: „Er þetta ekki nokkuð stór gröf fyrir einn 
hamstur?“
Um leið og drengurinn mokaði síðustu moldinni yfir svaraði hann: „Nei, 
alls ekki, hamsturinn er innan í kettinum þínum.“

Ungur maður sem réð sig sem leiðbeinanda í gagnfræðaskóla var orðinn 
ansi þreyttur á nemendum sínum eftir fyrstu vikuna. Í einum tímanum, 
þegar honum þótti börnin sýna takmarkaða færni, sagði hann: „Mig 
langar að biðja alla þá sem eru heimskir að standa upp.“ Enginn stóð upp 
og eftir mínútu þögn sagði leiðbeinandinn: „Hvað er að ske, eruð þið öll 
vitringar?“ Þá stóð einn ungur piltur upp og kennarinn spurði: „Svo þú 
telur þig heimskan?“ Drengurinn svaraði: „Nei, ég bara vorkenndi þér að 
standa þarna einn.“

Í HLÍÐAFJALLI  Dóra 
Bjarkadóttir í Hlíðarfjalli. 
Hún býr í Reykjavík en á 
enn eftir að prófa að fara á 
skíði í Bláfjöllum.

PáskaleikirPáskaleikir

HeilabrotHeilabrot

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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M M É H É Í J H O T Ó I A

Konráði og félögum fannst gott að vera komin í páskafrí en 
vissu ekki alveg hvað þau ættu af sér að gera. „Eigum við að 
spila?“ spurði Lísaloppa. Já, þau hin voru til í að spila en 
hvaða spil ættu þau að spila. „Einhverjar hugmyndir?“ spurði 
Kata. „Mér detta mörg spil í hug,“ sagði Lísaloppa. „Til dæmis 
ólsenólsen, svartipétur, rommí, kani, veiðimaður og manni.“ 

Nú var úr vöndu að ráða, þetta voru svo margir möguleikar.

Getur þú fundið þessi sex spil í stafateningnum hér að neðan?
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Hnubbi. Það er ekki mjög tilkomumikið orð, Hnubbi. Það hljómar eins og 
nafn á persónu úr brúðuþáttum og raunar er fátt við nafnið sem gefur til 
kynna að hnubbinn sé einn nánasti ættingi stærsta landdýrs í heimi: fílsins. 
Þannig er það nú samt. Hnubbarnir eru af ættkvísl sem einnig inniheldur 
fíla og sækýr–  og engar aðrar lifandi verur.

Flestir halda við fyrstu sýn að hnubbar séu nagdýr. Það er í sjálfu sér ekki 
skrítið, þeir minna á héra með stutt eyru og fullvaxin dýr hafa stórar fram-
tennur eins og þær sem við könnumst við úr nagdýraríkinu.

En þrátt fyrir þetta eru ýmis einkenni sem hnubbar deila með ættingjum 
sínum, fílunum. Þar má nefna táneglur, frábæra heyrn, næma þófa á fót-
unum, litlar skögultennur, gott minni, mikla heilastarfsemi í samanburði við 
önnur svipuð spendýr og lögun sumra beina. Hnubbarnir eru þó líka eilítið 
frumstæðir af spendýrum að vera, búa til dæmis yfir vanþróuðu kerfi til að 
stjórna líkamshita sínum og þurfa þess vegna að hjúfra sig hver að öðrum 
til að halda á sér hita og leggjast í sólböð eins og skriðdýr.

Hnubbinn, sem á flestum tungumálum heitir „hyrax“, á heimkynni sín 
í fjalllendi Afríku sunnan Sahara og í Mið-Austurlöndum. Til eru fjórar 
hnubbategundir sem eru á bilinu 30 til 70 sentimetrar að lengd og vega tvö 
til fimm kíló.  - sh

Fílsfrændi í nagdýrslíki
SÆTUR  Hnubbinn er ekkert líkur fíl. Og ekki sækýr heldur. Samt eru það nánustu 
frændsystkin hans í dýraríkinu.

DÝR VIKUNNAR 
HNUBBIALÞINGISKOSNINGAR 27. APRÍL 2013

Framboðsfrestur til alþingiskosninga 27. apríl 2013 rennur út 
föstudaginn 12. apríl nk. kl. 12 á hádegi.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður tekur á móti framboðslistum þann 
dag kl. 10 -12 á bókasafni Hagaskóla, Fornhaga 1, II. hæð.

Á framboðslista skulu vera 22 nöfn frambjóðenda. Hverjum framboðslista skal fylgja 
skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á 
listann. Framboðslista skal og fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá kjósendum 
í hlutaðeigandi kjördæmi. Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili. 
Fjöldi meðmælenda skal vera 330 að lágmarki og 440 að hámarki.

Enginn kjósandi getur mælt með fleiri en einum framboðslista. Komi það fyrir strikast nafn 
kjósandans út í báðum/öllum tilvikum. Loks skal fylgja framboðslista skrifleg tilkynning frá 
frambjóðendum listans um hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Allar framan-
greindar yfirlýsingar skulu ritaðar eigin hendi. 

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega nafn frambjóðanda, kennitölu hans, 
stöðu eða starfsheiti og heimili til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir eru í kjöri. 
Mælst er til að framboðslistum og listum yfir meðmælendur verði einnig skilað á rafrænu 
formi.

Að öðru leyti er vísað til ákvæða laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000, með 
síðari breytingum.

Meðan kosning fer fram, laugardaginn 27. apríl nk., verður aðsetur yfirkjörstjórnar 
í Hagaskóla, þar sem talning atkvæða mun fara fram að kjörfundi loknum.

Reykjavík, 27. mars 2013

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður

AUGLÝSING FRÁ YFIRKJÖRSTJÓRN REYKJAVÍKURKJÖRDÆMIS 
SUÐUR UM MÓTTÖKU FRAMBOÐSLISTA OG FLEIRA

KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikilvægt menningarfyrirbæri. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 3. aprín næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „30. 
mars“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Illska eftir Eirík Örn Norðdahl frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Ástríður Þorsteinsdóttir, 
Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
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LÁRÉTT
1. Jóna og Gunna býtta á körlum og kofum (10)
10. Er Skipavík ekki örugglega í 104?
11. Bara hálfpartinn hálfaumur en vælir samt? (8)
12. Hundrað ára fleyta mótar tíðaranda (8)
13. Bless og hjálp, látið á engu bera (5)
14. Teiti, tungukossar og sprell í boðinu (15)
16. Á ögurstund skal ætíð halda ákveðnu blómi (8)
18. Fjölga verkefnum fram á kvöld (11)
24. Sjóður geymir eina krónu, fyrir það fæst gömul 

drusla (8)
25. Rak upp mikið org fyrir mein og kúst (11)
26. Góssnóttin gefur auðfenginn (9)
28. Virðuleg fá heiðursprís (7)
31. Lygarnar um vitlausu hreyfingarnar (14)
32.  Allsherjarkrúna fjallanna miklu (7)
33. Titra enda illa rór í rangri röð (7)
34. Tarfar eru ruglaðir dónar (6)
35. Hjálparhella bandsins mokar fyrir utan (8)
37. Set rist í þann sem lagt hefur sig fram (7)
38. Gengur brún um flöt (7)
39. Segi pólitíinu frá landaleifum (6)
40. Fljót á undan frásögninni, sem er með stysta 

móti (9)
41. Finn ekki pláss hvar gneistar hafa gengið (7) 
42. Í megrun með ringluðum og lituðum (6)

LÓÐRÉTT
1. Reimalaus kaffifilter? (8) 
2. Ýkja hugrekki fyrir hugrakka (10)
3. Ætli sá möguleikamildi leggi sig allan fram? (8)
4. Krimminn og kjáninn sem veit ekkert um fasta 

Arkímedesar (10)
5. Þessi pumpar að utan fyrir ljúfan* (8)
6. Sorpið saxaði suð (7)
7. Vísaðir og dróst úr þraut (7)
8. Auð veki keituveitu með meiru (7)
9. Fljót gráta bóngóða (10)
15. Kósíheit og kakóbolli, það er ákveðinn stíll (6)
17. Grænlandsgjóla, Dalvíkurderringur eða bara 

suðursperringur? (14)
19. Ein taka vara á rugli aukagripa (11)
20. Komist fyrir sumar vegna þeirrar sem fékk að 

lifa (8)
21. Þetta varðar ráðrúm til að fara fram á að bíða 

með atlögu (13)
22. Spái trjádauða í götu í Breiðholtinu (10)
23. Skafti vill kökuna hans Skapta, enda stærri (13)
25. Demban mikla sem færði okkur skó og stígvél 

(11)
27. Pressa pallbíla (6)
29. Sá prúðbúni flutti upp eftir fljóti (9)
30. Uxi elskar skessur úr eldsneytisuppsprettum (9)
36. Er þessi ull of mjúk fyrir amboðin? (5)
37. Er Bylgjan treg í taumi? (4)

*Rétt er að benda á að hér er um óvenjulegt–  en þó fullkomlega réttmætt–  stafsetningarafbrigði að ræða.
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Vnr. 496220200
28“ göturreiðhjól, karla, 6 gíra
með bretttum og bögglabera.

29.990kr. 29.990kr.

Vnr. 49620201
26“ götureiðhjjól, kvenhjól, 6 gíra 
með brettum, bögglabera og körfu.

VnrVnrVnrVnrVnrVnVnVnV . 5. 5. 5. 5. 50650065065065065000 71471471471414717147141 4444444
STESTESTESTESTESTT RLIRLIRLIRLIRLING NG NG NG NGN gasgasgasgasgass iggrigrigrill.ll.ll.llll TvíTTvíTvv skkskiskk ptuptuptututur 
brebrebrebrebrennannannannannariri,ri,riri g grgg illflötur ur ururuu 50x50xx5 3232 32332 ccm,ccc  
efri grind 50x24 cc4 ccccmm. m. mm HitHitHitHititamæamæmæmæælirl , ,
neistakveikjari, þþþþþrýsrýsrýsrýsrýrýstijtijjtijtijtijafnafnafnafnafnnariararariarar  ogoo
hitadreifiplata. 8, 8,8,88,79 79 797979 kW.kW.kW.kW.W.W.

19.990kr.

Vnr. 41622150
Viðarbekkur, 
114x78x18 cm.

29.990kr.

Vnr. 41622149
Viðarstóll.

15.990kr.

Vnr. 41621504
Teak borð sexhyrnt 60x60 cm,
samanbrjótanlegt + 4 stólar með
háu baki, fellanlegir.

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

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

FÉLAGAR Í BYKO KLÚBBNUM NJÓTA SÉRTILBOÐA. 
ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA MEÐ. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS.

KLÚBB verð

Almennt verð 41.990 kr.
29.990kr.

29.990kr.

11.990kr.

9.990kr.

3.990kr.

Vnr. 41622148
Viðarborð,
88x88x65 cm.

Vnr. 41624128
STEEL RATTAN 
borð og tveir 
stólar. Plast/bast,
ljósbrúnt, 5 mm 
hert gler í borði.

Vnr. 49620105
Þríhjól með handfangi.

Vnr. 42373644
Kúlugrill,
kolagrill, 43 cm

Vnr. 50657336
Grillbursti 10,5” 2in1.

27.99077 kr.

Vnr. 49602071
So Sweet 20”
barnareiðhjól.

Vnr. 50651448
Grill hreinsisvampur.

Vnr. 50651070
Keramik steinar. 2.590kr.

Vnr. 50650730
Grilltöng og spaði.

799kr. 489kr.

590kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF GRILLFYLGIHLUTUM

49.990kr.

Vnr. 50657153
STERLING 1716-3 gasgrill. 
Tveir brennarar, niðurfellanleg
hliðarborð, hitamælir, þrýsti-
jafnari. 11,72 kW.

BURG REIÐHJÓLALÁS 
FYLGIR ÖLLUM SELDUM 
HJÓLUM TIL 31. MARS 2.690kr.

Vnr. 37322600
BURG reiðhjólalás.
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Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður og ömmu, 

ÖNNU PÁLU SVEINSDÓTTUR.

Sigrún Reilly Dermot Reilly
Guðbjörg Vignisdóttir Kristján Ármannsson
Arnbjörg Vignisdóttir  Sigmundur Brynjar Sigurgeirsson
Guðrún Vignisdóttir Ásmundur Jónasson
Anna Pála Vignisdóttir Páll Loftsson
 Þóra Jóna Jónatansdóttir
og barnabörn.

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 

Ástkær faðir okkar, afi og bróðir,

AUÐUN PÉTUR GÍSLASON 
Stórholti 2, Reykjavík,

lést á heimili sínu föstudaginn 22. mars 
sl. Útför hans fer fram frá kirkju Óháða 
safnaðarins miðvikudaginn 3. apríl kl 15.00.

María Ása Auðunsdóttir
Lóa Auðunsdóttir
Mía Pálína Gunnarsdóttir
Ólafía Ingibjörg Gísladóttir
Viggó Kristinn Gíslason

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
sonur, bróðir og afi,

JÓN PÁLMI SKARPHÉÐINSSON
rafvirkjameistari og framhaldsskólakennari,

Sólvallagötu 8, Keflavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar fimmtudaginn 
21. mars á gjörgæsludeild Landspítalans 
við Hringbraut. Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 3. apríl kl. 13.00.

María Jónsdóttir
Skarphéðinn Jónsson Guðmunda Inga Gunnarsdóttir
Einar Jónsson
Skarphéðinn Jónsson Rósa Anna Bjarnadóttir
bræður og barnabörn.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁSA ARNFRÍÐUR KOLBEINSDÓTTIR
Víðilundi 24, Akureyri,

lést á Furuhlíð þann 19. mars sl. Útförin fer 
fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 2. apríl 
klukkan 13.30.

Kolbrún Friðgeirsdóttir Kristján Jóhannesson
Ása A. Kristjánsdóttir Sigurður T. Þórisson
Hilmar Kristjánsson Herdís Elín Jónsdóttir
Friðgeir J. Kristjánsson
og langömmubörn.

Faðir minn, tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN MAGNÚSSON 
loftskeytamaður, 

Dalbraut 27, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum 22. mars. Hann 
verður jarðsunginn frá Fossvogskapellu 
miðvikudaginn 3. apríl kl. 14.30.

Fyrir hönd aðstandenda,
Magnús Þ. Jónsson
Aðalheiður Gústafsdóttir

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

www.kvedja.is

571 8222
82o 3939 svafar

82o 3938 hermann

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

„Já, ertu að spekúlera í fertugs-
afmælinu?“ spyr Auður Jónsdóttir 
rithöfundur þegar hún kemst á snoðir 
um hver er á línunni. „Það var afmæli 
hjá syni mínum síðasta laugardag – 
það er sko bara vika á milli afmæl-
anna okkar – og ég er enn að laga til 
[á mánudag].“

Þú nærð vonandi að ljúka því áður 
en þitt partý brestur á. Ætlarðu ann-
ars ekki að halda eitthvað upp á dag-
inn? 

„Sko gamla æskuheimilið mitt, 
Jóns tóft uppi í Mosfellsdal, það er 
orðið að gistiheimili þannig að ég 
ætla að fara þangað með systkinum 
mínum, mökum okkar og börnum, já 
og Dóra frænda mínum DNA, elda 
þar um kvöldið og gista eina nótt. 
Það er afmælisnóttin og svo er páska-
morgunn daginn eftir og þá getum við 
borðað páskamorgunmat saman.“ 

Og páskaeggin… „Já, og falið ein-
hver egg úti í garði handa krökkun-
um. Ég hlakka mikið til. Yngsta systir 
mín kemur alla leið frá Þýskalandi til 
að vera með okkur. Dóri DNA er eigin-
lega eins og bróðir okkar, hann er ein-
birni og fær að vera með. Mamma 
hans býr þarna hinum megin, rétt hjá. 
Það verður gaman að koma í þetta hús 
og jafnframt dálítið skrítið.

Ég held ég hafi komið síðast inn í 
það þegar ég var um tvítugt.“ 

En áttir sem sagt heima þar þegar 
þú varst að alast upp? „Já, pabbi minn 
smíðaði þetta hús, það er að segja 
annan hluta þess, sem er mjög hippa-
legur og sætur. Svo giftist mamma 
mín þýskum kvikmyndaframleið-
anda, hann byggði líka og þá var 
kumbaldi sem bættist við – þýska 
stálið. Þannig að húsið er dálítið geð-
klofið. Annars vegar hippalegur tré-
kofi og hins vegar stór steinklumpur. 
Ég veit ekki hvað pabba finnst ef ég 
segi að húsið sé hálfgert reðurtákn, 
en hann er nú orðinn ýmsu vanur frá 
mér.“

Auður kveðst vera mikil afmælis-
manneskja. „Ég á stjarnfræðilega 
systur, afmælissystur, sem fæddist 
á sama hálftímanum og ég, á sama 
stað. Hún heitir Helga Soffía Einars-
dóttir og er þýðandi. Við erum búnar 
að vera á leiðinni að hittast í margar 
vikur til að plana eitthvað. En erum 
báðar miklir frestarar – kannski er 
það í stjörnumerkinu okkar. En við 

höfum tvisvar eða þrisvar haldið upp 
á afmælin okkar saman og við eigum 
eftir að gera það núna líka, þó að það 
verði ekki á afmælisdaginn sjálfan. 
Við erum svo óskipulagðar – hugsan-
lega af því við erum fæddar á þessum 
hálftíma.“ gun@frettabladid.is

Heldur upp á afmælið 
í geðklofnu húsi
Auður Jónsdóttir rithöfundur er fertug og ætlar að eiga notalegt kvöld í góðum hópi í 
gamal kunnu húsi. Síðar mun hún halda upp á tímamótin með stjarnfræðilegri systur sinni. 

   Dóri DNA er eiginlega 
eins og bróðir okkar, hann er 
einbirni og fær að vera með. 

Mamma hans býr þarna 
hinum megin, rétt hjá.

AUÐUR JÓNS  „Ég 
veit ekki hvað pabba 
finnst ef ég segi að 
húsið sé hálfgert 
reðurtákn en hann 
er nú orðinn ýmsu 
vanur frá mér.“ 

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Okkar ástkæri sonur, bróðir, 
mágur og frændi,

ANDRI MÁR ÞÓRÐARSON
lést af slysförum í Flórída, laugardaginn 
23. mars. Útförin verður auglýst síðar.

Alda Kolbrún Haraldsdóttir Guðmundur Sveinsson 
Þórður Kristjánsson
Jóhann Geir Karlsson Stefanía Gunnarsdóttir
Birgir Örn Karlsson Tinna Valbjörnsdóttir
Lív Eyþórsdóttir
Eydís Eyþórsdóttir Björn Óskarsson
Egill Örn Þórðarson
Adrían Birgisson



Gleðilega páska 

Hátíð er til heilla best.
Starfsfólk Bónus sendir 

viðskiptavinum hátíðarkveðjur.
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BAKÞANKAR 
Karenar 
Kjartansdóttur

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

Grænland er spennandi draumaland á 
hverfanda hveli í bókstaflegri merk-

ingu. Þegar ég var yngri blundaði í mér 
draumur um að kynnast grænlenskum 
veiðimanni og njóta ásta með honum í snjó-
húsi á hjara veraldar á meðan vindurinn 
geisaði um hjarn en norðurljós dönsuðu á 
himni. En nóg um það. Þessi draumur blund-
ar ekki lengur í brjósti mér en hugsanlegt er 
að eitthvað eimi enn af honum í undirmeð-
vitundinni, í það minnsta hlusta ég fremur 
mikið á grænlensku útvarpsstöðina Kalaal-
lit Nunaata Radioa í gegnum snjallsímann 
minn þótt ég skilji ekki orð (kannski er það 

þess vegna sem ég þoli við).

GRÆNLENSKIR stjórnmálamenn eru 
líka spennandi. Kuupik Kleist, fyrrver-
andi forsætisráðherra heimastjórnar 
Grænlands, er merkilegur maður. Faðir 
hans var danskur loftskeytamaður sem 
sinnti tímabundnu verkefni í þorpinu 
sumarið ´57. Í þorpinu hitti hann unga 
stúlku sem var bæði mállaus og 

heyrnarlaus en loftskeytamann-
inum tókst að senda henni nógu 
skýr skilaboð og saman gátu 

þau barn.

REYNDAR var faðirinn á 
bak og burt þegar drengur-
inn Kuupik kom í heiminn og 
hafði ekki meira samband. 
Kuupik litli var alinn upp hjá 
frænku sinni sem þótti dreng-
urinn bráðger og efnilegur. 
Sem unglingur var hann því 

sendur aleinn til Danmerkur í nám þótt 
ekkert kynni hann í dönsku. Þegar hann 
snéri aftur voru æskuslóðir hans orðnar að 
eyðibæ þar sem námuvinnslunni þar hafði 
verið lokað. Hann naut einnig vinsælda sem 
söngvari og hefur verið kallaður hinn græn-
lenski Leonard Cohen. Þið getið rétt ímynd-
að ykkur hve ljúfsárt það væri að heyra 
hann syngja lagið Waiting for a Miracle.

NÚVERANDI forsætisráðherra heima-
stjórnar Grænlands er ekki síður áhugaverð 
manneskja. Aleqa Hammond missti ung 
föður sinn í veiðiferð. Hún fór út í heim 15 
ára gömul og byrjaði að sjá fyrir sér. Kleist 
hefur svo sem ekkert verið þekktur fyrir 
linkind í garð stórfyrirtækja en Aleqa geld-
ur þeim enn meiri varhug og vill sjá til þess 
að þeir greiði skatta jafnt í góðæri sem í 
kreppu og hlunnfari ekki samfélagið. Græn-
land eigi ekki að vera verstöð stórfyrirtækja 
og mengun og umhverfisspjöll eigi ekki að 
vera ókeypis. Auðlindamálin eru aðal málin 
á Grænlandi og segja sumir að framtíð fjar-
skiptamarkaðarins velti á ákvörðunum 
grænlensku heimastjórnarinnar á næstu 
árum, þar í landi eru jú málmarnir sem 
nauðsynlegir eru framgangi tækninnar.

MÉR þykir gott til þess að vita að þar 
eru ekki skrælingjar á valdastólum sem 
láta glepjast við gylliboðum erlendra auð-
hringja. Mér varð svona hugsað til þeirra 
þegar ég hlustaði á fréttir af stórfyrirtækj-
um sem náðu að sannfæra íslenska kollega 
þeirra Kleists og Hammond um að það væri 
ástæðulaust að þau þyrftu að borga skatta.

Skrælingjadraumar

Sælir, 
Voldemort! 
Ertu klár 

á barinn á 
kvöld?

Klár eins og 
batterí, fröken! Í 
kvöld skulum við 
rústa gæjunum!

Eins og egg í 
vöffludeigi! 

Eigum við að 
seg ja klukkan 

níu?

Frábært! Þá 
næ ég að 
þvo á mér 

hárið! Ciao, 
bella!

Vá! Hvernig 
náðiru þessu, 

Voldemort?

Fjonesse! 
Með extra 
lyftingu!

Nýja þvottavélin og 
þurrkarinn koma í 

dag!

Þetta er það mest 
spennandi sem hefur 

komið fyrir mig í langan 
tíma!

Gaur, þú verður að 
legg ja meira á þig!

Pelsabúðin

Opið

Segðu honum 

að við eigum 

þá til í litlum 

stærðum, 

miðlungs og 

stórum, EKKI 

lifandi!

ÁI! Mér 
er illt í 

olnbog-
anum!

Hvað kom fyrir?
Ég datt af 
hjólinu og 

meiddi mig 
í hnénu. 

Er þér illt í 
olnboganum eftir 
að þú meiddir þig 

í hnénu??

Nei. Mér er illt í olnboganum 
því ég lamdi Sollu með honum 

þegar ég datt af hjólinu og 
meiddi mig í hnénu.

En þá 
sparkaði hún 
í mig svo mér 
er eiginlega 
meira illt í 

rassinum en 
olnboganum...

ÁI! Mér 
er illt í 
löpp-
inni!

Ég 
gefst 
upp.

LÁRÉTT
2. þó, 6. umhverfis, 8. heldur brott, 
9. útdeildi, 11. ullarflóki, 12. rót, 14. 
hopp, 16. átt, 17. blundur, 18. tæfa, 
20. eldsneyti, 21. truflun.

LÓÐRÉTT
1. veltingur, 3. frá, 4. sæfrauð, 5. 
traust, 7. naggrís, 10. flík, 13. smátt 
lausagrjót, 15. umkringja, 16. hlóðir, 
19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. samt, 6. um, 8. fer, 9. gaf, 
11. rú, 12. grams, 14. stökk, 16. sv, 17. 
lúr, 18. tík, 20. mó, 21. ónáð. 

LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. af, 4. merskúm, 
5. trú, 7. marsvín, 10. fat, 13. möl, 15. 
króa, 16. stó, 19. ká.

Þ U R R  A U G U

Náttúruleg 
       vörn

Nýjung 

gegn þurrki 

í augum

Fæst í Lyfjaveri, 
Suðurlandsbraut 22

Thealoz inniheldur trehalósa sem er 
náttúrulegt efni sem finnst í mörgum jurtum 

og dýrum sem lifa í mjög þurru umhverfi. 
Trehalósi eykur viðnám þekjufrumna 

hornhimnunnar gegn þurrki.

 Án rotvarnarefna
Þægilegar umbúðir auðvelda skömmtun
2ja mánaða skammtar
Má nota með linsum
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Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS





MÁNUDAGSKVÖLD KL. 21:15

EVRÓPUFRUMSÝNING 1. APRÍL.
Valdataflið er hafið á ný og meira spennandi 
en nokkru sinni fyrr.

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

FÖSTUDAGSKVÖLD  

SPURNINGABOMBAN
Frumlegustu spurningarnar, fyndnustu keppendurnir 
og fáránlegustu svörin.
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 /
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LAUGARDAGSKVÖLD

SPAUGSTOFAN
Eitrað og ómissandi uppgjör við allt ruglið
í hverri einustu viku.

SUNNUDAGSKVÖLD 

THE FOLLOWING
Magnaður spennuþáttur með Kevin Bacon í hlutverki 
fyrrum alríkislögreglumanns sem er kallaður aftur til starfa.

MÁNUDAGSKVÖLD 

SUITS
Önnur þáttaröðin af þessum frábæru spennuþáttum 
um snjöllustu lögfræðingana í New York.

HEFST
8. APRÍL 

MEIRI SPENNA OG 
MEIRA GRÍN Í APRÍL

MÁNUDAGSKVÖLD KL. 21:15

EVRÓPUFRUMSÝNING 1 APRÍL

ÞÚ GREIÐIR FYRIR ÁSKRIFT Í APRÍL OG VIÐ OPNUM STRAX



NÝTT ÁSKRIFTARTÍMABIL HEFST 3. APRÍL

SUNNUDAGUR

SUNNUDAGUR

SUNNUDAGSKVÖLD

MR SELFRIDGE
Þættirnir um Harry Selfridge, hinn klóka
viðskiptamann sem umbylti Oxford-stræti,
hafa fengið frábærar viðtökur í heimalandinu.

SUNNUDAGSKVÖLD  

Magnaðir verðlaunaþættir um ævintýraheim 
auglýsingastofunnar í New York á sjöunda áratugnum.

ÞRIÐJUDAGSKVÖLD

MODERN FAMILY
Ferskir og margverðlaunaðir gamanþættir um 
fyndnustu fjölskyldu síðari tíma.

MIÐVIKUDAGSKVÖLD 

GREY’S ANATOMY
Þetta magnaða sjúkrahúsdrama er vinsælasta erlenda 
efnið á Stöð 2 – og ekki að ástæðulausu.

MIÐVIKUDAGSKVÖLD 

KALLI BERNDSEN
Í NÝJU LJÓSI
Kalli Berndsen snýr aftur með litríkan og smekklegan þátt
sem hjálpar þér að líta betur út og skemmtir þér vel í leiðinni.

HEFST
14. APRÍL 

NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Sttöðvar 2 getur þú séð uppá-
haldsþáttinn þinn í tölvunni, snjalllsímanum
eða spjaldtölvunnni hvar og hvenæær sem er.

SUNNUDAGSKVÖLD 

SJÁLFSTÆTT FÓLKTT
Jón Ársæll Þórðarson hjálpar þér að kynnast 
áhugaverðustu Íslendingunum betur.

Við bjóðum upp á hina fullkomnu blönduu
af spennu, gríni og drama í apríl. Byrjaðuu
sumarið í góðum gír með öllum frábæru 
innlendu og erlendu verðlaunaþáttunum
á Stöð 2.

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 4
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag
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Við erum að vinna verk sem heit-
ir Lög unga fólksins fyrir Leik-
félag Akureyrar og frumsýnum á 
fimmtudaginn kemur,“ segir Eva 
Björk Kaaber, en auk hennar er 
Kviss Búmm Bang skipað þeim 
Evu Rún Snorradóttur og Vilborgu 
Ólafsdóttur. „Við fáum alls konar 
fólk úr Akureyrar samfélaginu 
til liðs við okkur, höfum verið að 
vinna með mörgum unglingum 
bæjarins, kvenfélögum og fleir-
um. Verkið er í formi fermingar-
veislu sem tekur óvænta stefnu. 
Það verður sýnt í Hlíðabæ sem er 
lítið félagsheimili í Hörgárdal og 
áhorfendur þurfa að vera til í að 
gefa sig alla í verkið.“ 

Væntanlegir áhorfendur fyrir 
norðan geta hitað upp ásamt 
öðrum landsmönnum á morgun en 
þá frumflytur Útvarps leikhúsið 
verk þeirra stallsystra Tókstu 
eftir himninum í morgun? sem 
sett var upp á Listahátíð í fyrra. 
„Það verk fjallar um tímann og 
hvernig við högum honum, hvað 
við skipuleggjum okkur mikið 
og setjum okkur mörg markmið 
sem við búum til kerfi utan um en 
missum í leiðinni kannski af lífinu 

sjálfu, sem er óvænt og alls konar, 
því við gefum okkur ekki tíma til 
að horfa upp í himininn. Við mæl-
umst til þess að fólk gefi sér tíma 
til að setjast almennilega niður, 
halla höfðinu aftur og virkilega 
hlusta.“  

Tókstu eftir himninum í morg-
un? verður sent út á Rás 1 klukkan 
13 á morgun, en Lög unga fólksins 
verða frumsýnd fimmtudaginn 4. 
apríl og síðan sýnd alla fimmtu-
daga og föstudaga í apríl. 
   fridrikab@frettabladid.is

Fermingarveisla 
tekur óvænta stefnu
Framandverkafl okkurinn Kviss Búmm Bang stendur í ströngu við að undirbúa 
frumsýningu á Lögum unga fólksins norður í Eyjafi rði. Fyrst heyrum við þó verk 
þeirra Tókstu eft ir himninum í morgun? í Útvarpsleikhúsinu á morgun.

KVISS BÚMM BANG  Þær Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir og Vilborg Ólafs-
dóttir eru þekktar fyrir hressilegar sýningar sem hrista upp í áhorfendum.

Þú getur sótt um sumarstarf 
hjá Kópavogsbæ til 8. apríl nk.

Viltu gera 
eitthvað 
uppbyggilegt 
í sumar?

kopavogur.is

Til að sækja um sumarstarf þarftu að fara inn á vef Kópavogsbæjar,
kopavogur.is, og þar finnur þú líka allar nánari upplýsingar um 
störfin sem eru í boði.

· Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili í Kópavogi.

· Ekki verður tekið við umsóknum eftir 8. apríl.

NÝ BÓK EFTIR  
METSÖLUHÖFUNDINN  
STEFÁN MÁNA
BÓK SEM AÐDÁENDUR  
HUNGURLEIKANNA  OG TWILIGHT  
MUNU FALLA FYRIR

„Frábær bók, mjög  
skemmtileg, hélt athygli 

minni allan tímann.“

BIRKIR ÖRN KARLSSON

Save the Children á Íslandi
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BÓKIN SEM 
BREYTTI 

LÍFI MÍNU
Hermann Stefáns-

son rithöfundur

DÓMAR 22.03.2012 ➜ 
29.03.2012

DÝRINU
LAUSU
SLEPPT
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INNEIGNARKORT
Safnar tívolípunktum og allir fá vinning

3000
þÚ BORGAR

OG FÆRÐ

kr.

4000
kr.

TÍMAKORT1,5 klst í öllum tækjunum nema tæki sem gefa vinninga 

2990
þÚ BORGAR

OG FÆRÐ

kr.

1.5 klsT.
GILDIR fyrir 
1 einstakling

Safnar ekki 
tívolípunktum

INNEIGNARKORT
Safnar tívolípunktum og allir fá vinning

6000
þÚ BORGAR

OG FÆRÐ

kr.

10.000
kr.

LEPPTUEPPTU

OPIÐSKÍRDAG 12-22LAUGARDAG 12-23PÁSKAD. LOKAÐANNAR Í PÁSKUM KL. 12-22 

Við pössum börnin meðan þú verslar. 
Kr. 950 pr. barn í allt að 2 tíma.

Aldur: 3 ára til 10 ára

j nema tæki sem sem seseeeeeememememmmmmmsem seeseeeemmmmmm m sseeeeemmmm mmm gefaggggggggggggggg  vinningaggggggggggggggggggg  vinninga

350
KLESSU

BÍLAR

 kr.

FORELD
RAR FÁ

 

FRÍTT M
EÐ

KOSINN BESTI INNANHÚSS 
SKEMMTIGARÐUR Í HEIMI 

ÁRIÐ 2012 Skemmtun fyrir alla fjölskylduna
www.skemmtigardur.is

Allir kátir krakkar fá 

fría andlitsmálun

ö sum börnin meðan þú ú verver llslaslarr.r. 
llt að 2 tíma.

r kátir krakkar fá 
á

950
PÖSSUN kr.

Í ALLT AÐ 2 TÍMA

SSkemmtun fyrir alla fjölskylduna
www sk tig rd r is
y j

Allir
fría

r káti
ía andlitsmálun

BÓKAÐU AFMÆLIÐ
Nýjir afmælispakkar, 

verð frá 1390 kr.

 S.534 1900

í Skemmtigarðinum

ÍS
   Í BRAUÐFORMI

 kr.

150
TILBOÐ

BARNALAND

Nú er tilvalið a
ð koma með alla fjöls

kylduna 

í Skemmtigarðinn og hafa
 gaman saman

LAUGARDAGURPÉTUR OG FRANZ ÚR BLÁUM ÓPAL HALDA UPPI STUÐINU FRÁ KL.20

Rithöfundur vill að bókin umturni lífi fólks. 
Annars er ekki þess virði að skrifa hana. En 

ef allar bækur gerðu það væri mikil 
vinna að vera lesandi, bækur ærðu 
óstöðugan lestrarhest oft í viku. Fólk 
segir gjarnan að aðeins nokkrar bækur 
hafi breytt lífi sínu, á unglingsárum. 
En mér finnst hálfgerð leti að hvolfa 
ekki hugarheimi sínum reglulega. 
Þess vegna vel ég bók sem breytti lífi 
mínu nýlega. La condesa sangrienta 
heitir hún og höfundurinn hét Alejandra 
Pizarnik. Bókin er örstutt, grundvallarrit í 
argentínskum nútímabókmenntum sem 
kom út 1971 og ég hef vitað af lengi. 
Þetta eru lýrískir smáprósar sem segja 

sögu Erzsebet Bathory, blóðugu greifynjunnar. 
Hún var uppi á sextándu öld, myrti 650 stúlkur, 
pyntaði, nauðgaði og baðaði sig upp úr blóði 
uns hún var stoppuð þegar hún setti á fót 
„stúlknaskóla“ fyrir aðalsmeyjar. Pizarnik lýsir 
eftirminnilega hvernig Bathory sat tímunum 
saman hreyfingarlaus og starði í spegil, náföl; 
hún dregur upp mergjaða mynd af því hvernig 
greifynjan horfir upp á eigið aðgerðarleysi í 
„spegli melankólíunnar“, hvernig hana þyrstir í 
eitthvað meira og sterkara. Það er nauðaeinfalt 
að framleiða tilfinningaklám úr svona sterku 
efni, fordæmandi og upphefjandi, ódýrt og 
innihaldslaust. En þetta er alvöru bók og 
sérlega umturnandi. Pizarnik skrifaði ekki fleiri 
bækur og svipti sig lífi 1972.

La condesa sangrienta eft ir Alejandra Pizarnik

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
LAUGARDAGUR 30. MARS 2013 

Sýningar
14.00 Gunnhildur Þórðardóttir opnar 
sýningu sína, Minningar í kössum/
Boxed Memories í Flóru, Hafnarstræti 
90 á Akureyri. Um er að ræða sýningu 
á textaverkum, innsetningum og skúlp-
túrum sem fjalla um minningar.

Uppákomur
16.00 Boðið verður upp á ljóðalestur 
og tónlistarflutning í Gunnarshúsi, 
húsi Rithöfundasambands Íslands að 
Dyngjuvegi 8.

Tónlist
16.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur tón-
leika í Kaldalónu Hörpu. Rennt verður 
í gegnum sígildar stórsveitir sögunnar 
síðustu 90 árin. Miðaverð er kr. 3.000 
en kr. 2.500 fyrir nema og eldri borgara.
20.00 Biggi Maus 
spilar á Dillon, 
ásamt hljómsveit. 
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Söngfélagið 
Sálubót fagnar 20 
ára afmæli sínu með 
páskatónleikum og dans-
leik að Ýdölum. Flutt verða 
nokkur af uppáhalds lögum 
Sálubótameðlima auk gam-
allra og góðra Greifalaga, útsett af Jaan 
Alavere stjórnanda Sálubótar. Greifarnir 
stíga svo á svið og halda dansleik frá 
kl.23.30. Aðgangseyrir á tónleika og 
ball er kr. 3.800 en á ballið eitt og sér 
kostar kr. 2.800.
23.00 Hljómsveitin Homo and the 
Sapiens heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-
La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 
1.000.
23.59 Borg #007 og Dj Pabbi spila á 
Faktorý. Húsið opnar á miðnætti og 
aðgangur er ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

 LEIKHÚS

★★★ ★★
Draumur á Jónsmessunótt
Leikstjóri: Stefán Jónsson
Ögrandir og djörf sýn ungs fólks á Wil-
liam Shakespeare. - vg

  TÓNLEIKAR

★★★★ ★
Afmælistónleikar
Sálin hans Jóns míns
Sálverjar eru greinilega hvergi nærri 
dauðir þrátt fyrir langan tíma í bransa-
num. - trs

★★★★ ★
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Stjórnandi: James Gaffigan, einsöngv-
ari: Nadja Michael.
Skemmtilegir tónleikar með glæsilegri 
söngkonu. - js 

 BÍÓ

★★★ ★★
Snitch
Ric Roman Waugh
Fínasta spennumynd sem skilur þó 
ekkert sérlega mikið eftir sig. - hva
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Nýr aspas með andareggja og 
blóðappelsínu hollandaise

Fyrir fjóra
1 gott búnt grænn aspas (fæst í öllum 
betri búðum, á þessum árstíma, yfirleitt 
frá S-Ameríku)
1 blóðappelsína (fæst í öllum betri 
búðum, á þessum árstíma, yfirleitt frá 
S-Ameríku)
2 rauður úr andareggjum (þessi egg eru 
fáanleg núna í betri verslunum–  ath. 
það má nota hænuegg, þau eru bara 
um 30% minni)
200 g smjör
1 plata smjördeig (fæst frosið í flestum 
stórmörkuðum)

Skerið smjördeigið í fjóra jafnstóra 
hluta. Gatið deigið og penslið með 
hvítunum úr eggjunum. Bakið í 
200°C heitum ofni í 10-15 mínútur 
eða þar til deigið lítur út eins og 
fallegir koddar. 

Bræðið smjörið, þeytið eggjarauð-
urnar yfir vatnsbaði þangað til þær 
eru loftkenndar og fallegar, hrærið 
þá smjörinu varlega saman við og 

bragðbætið með safanum og berki 
úr blóðappelsínunni. Látið standa 
meðan aspasinn er flysjaður hálfa 
leið, neðsti parturinn er skorinn frá 
áður en aspasinn er soðinn í söltu 
vatni í þrjár til fjórar mínútur. 

Skerið smördeigskoddann í tvennt 
eins og rúnstykki og setjið botninn 
á disk. Raðið aspasnum ofan á og 
hellið sósu yfir áður en efri parturinn 
er settur á og rétturinn borinn fram. 

Öðruvísi 
eggjaréttur
Páskaegg eru á flestra borðum á páskadag. Þó 
að þessi úr súkkulaðinu séu vinsælust er líka 
flott að matreiða egg og bera þau fram á hátíð-
legan hátt. Það gerir Friðrik V. sem gefur hér 
uppskrift að einföldum en framandi rétti.

MEISTARINN  Friðrik V rekur sam-
nefndan veitingastað við Laugaveg 60.

LÉTTUR RÉTTUR  Aspas, andaregg og appelsínusósa að hætti Friðriks V.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

ALÞINGISKOSNINGAR 27. APRÍL 2013

Framboðsfrestur til alþingiskosninga 27. apríl 2013 rennur út 
föstudaginn 12. apríl  nk. kl. 12 á hádegi.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður tekur á móti framboðslistum þann 
dag kl. 10-12 í fundarherbergi borgarráðs, Ráðhúsi Reykjavíkur við Tjarnargötu.

Á framboðslista skulu vera 22 nöfn frambjóðenda. Hverjum framboðslista skal fylgja 
skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á 
listann. Framboðslista skal og fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá kjósendum 
í hlutaðeigandi kjördæmi. Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili. 
Fjöldi meðmælenda skal vera 330 að lágmarki og 440 að hámarki.

Enginn kjósandi getur mælt með fleiri en einum framboðslista. Komi það fyrir strikast nafn 
kjósandans út í báðum/öllum tilvikum. Loks skal fylgja framboðslista skrifleg tilkynning frá 
frambjóðendum listans um hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Allar framan-
greindar yfirlýsingar skulu ritaðar eigin hendi.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega nafn frambjóðanda, kennitölu hans, 
stöðu eða starfsheiti og heimili til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir eru í kjöri. 
Mælst er til að framboðslistum og listum yfir meðmælendur verði einnig skilað á rafrænu 
formi.

Að öðru leyti er vísað til ákvæða laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000, með síðari 
breytingum.

Meðan kosning fer fram, laugardaginn 27. apríl nk., verður aðsetur yfirkjörstjórnar í 
Ráðhúsi Reykjavíkur, þar sem talning atkvæða mun fara fram að kjörfundi loknum.

Reykjavík, 27. mars 2013 

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður

AUGLÝSING FRÁ YFIRKJÖRSTJÓRN REYKJAVÍKURKJÖRDÆMIS 
NORÐUR UM MÓTTÖKU FRAMBOÐSLISTA OG FLEIRA
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Myndasagnahöfundurinn Hug-
leikur Dagsson ætlar sjálfur að 
teikna auglýsingarnar sem verða 
í þriðja tölublaði ÓkeiPiss.
      Síðustu tvö árin hafa aðrir 
teiknarar séð að mestu um aug-
lýsingarnar. „Mig langar að athuga 
hvort fólk hafi frekar áhuga á að 
auglýsa ef ég geri svolítið flippað-
ar, óviðeigandi auglýsingar,“ segir 
Hugleikur. „Ef það væri til dæmis 
auglýsing frá KFC og ég myndi 
segja: „Við vitum ekki hvaða dýr 
þetta er en það bragðast alla vega 
vel – KFC“,“ segir hann og hlær. 
„En ég geri ekki ráð fyrir að KFC 
vilji auglýsa hjá okkur. Ég hugsa 
að minni fyrirtæki vilji frekar 
gera eitthvað skrítið og skemmti-
legt.“

ÓkeiPiss er myndasögutímarit 
sem tekur við innsendu efni, bæði 
frá áhugamönnum og þeim sem 
eru lengra komnir. Þema þessa 
þriðja tölublaðs verður „opna“ og 
þannig eiga menn að senda inn 
tvær síður sem myndu verða opna 
í tímaritinu.

Hugleikur er einnig að undirbúa 
þriðju bókina þar sem hann teikn-
ar útskýringar á erlendum laga-
textum. Þegar hann var hálfnað-
ur með hana auglýsti hann eftir 
uppástungum á Facebook og er 
núna kominn með nóg efni í bók-
ina, sem er væntanleg í sumar. 
„Þarna verður Whip It með Devo 
og ég er kominn með nokkuð mót-
aða hugmynd hvað varðar Hit Me 
Baby One More Time og I´ve Got 

You Under My Skin,“ segir hann. 
Í haust, eða öllu heldur 11. 

september, kemur svo út önnur 
heimsendabók hans þar sem upp-
vakningar, eða zombies, verða í 
aðalhlutverki.  - fb

Teiknar óviðeigandi auglýsingar
Hugleikur Dagsson ætlar sjálfur að teikna auglýsingarnar í tímaritinu ÓkeiPiss.

TEIKNAR AUGLÝSINGAR  Hugleikur 
Dagsson ætlar sjálfur að teikna auglýs-
ingarnar í bókinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er allt í blóði í myndinni og hellingur af tækni-
brellum,“ segir Elín Rún Jónsdóttir, nemi Flens-
borgarskólans í Hafnarfirði. Nemendur leiklistar-
áfanga Flensborgar hefur á undanförnum vikum 
verið á fullu í upptökum á stuttmynd í samvinnu við 
félagsmiðstöðina Músík og mótor. Myndin fjallar um 
uppvakninga og endalok heimsins. „Heimurinn er 
að farast og allir að deyja. Myndin fjallar um fimm 
krakka sem allir vilja ná ákveðnum mark miðum 
áður en þeir deyja, klára bucket-listana sína,“ segir 
Elín Rún. Hún fer sjálf með eitt aðalhlutverkið í 
myndinni sem er alfarið unnin af 32 aðilum frá skól-
anum og félagsmiðstöðinni með styrk frá Evrópu 
unga fólksins. Myndin er lokahnykkurinn í styrktar-
verkefninu sem strákarnir í Músík og mótor hafa 
verið að vinna að síðasta árið eða svo.

„Þetta er um 20 mínútna löng mynd sem við 
ætlum svo að sýna hér í Hafnarfirði í lok maí og búa 
til smá viðburð í kringum það þar sem við hvetjum 
fólk til að mæta í uppvakningagervi. Þaðan fer hún 
svo á netið,“ segir Elín Rún.  - trs

Gera mynd um uppvakninga
Myndin samvinnuverkefni Flensborgarskólans í Hafnarfi rði og Músík og mótor.

FULLT AF BLÓÐI  Það er fullt af blóði í myndinni og hellingur 
af tæknibrellum, en öll er hún unnin af aðilum úr Flensborg 
og Músík og mótor.

MIÐAVERÐ:  INGIBJÖRG GUÐJÓNSDÓTTIR 

Þ R I Ð J U D A G U R

 

PÍANÓLEIKARI
INGUNN HILDUR HAUKSDÓTTIR

VERK EFTIR DEBUSSY, LACHNER, FAURÉ, 

SAINT-SÄENS, BLISS, COPLAND, 

OG ELÍNU GUNNLAUGSDÓTTUR

HALLFRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR

ÁRMANN HELGASON

ÓTTIR

DÓTTIR

MENNINGAR-

OG SAFNANEFND 

GARÐABÆJAR

Þ R I Ð J U D A G U R

Í GARÐABÆ

RIÐJUDAGSRIÐJURIÐJU

Í  S A L  T Ó N L I S T A R S K Ó L A  G A R Ð A B Æ J A R

UÐJÓNSDÓTTIR

, 

www.merkismenn.is
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ILVLL AVV flokkur 4 ýmsar myndir. A
33 x 38 cm 4.995,-/stk. 

TABLET veggklukka. 
40 x 30 cm 11.995,-
TABLET borðklukka. 
15 x 20 cm 8.995,-

ILVA 33 X 38 CM

4.995/stk.
GLOBE Ø 20 CM

.995
TATT BLET 40 X 30 CM

2.9959

GLOBE hnöttur. Hvítur/
silfurlitaður, rauður, blár eða 
fjólublár. Ø20 cm 9.995,-

Inn á milli spretta fram tískubólur sem eru ekki aðeins skemmtilegar 
heldur einnig praktískar. Gott dæmi um slíka bólu er húfuæðið sem 
virðist hafa gripið tískuáhugafólk. Á tískuvikunum í vetur varði fólk 
sig gegn köldum krumlum kuldabola með því að bera litríkar húfur á 
höfði og var Anna Dello Russo á meðal þeirra. 

Vinsæll fylgihlutur
Húfur sáust víða á tískuvikunum í vetur. Praktískur 
og vinsæll fylgihlutur.

VINKONUR VERJAST OFANKOMUNNI 
 Tískuritstjórar Grazia.it báru húfur í 
snjókomunni í Mílanó.

RAUÐ HÚFA  Gestur á tískuvikunni í 
Mílanó með fagurrauða húfu. 

TÍSKUTÁKNIÐ  Anna Dello Russo er í 
hópi þeirra sem tóku húfunni fagnandi 
í vetur. 

HLÝ HÚFA 
 Húfa í 
vínrauðum 
lit á tísku-
vikunni í 
London. 

FYRIRSÆTAN 
 Hin vinsæla 
fyrirsæta Cara 
Delevingne 
sést hér á 
tískuvikunni í 
London með 
húfu á höfði.

 NORDICPHOTOS/GETTY
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BÍÓ ★★ ★★★

Ófeigur gengur aftur
Leikstjóri Ágúst Guðmundsson
LEIKARAR: LADDI, GÍSLI ÖRN GARÐARS-
SON, ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR.

Ófeigur (Laddi) var ógæfumaður 
sem naut óspart lífsins lystisemda 
án þess að taka mikið tillit til sinna 
nánustu, áður en hann hitti fyrir 
manninn með ljáinn. Fyrir ein-
hverra hluta sakir villist Ófeigur 
á leið inn í eilífðina og sest upp 
hjá dóttur sinni og unnusta henn-
ar (Ilmi og Gísla Erni).

Það er útgangspunktur myndar-
innar en það er erfitt að henda 
nákvæmlega reiður á því að hverju 
Ófeigur stefnir. Hann er eina 
stundina gamall spaði sem þráir 
ekkert annað en konur og vín, aðra 
er hann faðir fullur eftirsjár yfir 
framferði sínu í lifanda lífi og svo 
verður hann gagntekinn af því að 
stýra lífi dótturinnar og tengda-
sonarins.

Samtölin í myndinni eru ekk-
ert sérstaklega meitluð en nokk-
ur fyndin atriði er að finna inni á 
milli og í sumum fá tilfinningar 
að ráða för. Þetta er draugamynd, 
en stundum er eins og myndin viti 
ekki alveg hvort hún vilji hræða 
mann eða ekki. Einu skiptin sem 
maður fær þó virkilega gæsahúð 
er þegar fólkið sem Ófeigur tekur 
sér bólfestu í gerir tilraun til að 
„taka Ladda“. Það eru sannarlega 
óhugguleg augnablik.

Að þeim atriðum undanskildum 
komast leikararnir nokkuð vel frá 
sínu. Laddi er alltaf Laddi og skil-
ar nákvæmlega því sem hann á að 
skila. Ófeigur hefði að ósekju mátt 
vera meira í forgrunni, bæði til að 
skila persónunni betur til áhorf-
enda og til að leyfa Ladda að gera 
það sem hann gerir best, bulla og 
vera fyndinn. Þá standa þau Gísli 
Örn og Ilmur sig vel í sínum hlut-

verkum og ná oft ágætlega til 
áhorfenda.

Í myndinni er draugagangur 
færður upp á tjaldið með töfrum 
stafrænnar tækni, almennt með 
ágætum árangri. Ekki beint á 
Hollywood-skala en það er greini-
lega gróska í brellugerð í íslensk-
um kvikmyndum og vonandi að sú 
kunnátta og hæfileikar sem þegar 
eru til staðar muni koma til með að 
þroskast og springa enn betur út á 
komandi árum.

Þegar allt kemur til alls mun 
Ófeigur gengur aftur örugglega 
höfða vel til einhverra. Þegar litið 
er til þess að hér er mynd eftir 
einn ástsælasta kvikmyndagerð-
armann landsins, með leikarahóp 
sem samanstendur af holdgervingi 
íslenskrar fyndni síðustu 40 árin 
eða svo, einni allra bestu gaman-
leikkonu síðari ára og einhverjum 
dáðasta leikara og leikhúsmanni 
Íslands og þó víðar væri leitað, 
hefði niðurstaðan þó getað orðið 
annað og meira en sæmileg mynd 
sem seint verður talin í í hópi 
klassískra íslenskra kvikmynda.
 Þorgils Jónsson

NIÐURSTAÐA: Ófeigur gengur aftur 
höfðar örugglega til einhverra, enda 
er Laddi þarna að gera það sem hann 
gerir best og það mætti sjást meira 
af honum. Þetta verður þó seint talin 
klassík.

Mætti ég biðja um 
örlítið meiri Ladda?

➜ Einu skiptin sem maður 
fær þó virkilega gæsa-

húð er þegar fólkið sem 
Ófeigur tekur sér bólfestu 

í gerir tilraun til að „taka 
Ladda“. Það eru sannarlega 

óhugguleg augnablik.



WWW.FASHIONACADEMY.IS - INFO@FASHIONACADEMY.IS - 571 5151
SKRÁNING OG NÁNARI UPPLÝSINGAR

Slökunarnudd I – Undirstaða
Kennsla 4 skipti frá 18:00-22:00

 

Slökunarnudd II – Framhald
Kennsla 4 skipti frá 18:00-22:00

 

Ljósmyndun – grunnnámskeið
Kennsla 2 dagar - alls 6 klukkustundir

 

Ljósmyndun – stúdío námskeið
Kennsla 2 dagar - alls 8 klukkustundir

 

Förðunarnámskeið með Heiðari snyrti 
Kvöldnámskeið fyrir konur á öllum aldri

TÍSKULJÓSMYNDUN STÍL ISTANÁMFÖRÐUNARNÁMSKEIÐ
Dag- og kvöldnámskeið

FRAMKOMU- OG 
FYRIRSÆTUNÁMSKEIÐ

NÆSTU NÁMSKEIÐ HEFJAST 19. APRÍL

NÝ NÁMSKEIÐ Í  APRÍL OG MAÍ

Námskeiðin eru kennd samhliða og er rík áhersla lögð á samvinnu milli deilda og 
að nemendur vinni að raunverulegum og lifandi verkefnum. Markmiðið er að kenna 

nemendum sitt eigið fag, samspil greinanna og hvernig tískubransinn virkar.
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EIN af mínum uppáhaldshefðum 
í Eurovision eru hin svokölluðu 
póstkort sem eru birt fyrir hvert 
lag. Þegar ég var lítil fannst 
mér þetta það allra leiðinleg-
asta við keppnirnar og gladdist 
mjög að geta spólað yfir þau í þau 
fjölmörgu skipti sem ég horfði 
á upptökur af keppninni. Með 
aldrinum hef ég þó þroskast í að 
kunna vel að meta þau. 

Löng hefð
Nú veit ég ekki með vissu hvenær 
þessi eiginlegu póstkort byrjuðu 
en þau hafa að minnsta kosti verið 
regluleg frá því að við tókum fyrst 
þátt árið 1986. Ég 
man samt eftir 
nokkrum góðum 
fyrir það, eins og 
þegar Jan Teigen 
og Anita Skorg-
an smökkuðu á 
rækjum í korti 
Noregs árið 1982 
eða þegar höfund-
ar sænska lagsins, 
Lasse Holm og 
Ingela Forsmann, 
pilluðu rækjur í póst-
kortinu fyrir sænska 

lagið þremur árum seinna. Hvaða 
rækjufetish þetta var á þeim árum 
veit ég ekki.

Stundum hafa verið höfð lukku-
dýr sem taka þátt í kynningunni. 
Hver man til dæmis ekki eftir 
hinum fjólubláa Eurocat úr keppn-
inni í Júgóslavíu árið 1990 eða 
hinum göldrótta Eurobird sem 
galdraði næstu síðu í Eurobókinni í 
Svíþjóð 1992?

Fjölbreytileg póstkort
Yfirleitt hefur landið sem keppnin 
er haldin í verið kynnt með nokkr-
um myndum og síðan landið sem 
er í þann mund að stíga á svið. Það 
er þó allur gangur á því. Oft hafa 
flytjendurnir svo verið fengnir til 
að kynna borgina. Hver man til 
dæmis ekki eftir því þegar Ingi-
björg fór í verslunarferð um Dyfl-
inni árið 1993, Stebbi Hilmars og 
Sverrir Stormsker fóru á úrslita-
leik í keltnesku íþróttinni hurling 
árið 1989 eða Icy-tríóið skoppaði 
inn á mynd af Bergen árið 1986?

Mismikill metnaður
Sum árin lukkast póst-
kortin betur en önnur. 
Uppáhaldspóstkortin 
mín í gegnum tíðina eru 
þegar Stebbi og Eyfi 
sungu lag Eros Ramaz-
zotti, Se Bastasse Una 
Canzone, í póstkortinu 

árið 1991 og svo 
biblíumyndirnar 
sem voru notaðar í 
Ísrael 1999. Þá var 
okkur úthlutað sögu 
úr annarri Mósebók 
þar sem Guð lét 
brauð falla af himn-
um ofan. Reyndar 

breyttist það í pitsur, pylsur og 
hamborgara síðar í sögunni. Eftir 
á að hyggja velti ég því fyrir mér 
hvort það hafi verið einhvers 
konar skot á íslensku þjóðina.

Seinustu ár hefur metnaðurinn 
í gerð póstkortanna aukist enn 
frekar. Núna í febrúar kom sænska 
sjónvarpið í heimsókn hingað til 
lands í tvo heila daga þar sem 
þeir fylgdu Eyþóri eftir og söfn-
uðu myndefni af honum í íslensku 
umhverfi, fyrir 40 sekúndna langt 
póstkortið. Það kalla ég alvöru 
metnað!

tinnaros@frettabladid.is

TINNA 
TÆKLAR 
EUROVISION

51 dagur í aðalkeppni Eurovision í Malmö:

Póstkortin sem aldrei gleymast

LUKKUDÝR  Eurocat og 
Eurobird voru skem-
mtileg lukkudýr.

UPPÁHALDS  Stebbi og Eyfi fóru vel 
með lag Eros Ramazzotti árið 1991, 
þegar allir keppendur þurftu að syngja 
lag á ítölsku.

SKOPPUÐU INN  Icy-tríóið skoppaði 
inn á mynd af Bergen á okkar fyrsta 
póstkorti.

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 1 SB- 3.30 HB

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

2D

3D

KL. 1 SMÁRABÍÓI
KL. 3 HÁSKÓLABÍÓI

KL. 1 SMÁRABÍÓI

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
AKUREYRI

V I P

CHICAGO SUN-TIMES –R.R.

FRÁBÆR NÝ ÍSLENSK GAMANMYND

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

I GIVE IT A YEAR 6, 8, 10
SNITCH 10.15
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 2, 4, 6
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 2, 4
THE CROODS 3D - ENS TAL 6, 8 - ÓTEXTUÐ
BROKEN CITY 8
IDENTITY THIEF 10
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D 2, 4Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 30. MARS TIL OG MEÐ 1. APRÍL

5%
Gleðilega páska

OPIÐ ALLA PÁSKANA

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfisgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

CHASING ICE (L) 20:00, 22:00

HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

DÁVALDURINN (16) 22:10

ÞETTA REDDAST (10) 18:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 20:00, 22:10

KON-TIKI (12) 17:50

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

sló í gegn 
á þýskum kvikmyn-

dadögum!

HANNAH  
ARENDT

Dagskráin SUN & LAU 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

I GIVE IT A YEA AREE KL. 1 (TILB) - 3.30 - 8 - 10.15 12
I GIVE IT A YEA AREE LÚXUS KL. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 12
SAFE HAVENAA KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
THE CROODS 3D ÍSL. TALTT KL. 1 (TILB) - 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TALTT  KL. 1 (TILB) - 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 3D ENSKT TK ALTT , ÁN TEXEE TX ATT KL. 5.45 - 8 L
BROKEN CITY KL. 10.10  16
IDENTITY THIEF KL. 8   12
21 AND OVER KL. 10.30  14
FLÓÓTTINN FRÁÁ JÖÖÁÁ RÐU 2D KL. 1 (TILB) - 3.10 L

THE CROODS 2D KL. 2 (TILB) 3D KL. 4 - 5.50 L
I GIVE IT A YEA ARE KL. 8 - 10.10 12 / 

)
SAFE HAVEN  AA KL. 8  

SNITCH KL. 10.10   16 / IDENTITY THIEF KL. 5.50 12
HÁKARLABÁ
NITN CH

EITATT 2 A KL. 2 (TILB)/FLÓÓ
NTITIT

TTINN FRÁÁ
F KLKL

J.. 3D KL 4. 4

QQUARTET KL. 3 (TILB) - 8 - 10.15  12
THE CROODS 2D / 3D ÍSLÍ .TALTT KL.  3.30 (TILB) - 5.45 L
SAFE HAVENAA KL. 8 - 10.30  12
SNITCH KL. 8 - 10.30  16
ANNA KA ARKK ENINA KL. 5.15  12
JAGTEN ((TH(( E HUNT) ) KL. 3 (TILB) 5.30 - 8 - 10.30  12

ATH: TÍMARNIR GILDA 30. MARS - 1. APRÍL



DÆGURFLUGAN
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12.45 Sunderland - Man. Utd Sport 2
15.00 Swansea - Tottenham Sport 2
15.00 Man. City - Newcastle Sport 3
15.00 Arsenal - Reading Sport 4
15.00 S‘ton - Chelsea Sport 5
15.00 Wigan - Norwich Sport 6
15.00 West Ham - West Brom
17.00 Celta - Barcelona Sport
17.30 Everton - Stoke Sport 2
19.00 Zaragoza - Real Madrid Sport 

PÁSKADAGUR
12.30 Aston Villa - Liverpool Sport 2
14.30 Sunnudagsmessan Sport 2
23.00 San Antonio - Miami Sport

ANNAR Í PÁSKUM
11.30 Chelsea - Man. United Sport
16.00 Leeds - Derby Sport 2
19.00 Fulham - QPR Sport 2
19.00 Grindavík - Þór Sport
 Fyrsti leikur í undanúrslitum Domino‘s-deildar 
karla í körfubolta.

BARIST UM BIKARINN

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  

Toppliðið Úrvalsdeildarinnar fær Evrópumeistarana í heimsókn í átta liða 
úrslitum elstu bikarkeppni í heimi.

CHELSEA
MAN. UTD.
MÁNUDAG KL. 11:20

FA BIKARKEPPNIN

Útboð í veiði í Laxá í Aðaldal
Eigendur jarðanna Hagi I, Hagi II, Austurhagi og Fornhagi sem eiga veið-
rétt í Laxá í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu,  óska hér með eftir tilboði 
í lax- og silungsveiði fyrir landi sínu sumarið 2013 og með möguleika á 
framlengingu. Einnig geta bjóðendur boðið í veiðina næstu þrjú árin (2013-
2015) með möguleika á framlengingu ef um semst. Tilboð þurfa að öðru 
leyti að vera í samræmi við útboðsskilmála.

Útboðsgögn fást hjá umsjónarmanni útboðsins, Úlfari Þór 
Indriðasyni, síma 8620026, netfang; fjehf@simnet.is. Verða 

gögnin afhent hjá honum eða fást send í tölvupósti.

Frestur til að skila tilboðum  
rennur út 11. apríl kl 15:00. 

Verða tilboðin þá 
opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda 
sem þess  
óska í Húsi 

verslunarinnar, 
Kringlunni 7, 3ju hæð.

FÓTBOLTI Átta leikir fara fram í 
ensku úrvalsdeildinni í dag og 
verður þá barist við báða enda 
stigatöflunnar. Topplið Manc-
hester United fær möguleika á 
að komast átján stigum á undan 
næsta liði, Manchester City, en 
baráttan á toppnum snýst helst 
um að vera í hópi fjögurra efstu 
liðanna. Þar eiga Chelsea, Totten-
ham og Arsenal öll hagsmuna að 
gæta en Everton er heldur ekki 
langt undan.

Þá fer einnig að draga til tíð-
inda í botnbaráttunni en Reading 
réð í vikunni nýjan knattspyrnu-
stjóra, Nigel Adkins, í þeirri von 
um að bjarga sæti sínu í deildinni 
á lokaspretti tímabilsins.

Barátta á toppi 
og við botninn
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KÖRFUBOLTI Stjörnumenn og Snæ-
fellingar tryggðu sér sæti í undan-
úrslitum Dominos-deildar karla í 
körfubolta á skírdag og mætast í 
fyrsta leik í Stykkishólmi á þriðju-
daginn eftir páska. 

Annað árið í röð unnu Stjörnu-
menn oddaleik á móti Keflvíking-
um en í báðum þessum leikjum 
hafa Garðbæingar þurft að koma 
til baka eftir að hafa lent meira 
en tíu stigum undir í seinni hálf-
leik. Justin Shouse, leikstjórnandi 
Stjörnunnar, skoraði bara eina 
körfu í leiknum og var með fram-
lag upp á 0 stig á tölfræðiblaðinu. 
Hann gekk ekki heill til skógar 
og var enn að glíma við eftirmál 
stríðsins á Sunnubraut fjórum 
dögum fyrr.

Fór upp á spítala eftir sigurinn
„Ég er svakalega ánægður að 
hafa náð að kreista þetta fram því 
ástandið á okkur var ekkert sér-
stakt. Justin fékk alveg svaka-
legt höfuðhögg á sunnudaginn og 
fékk þá heilahristing. Hann er svo 
klikkaður að hann lætur engan 
vita af þessu. Hann fór á spítala 
eftir leikinn á skírdag því hann 
fann þá enn fyrir þessu. Miðað 
við það með Jovan uppi í stúku 
og Marvin á annarri löppinni þá 
er ég ofboðslega ánægður. Við 
vissum að þetta yrði erfitt og við 
yrðum bara að koma okkur í gegn-
um þetta einhvern veginn,“ sagði 
Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörn-
unnar, um þennan magnaða sigur. 

Justin skoraði fimm mikilvæg 
stig á lokakaflanum. „Hann setti 
niður skuggaleg víti og jöfnunar-

karfan hans var ákveðin yfirlýsing 
en það var eina karfan sem hann 
skoraði í leiknum,“ sagði Teitur, en 

aðeins eitt af tíu skotum Justins í 
leiknum rataði rétta leið.

Stjarnan á næst leik á móti Snæ-
felli í Hólminum á þriðjudaginn 
en missti Justin af einhverjum 
leikjum í undanúrslitunum vegna 
höfuð höggsins?
„Nei, hann missir ekki af leikjum. 
Hann er á batavegi og við hvílum 
hann fram að leik,“ segir Teitur 
og það var ljóst að „Floppavík“-
viðtalið hans eftir tapið í leik tvö 
er nú komið í nýtt samhengi.

Missti hausinn í leik tvö
„Það er kannski ekkert skrýtið að 
hann hafi misst hausinn í Kefla-
vík á sunnudaginn,“ sagði Teitur í 
léttum tón en bætir svo við: „Þetta 
er ekkert venjulegur maður. Hann 
rotast í leik en skiptir sér ekki út 
af. Hann lætur engan vita af því. 
Í fyrra á móti ÍR þá dettur hann 
með andlitið í gólfið eftir bar-
áttu um bolta og það lendir ein-
hver ofan á honum. Hann brýtur 
tennur og er með munninn fullan 
af blóði en skiptir sér samt ekki út 
af. Hann er svo klikkaður,“ segir 
Teitur og Justin Shouse fær mikið 
hrós frá mesta sigurvegaranum í 
sögu úrslitakeppni körfuboltans á 
Íslandi. 

„Þetta er langharðasti leik-
maður sem ég hef komist í kynni 
við á ferlinum. Hann er ósér-
hlífinn. Hann langar alveg svaka-
lega í Íslandsmeistaratitilinn og 
fórnar öllu fyrir hann,“ sagði 
Teitur að lokum. ooj@frettabladid.is

Rotaðist en hélt leik áfram 
Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörnunnar, segir leikstjórnanda sinn Justin Shouse vera langharðasta leik-
manninn sem hann hafi  komist í kynni við á ferlinum. Stjarnan mætir Snæfelli í undanúrslitunum. 

FÓRNAR ÖLLU FYRIR TITILINN  Justin Shouse á enn eftir að verða Íslandsmeistari 
og er greinilega tilbúinn að fórna sér til þess að ná því. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Annað árið í röð slógu Stjörnumenn Keflvíkinga út 
úr úrslitakeppninni eftir endurkomusigur í odda-
leik. Þegar þróun þessara tveggja leikja er borin 
saman kemur margt svipað í ljós. Stjarnan vann 
reyndar í framlengingu í leiknum í fyrra en í ár líkt 
og þá dugði það ekki Keflvíkingum að vera með 
forystuna stærstan hluta leiksins.

Keflavík var yfir í tæpar 30 mínútur á skírdag, 
eða 74 prósent leiktímans, og fyrir ári var Keflavík 
með forystu í 30 mínútur og 47 sekúndur í venju-
legum leiktíma, eða 77 prósent leiktímans. 

„Mér fannst þessi leikur vera ofboðslega líkur 
leiknum í fyrra. Við héldum haus og einbeittum 
okkur að leiknum allan tímann. Ég var ánægður 
með það, ekki síst vegna alls þess sem á undan er 
gengið. Það hefði verið voðalega auðvelt að bakka 
og tapa þessum leik,“ sagði Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörnunnar, sem 
hefur nú unnið 13 af 20 oddaleikjum sem hann hefur tekið þátt í sem 
leikmaður eða þjálfari í úrslitakeppninni. 

Stjörnumenn aftur yfir á réttum tíma

ODDALEIKURINN 2012
Stjarnan yfir:  9 mín. og 18 sek. 
þar af í 4 mín. og 27 sek. í framlengingu.

Keflavík yfir:  30 mín. og 47 sek.

ODDALEIKURINN 2013
Stjarnan yfir:  6 mín. og 22 sek.

Keflavík yfir:  29 mín. og 41 sek.

SAMANLAGT 2012 OG 2013:
Stjarnan yfir:  15 mín. og 40 sek.

Keflavík yfir:  60 mín. og 28 sek.

Stjarnan yfir í 18 prósent leiktímans en 
Keflavík yfir í 71 prósent leiktímans. 
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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 92,4/93,5

Stöð 2 kl. 21.15
Game of Thrones
Það er komið að þriðju þáttaröðinni 
af Game of Thrones en Stöð 2 sýnir 
þættina innan við sólarhring eft ir 
frumsýningu þáttanna í bandarísku 
sjónvarpi. Þættirnir eru byggðir á 

sögum eft ir George R.R. Martin 
um valdabaráttu í konungsríkinu 
Westeros. Þættirnir voru að hluta 
teknir upp á Íslandi.

17.05 Simpson-fjölskyldan  (10:22)
17.30 ET Weekend  Fremsti og fræg-
asti þáttur í heimi þar sem allt það 
helsta sem gerðist í vikunni í heimi fína 
og fræga fólksins er tíundað á hressi-
legan hátt.
18.15 Gossip Girl  (10:24) 
19.00 Friends  (8:25) 
19.25 How I Met Your Mother 
 (20:24) 
20.15 Don‘t Tell the Bride  (2:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. Í 
hverjum þætti er fylgst með nýju pari 
en það er þó hængur á því parið verður 
að vera aðskilið í þrjár vikur eða fram að 
stóru stundinni. Brúðguminn þarf síðan 
að sjá um allan undirbúning, allt frá því 
að velja borðbúnað til brúðarkjóls, brúð-
inni til mikilla mæðu.
21.15 FM 95BLÖ  Frábær skemmtiþátt-
ur með Audda Blö og félögum þar sem 
við fáum einstakt tækifæri á að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.35 The Lying Game  (8:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu.
22.20 The O.C  (15:25) Þriðja þáttaröð.
23.05 Don‘t Tell the Bride  (2:6) 
00.00 FM 95BLÖ  
00.20 The Lying Game  (8:20) 
01.05 The O.C  (15:25) 
01.55 Tónlistarmyndbönd 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Dýrmæt djásn, biðraðir og betlarar 
09.00 Fréttir 09.03 Íslensk menning 10.00 
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 
11.00 Guðsþjónusta í Aðventkirkjunni 12.00 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Hringsól 13.55 Vasaleikhúsið 
heimsækir Útvarpsleikhúsið 14.05 Seinni morg-
unverður á Héraði 15.00 Dagskrá um ömmu 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Lífinu ég þakka 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Ariasman 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Fátækt 21.00 Með draum í farangrinum 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Með Verdi 23.15 Sagnaslóð 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.45 Stikkfrí  Bíómynd eftir Ara 
Kristins son. Tíu ára stúlka hefur uppi á 
pabba sínum sem hún hefur aldrei hitt. 
12.10 Letidýrin (Meet the Sloths) (e)
13.00 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (6:8) (Mundi vondi fata hönnuður) 
(e)
13.30 Andraland (6:7) (e)
14.00 Hvolpalíf (6:8) (Valpekullet) (e)
14.30 Orðaflaumur–  Ordstorm: 
Längtar (4:5) (Ordstorm) (e)
14.50 Fjölskyldulíf (Parenthood) 
16.50 Landinn (e)
17.20 Sveitasæla
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Angelo ræður
17.59 Kapteinn Karl
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Innlit til arkitekta (6:8) 
(Arkitektens hjem) (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Hvellur 
20.25 Fiskar á þurru landi (2:2)
21.05 Löðrungurinn (5:8) (The Slap)  
22.00 Glæpurinn III (9:10) 
(Forbrydelsen III) Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
23.00 Endatafl Eichmanns 
(Eichmanns Ende) 
00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.40 Dr. Phil
12.25 Börnin í Ólátagarði 2  Óláta-
garður er lítið bóndabýli í Smálöndun-
um í Svíþjóð. 
13.50 Neverland (2:2)  Stórmynd í 
tveimur hlutum um ævintýri Pétur Pans 
og Kapteins Króks. 
15.20 Yours, Mine and Ours  Banda-
rísk gamanmynd frá árinu 2005. Dennis 
Quaid leikur átta barna föður sem tekur 
saman við tíu barna móður, leikinni af 
Rene Russo.
17.05 Kitchen Nightmares (11:13)
17.50 Dr. Phil
18.35 Whitney Houston - Tri-
bute Heimildarþáttur til heiðurs stór-
söngkonunnar Whitney Houston.
19.05 America‘s Funniest Home Vid-
eos (11:48)
19.30 Will & Grace (3:24)
19.55 Parks & Recreation (21:22)  
20.20 Hotel Hell (6:6)  
21.10 Hawaii Five-0 (6:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. 
22.00 CSI (13:22)  Svikahrappur sem 
seldi ódýrt rauðvín sem dýrindis drykki 
er drepinn og rannsóknardeildin stend-
ur á gati.
22.50 CSI: New York (15:17)
23.40 Kurteist fólk  Stefán Karl 
Stefáns son, Ágústa Eva Erlends dóttir og 
Hilmir Snær Guðnason fara með aðal-
hlutverkin í þessari íslensku gaman-
mynd. 
01.10 The Bachelorette (8:10)
02.40 Hawaii Five-0 (6:24)
03.30 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 Shell Houston Open 
2013 (4:4) 12.10 Golfing World 13.00 Shell 
Houston Open 2013 (4:4) 18.00 Golfing World 
18.50 Shell Houston Open 2013 (4:4) 22.00 
Golfing World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(5:25) 23.45 ESPN America 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Kit Kittredge: An American 
Girl  Skemmtileg fjölskyldumynd með 
Abigail Breslin í hlutverki hinnar ráða-
góðu Kit Kitteredge.
13.10 Wipeout
13.55 Drop Dead Diva  (9:13)
14.40 America‘s Got Talent  (9:32)
15.25 ET Weekend
16.10 I Am Sam  Ógleymanleg kvik-
mynd sem fékk frábæra dóma og eina 
tilnefningu til Óskarsverðlauna. Sam 
Dawson hefur þroska á við sjö ára barn. 
Hann eignaðist dóttur með heimilis-
lausri konu en stelpan er nú komin á 
skólaaldur. Sam hefur alið hana upp en 
nú vilja yfirvöld grípa í taumana. Vegna 
fötlunar sinnar virðist hann ekki eiga 
neina möguleika en Sam lætur sér ekki 
segjast. Hann fær lögfræðing sér til að-
stoðar og tekst á við kerfið af fullkomnu 
æðruleysi.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 African Cats  Stórkostleg og 
heillandi heimildarmynd sem lætur 
engan ósnortinn um tvær katta-
fjölskyldur og hvernig þær kenna ung-
unum sínum að komast af við erfiðar 
aðsæður, vernda þá með öllum ráðum 
og veita þeim skjól á villtasta stað 
jarðar, hinni miklu Afríku. Sögumaður er 
Samuel L. Jackson.
20.30 Covert Affairs  (16:16) 
21.15 Game of Thrones  (1:10) Þriðja 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl  
og blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjöl-
skyldna í Westeros.
22.10 Big Love  (1:10) Fimmta serían 
um Bill Henrickson sem lifir svo sannar-
lega margföldu lífi. Hann á þrjár eigin-
konur, þrjú heimili og sjö börn, auk þess 
rekur hann eigið fyrirtæki sem þarfnast 
mikillar athygli.
23.10 Two and a Half Men  (9:23)
23.30 Modern Family  (16:24) 
23.55 Episodes  (6:7) 
00.25 How I Met Your Mother 
 (15:24) 
00.55 White Collar  (2:16) 
01.35 The Killing  (9:13) 
02.20 I Am Sam  
04.30 African Cats
06.00 Fréttir  

10.20 The Break-Up
12.05 Algjör Sveppi og leitin að Villa
13.25 The Dilemma
15.15 The Break-Up  
17.00 Algjör Sveppi og leitin að Villa
18.20 The Dilemma
20.10 Dear John
22.00 Bridesmaids
00.05 Green Zone  
02.00 Dear John
03.50 Bridesmaids  

18.20 Doctors  (1:175) 
19.00 Ellen  (80:170) 
19.40 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn
20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.20 The Practice  (10:13) 
22.10 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn
23.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
23.45 The Practice  (10:13)
00.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Harry og Toto
07.10 Elías
07.20 Áfram Diego, áfram!  
07.45 Waybuloo
08.05 Svampur Sveinsson  
08.25 Latibær  (10:18) 
08.50 Dóra könnuður  
09.15 Doddi litli og Eyrnastór
09.25 UKI
09.30 Strumparnir
09.55 Histeria!  
10.15 Ævintýri Tinna  
10.40 Ofurhundurinn Krypto  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.05 Tommi og Jenni  
17.30 Leðurblökustelpan
17.55 iCarly  (20:45)

07.00 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid
11.20 FA bikarinn: Chelsea - Man. Utd 
 BEINT
13.30 NBA: San Antonio - Miami
15.30 Spænski boltinn: Celta - Barcelona
17.15 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid
19.00 Dominos deildin 2013
21.00 Spænsku mörkin  
21.30 FA bikarinn: Chelsea - Man. Utd  
23.10 Dominos deildin 2013  
00.40 Meistaradeild Evrópu: fréttaþáttur

07.00 Southampton - Chelsea
11.25 Arsenal - Reading  
13.05 Everton - Stoke
14.45 Sunnudagsmessan
16.00 Enska B-deildin: Leeds - Derby 
 BEINT
18.00 Premier League Review Show 
18.50 Fulham - QPR  BEINT
21.00 Premier League Review Show -
22.00 Football League Show 2012/13
22.30 Enska B-deildin: Leeds - Derby  
00.10 Fulham - QPR  

20.00 Bubbi og Lobbi 20.30 Eldhús meistaranna 
21.00 Frumkvöðlar 21.30 Suðurnesjamagasín

Hulda Bjarna
býður þér góða helgi!

Laugardaga kl. 12.20 – 16

Samuel L. Jackson
„Ef þú færð tækifæri til að 
nota í þér röddina og láta í þér 
heyra ættirðu að nýta þér það.“
Hörkutólið Samuel L. Jackson veit 
greinilega hvernig á að 
hafa áhrif á heiminn. 
Hann segir söguna í 
myndinni African Cats 
á Stöð 2 í kvöld klukk-
an 19.00, en um er 
að ræða heimildar-
mynd um tvær 
kattafj ölskyldur.

Í KVÖLDMÁNUDAGUR 2. Í PÁSKUM
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NÚ ER VOR 
Í LOFTI

990990

PRO TOUCH SHORT
Hlaupa- og æfingasokkar með góðri öndun.
SStærðir: 35/38, 39/42, 43/46. ði 35/38 39/42 43/46
Litir: Hvítir og svartir.

8.9908.99

PROO TOUTOUCCHH FASTFAST
Hlaupajakki úr DRY PLUS efni.
Stærðir: S-XXL. Litir: Svartur og blár.

PRO TOUCH OZ
Hlaupaskór með hlutlausri styrkingu. 
HHerrastærðir 40-46. ði 40 46 LLitir:i i SSvartur með hvítu.ð h í
Dömustærðir 36-41. Litir: Svartur með bleiku.

9.990

2.9902.9

PRORO TOUTOUCCHH NATALIANATALIA
Hlaupa- og æfingabolur úr DRY PLUS efni. 
Stærðir: 36-44. Litir: Fjólublár og bleikur.

PRO TOUCH PADDINGTON
HHerra hlaupabuxur úrhl b ú DRYDRY PLUSPLUS efni.f i
Stærðir: S- XL. Litur: Svartar.

6.490

PRO TOUCH PALANI
DDömu hlaupabuxur úrö hl b ú DRYDRY PLUSPLUS efni.f i
Stærðir: 36-44. Litur: Svartar.

6.490

VAXTALAUST LÁN Í ALLT AÐ 12 MÁNUÐVV I.*
* Korthafi greiðir 3,5% lántökugjald.

Eða 8.624 á mánuði  
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán 
alls 107.570.

0% VEXTIR / 3,5% LÁNTÖKUGJALD
KR. 340 Á HVERJA GREIÐSLU.

99.990

O TOUCH PADDINGO TOUCH PALANI

6

ORBEA DAKARDISC
26” fjallahjól með diskabremsum og framdempara.
Reiðhjól fást eingöngu í Intersport Lindum. 



DAGSKRÁ
30. mars 2013  LAUGARDAGUR

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 92,4/93,5Í KVÖLD

17.00 Simpson-fjölskyldan  (9:22) 
17.20 Íslenski listinn
17.45 Sjáðu  
18.10 Game Tíví
18.35 American Dad  (13:16) Stan 
Smith er útsendari CIA og er því alltaf 
til taks í baráttunni gegn ógnum heims-
ins. Fjölskylda hans er ekki eins og aðrar 
fjölskyldur því að á heimilinu búa m.a. 
kaldhæðin geimvera og enskumælandi 
gullfiskur.
19.00 Friends
19.25 Simpson-fjölskyldan  (16:22)
19.50 The Carrie Diaries  The Carrie 
Diaries Í þessum glænýju þáttum er 
fylgst með Carrie Bradshaw, sem áhorf-
endur þekkja úr þáttaröðinni Sex and 
the City, þegar hún var yngri og að stíga 
sín fyrstu spor á framabrautinnni.
20.35 I Hate My Teenage Daughter 
 (13:13) 
20.55 Eastwick  (12:13) 
21.40 Funny or Die  (10:12) Spreng-
hlægilegir sketsaþættir frá Will Arnett og 
HBO byggðir á efni á samnefndri heima-
síðu sem grínmeistarinn Will Ferrell 
heldur úti ásamt félaga sínum.
22.10 2+6  (4:8) Ögrandi, fræðandi og 
áhugaverður þáttur þar sem ungt fólk 
kynnir sér ýmsa þætti kynlífs á Íslandi. 
22.35 American Dad  (13:16)
23.00 The Carrie Diaries  
23.45 I Hate My Teenage Daughter 
 (13:13)
00.10 Eastwick  (12:13)
00.55 Funny or Die  (10:12) 
01.20 2+6  (4:8)
01.45 Tónlistarmyndbönd 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 
07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Söngvamál 09.00 Fréttir 09.03 Horft heim að 
Völlum 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 
Girni, grúsk og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í 
Dómkirkjunni í Reykjavík 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Útvarpsleikhúsið: Tókstu eftir himninum í morgun? 
13.55 Vasaleikhúsið heimsækir Útvarpsleikhúsið 
14.05 Sjúkdómsgreining: Ást 15.00 Homo ludens 
- hinn leikandi maður 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Lagaflokkar og ljóð 17.30 Mars, á jörðu sem og 
himni 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Ímynd og ímyndun 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Simon Rattle og sinfóníur Mozarts 20.45 Á vit 
aftureldingarinnar 21.15 Páskarím 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Og 
sólin dansar af gleði 23.00 Lofsöngvar 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
11.55 Páskaeggjahræra Hljóm-
skálans (e)
12.35 Dýra líf - Apasaga–  Apasaga 
(3:5) (Planet Earth Live: A Monkey‘s 
Tale) (e)
13.30 Toska  Upptaka af sýningu á 
óperu Giacomo Puccinis í Austurríki.
15.40 Koppafeiti (Grease)  
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn og 
verðlauna féð
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (12:12) 
(Bonde røven)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Landinn
19.55 Höllin (6:10) (Borgen)  
21.00 Fiskar á þurru landi (1:2)  Ný 
sjónvarpsmynd byggð á leikriti eftir 
Árna Ibsen.
21.40 Sunnudagsbíó - Járnfrúin (The 
Iron Lady)
23.25 Englar alheimsins  Kvikmynd 
eftir Friðrik Þór Friðriksson byggð á 
sögu Einars Más Guðmundssonar um 
ungan mann og glímu hans við til-
veruna. 
01.05 Kóngsríkið (The Kingdom) At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna. 
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.50 Dr. Phil
11.05 Dynasty (9:22)
11.50 Once Upon a Time (13:22)
12.35 Neverland (1:2)
14.05 The Bachelorette (8:10)
15.35 Parks & Recreation (20:22)
16.00 Solsidan (1:10)
16.25 An Idiot Abroad (5:8)
17.15 Vegas (10:21)
18.05 Ljósmyndakeppni Íslands (1:6)
18.45 Blue Bloods (5:22)  
19.35 Adele: Live at the Royal 
Albert Hall  Söngkonan Adele hefur 
heldur betur slegið í gegn undan farið. 
SkjárEinn sýnir nú frá stórkostlegum 
tónleikum söngdívunnar sem fram fóru í 
Royal Albert Hall á dögunum. 
20.25 Meet the Fockers  Það fer allt á 
annan endann þegar hin íhaldssama og 
reglufasta Byrnes-fjölskylda hittir Focker-
fjölskylduna. Aðalhlutverk eru í höndum 
Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoff-
man, Barbra Streisand og Owen Wilson. 
22.15 A Beautiful Mind  Íslandsvinur-
inn Russell Crowe í sínu besta hlutverki 
til þessa sem snillingurinn John Nash 
sem glímir við alvarlega geðsjúkdóma. 
00.30 The Man in the Iron Mask 
 Bandarísk stórmynd frá árinu 1998. 
02.40 Elementary (12:24)
03.25 Excused
03.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 06.15 Shell Houston Open 
2013 (3:4) 10.45 Golfing World 11.35 Shell 
Houston Open 2013 (3:4) 16.35 Inside the PGA 
Tour (13:47) 17.00 Shell Houston Open 2013 
(4:4) 22.00 Tavistock Cup 2013 (2:2) 01.00 ESPN 
America

07.25 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Tooth Fairy  Skemmtileg fjöl-
skyldumynd með Dwayne Johnson í hlut-
verki harðasta íshokkíleikara Bandaríkj-
anna og er kallaður tannálfurinn. Hann 
gerir þau mistök að fá lánaðan pen-
ing frá dóttur kærustu sinnar sem hún 
fékk frá tannálfinum fyrir tönn sem hún 
missti. Með önnur aðalhlutverk fara Billy 
Crystal, Ashley Judd og Julie Andrews.
12.00 Nágrannar  
13.05 American Idol  (23:37)
13.50 2 Broke Girls  (16:24) 
14.15 The Best of Mr. Bean
15.10 Kalli Berndsen - í nýju ljósi 
 (2:8) 
15.40 The Notebook  Eldheit og sígild 
ástarsaga sem naut mikilla vinsælda er 
hún var sýnd í kvikmyndahúsum árið 
2004. 
17.40 60 mínútur  Glænýr þáttur í virt-
ustu og vinsælustu fréttaskýringaþátta-
röð í heimi.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Eitt lag enn - afmælistónleikar 
Siggu Beinteins  Í tilefni af 50 ára af-
mæli Siggu og 30 ára söngafmæli.
20.10 Sailcloth  Einstaklega vönduð og 
áhugaverð mynd sem hlaut Edduverð-
launin 2013 sem besta stuttmyndin.
20.30 Sumarlandið  Frábær íslensk 
gamanmynd með Kjartani Guðjónssyni 
og Ólafíu Hrönn Jónsdóttur í aðalhlut-
verkum. Hvað gerist þegar íslenskur fjöl-
skyldufaðir selur álfasteininn úr garðin-
um til að bjarga fjárhagnum?
21.50 Contraband  Endurgerð íslensku 
myndarinnar Reykjavík Rotterdam með 
Mark Wahlberg í aðalhlutverki en þetta 
er ekta spennutryllir úr smiðju Baltasars 
Kormáks sem enginn má láta framhjá 
sér fara.
23.40 A Little Trip to Heaven  Afar 
vönduð og vel gerð spennumynd eftir 
Baltasar Kormák með hinum heims-
kunnu verðlaunaleikurum Forest 
Whitaker og Juliu Stiles í aðalhlutverki. 
01.10 The Contract  Spennutryllir með 
Óskarsverðlaunaleikaranum Morgan 
Freeman og John Cusack. 
02.45 The Notebook  
04.45 2 Broke Girls  (16:24) 
05.10 The Best of Mr. Bean
06.05 Fréttir 

09.55 The Marc Pease Experience
11.20 Ice Age  
12.40 Date Night  
14.10 The Adjustment Bureau  
15.55 The Marc Pease Experience
17.20 Ice Age  
18.40 Date Night  
20.10 The Adjustment Bureau
22.00 Mýrin  
23.35 Contagion
01.20 Crank: High Voltage
02.55 Mýrin  

18.20 Doctors  (124:175) 
19.00 Ellen  
19.40 Viltu vinna milljón?
20.35 Krøniken  (9:22) 
21.35 Ørnen  (9:24)
22.35 Game of Thrones  (9:10) (10:10) 
00.35 Viltu vinna milljón?
01.25 Krøniken  (9:22) 
02.25 Ørnen  (9:24) 
03.25 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.25 Áfram Diego, áfram!  
07.50 Waybuloo  
08.10 Hundagengið
08.35 Leðurblökumaðurinn
09.20 Skógardýrið Húgó  
10.10 Dóra könnuður
11.00 Svampur Sveinsson
11.45 Doddi litli og Eyrnastór
12.05 Rasmus Klumpur og félagar   
12.15 Ævintýri Tinna  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

08.40 NBA: Chicago - Miami  
10.40 Spænski boltinn: Celta - Barce-
lona  
12.20 Small Potatoes - Who Killed 
the USFL  
13.15 Dominos deildin: Stjarnan - 
Keflavík
14.45 Arnold Classic
15.35 Herminator Invitational  (2:2) 
16.10 The Masters 
19.20 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid  
21.00 Meistaradeild Evrópu: Arse-
nal - Bayern
23.00 NBA: San Antonio - Miami 
 BEINT
07.00 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid

09.00 Man. City - Newcastle
10.40 Everton - Stoke  
12.20 Aston Villa - Liverpool  BEINT
14.30 Sunnudagsmessan
15.45 Southampton - Chelsea  BEINT
17.30 Sunnudagsmessan
18.45 Swansea - Tottenham
20.25 Sunnudagsmessan
21.40 Aston Villa - Liverpool
23.20 Sunnudagsmessan  
00.35 Sunderland - Man. Utd
02.15 Sunnudagsmessan
07.00 Southampton - Chelsea  

14.00 Bubbi og Lobbi, kosningakronika 14.30 
Eldhús meistaranna 15.00 Frumkvöðlar 15.30 
Suðurnesjamagasín 16.00 Hrafnaþing 17.00 
Framboðsþáttur 17.30 Framboðsþáttur 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur tækni og vísindi 
19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Á ferð og flugi 
20.00 Átthagaviska 21.00 Auðlindakista 21.30 
Siggi Stormur og helgarveðrið 22.00 Hrafnaþing 
23.00 Hrafnaþing 23.30 Hrafnaþing

DAGSKRÁ
30. mars 2013  LAUGARDAGUR

FM 92,4/93,5SUNNUDAGUR PÁSKADAGUR

Stöð 2 kl. 21.50
Contraband 
Baltasar Kormákur leikstýrir stór-
myndinni Contraband sem Stöð 2 
sýnir að kvöldi páskadags. Mark Wahl-
berg leikur aðalhlutverkið í þessari 
endurgerð íslensku myndarinnar 
Reykjavík Rotterdam. Fyrrverandi 
smyglari fer í eina lokaferð með 
fl utningaskipi til Panama til að bjarga 
mági sínum sem er í vondum málum.

12
MÁNAÐA
AFBORGANIR

Vaxtalaust*
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Meryl Streep
„Ef ég er ekki fullviss um að ég geti 
túlkað persónuna fullkomlega á 
skjánum þá reyni ég það ekki einu 
sinni.“
Hér erum við ef til vill komin með ástæðuna 
fyrir því að leikkonan Meryl Streep sé búin 
að vinna fj öldan allan af verðlaun-
um á leikferli sínum, þar á meðl 
þrjú Óskarsverðlaun. Streep fer 
með hlutverk járnkonunnar 
Margaret Thatcher í myndinni 
Iron Lady sem er sýnd í 
Sunnudagsbíói Rúv í kvöld 
kl. 21.40.



GRILL SIRLOINSNEIÐAR
KRYDDAÐ

ÁÐUR 1.998 KR/KG

Kræsingar & kostakjör

50% AFSLÁTTUR

ÁÐUR 198 KR/STK

KANILSNÚÐAR 
BAKE OFF

NAUTA PIPARSTEIK

ÁÐUR 3.799 KR/KG

HAMBORGARHRYGGUR

ÁÐUR 2.138 KR/KG

12.00-18.00
10.00-18.00
Lokað
Lokað
12:00-18:00

PÁLMASUNNUDAGUR
SKÍRDAGUR

FÖSTUDAGURINN LANGI
PÁSKADAGUR

ANNAR Í PÁSKUM

OPNUNARTÍMAR 
NETTÓ UM PÁSKA

RC COLA 2L
3 FYRIR 2

VERÐ NÚ

ÁÐUR 2.198 KR/KG

RVERRÐ NÚR

LAMBAHRYGGUR 
LÉTTREYKTUR

A PIPARSSTTTEEEIIKKK

Tilboðin gilda 27. mars - 1. apríl
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

GRÍSAHNAKKI

ÁÐUR 2.398 KR/KG

KR
STK



DAGSKRÁ
30. mars 2013  LAUGARDAGUR

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 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? LAUGARDAGUR
Stöð 2 kl. 20:05
The Chronicles of Narnia: The 
Voyage of the Dawn Treader 
Stórgóð ævintýramynd sem byggð er á 
sígildri sögu eft ir C.S. Lewis sem gerist í 
undraveröldinni Narníu. Systkinin 
Lucy og Edmund Pevensie snúa aft ur 
til Narníu með frænda sínum 
Eustace. Þar hitta þau Caspian 
prins og halda með honum 
í ævintýralega ferð á 
konunglega fl eyinu The 
Dawn Treader á hjara 
veraldar.

16.50 Simpson-fjölskyldan  (8:22)
17.10 Íslenski listinn  
17.35 Don‘t Tell the Bride  (1:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. Í 
hverjum þætti er fylgst með nýju pari 
en það er þó hængur á því parið verður 
að vera aðskilið í þrjár vikur eða fram að 
stóru stundinni.
18.35 Sjáðu  
19.00 Friends  (6:25) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (15:22)
19.50 Smallville  (14:22) 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 Don‘t Tell the Bride  (1:6) 
21.25 The Lying Game  (7:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu. Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
22.10 Arrow  (11:23) Bandarísk þátta-
röð um ungan milljónamæring og 
glaumgosa sem snýr aftur eftir að hafa 
verið strandaglópur á eyðieyju í fimm ár 
og var talinn af. 
22.55 Smallville  (14:22) 
23.40 Don‘t Tell the Bride  (1:6) 
00.35 The Lying Game  (7:20) 
01.20 Arrow  (11:23) 
02.05 Tónlistarmyndbönd

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Franskir dugg-
arar á Íslandsmiðum 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Norðurslóð 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.03 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: 
La Traviata 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Lestri Passíusálma lýkur 22.15 Fyrr 
og nú 23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Skólahreysti (e)
11.10 Stephen Fry: Græjukarl–  Jóla-
tól (6:6) (Stephen Fry: Gadget Man) (e)
11.35 Árni Ibsen (e)
12.25 Heimskautin köldu–  Síðustu 
óbyggðirnar (6:6) (Frozen Planet) (e)
13.15 Heimskautin köldu - Á tökustað 
(6:6) (The Making of Frozen Planet) (e)
13.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (5:8) (Aníta Briem leikkona) (e)
13.55 Andraland (5:7) (e)
14.25 Hvolpalíf (5:8) (Valpekullet) (e)
14.55 Útsvar (Fjarðabyggð - Fjalla-
byggð) (e)
16.00 Reykjavíkurleikarnir - Dans
17.45 Leonardo (12:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Hopp (Hop)  Slugsarinn Fred ekur 
óvart á son Páskahérans sem er kominn 
til Hollywood og ætlar sér að verða 
trommari í rokkhljómsveit. 
21.00 Hraðfréttir
21.10 Brúðarsveinn á biðilsbuxum 
(Made of Honor) Aðalhlutverk leika 
Patrick Dempsey og Michelle Monaghan.
22.55 Ökuþór (Drive) Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.
00.35 Úr sjónmáli (Out of Sight)  Atriði 
í myndinni eru ekki við hæfi barna.
02.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.30 Dr. Phil
11.00 Dynasty (8:22)  Ein þekktasta 
sjónvarpsþáttaröð veraldar. Þættirnir 
fjalla um olíubaróninn Blake Carring-
ton, konurnar í lífi hans, fjölskylduna og 
fyrir tækið. 
11.45 7th Heaven (13:23) 
12.30 Judging Amy (6:24)
13.15 Hotel Hell (5:6)
14.05 Happy Endings (22:22)
14.30 The Good Wife (16:22)
15.20 Family Guy (13:16)
15.45 The Voice (1:13)
18.15 The Biggest Loser (13:14)  
19.45 The Bachelorette (8:10) 
21.15 Once Upon a Time (13:22) 
Veruleikinn er teygjanlegur í Story-
brook þar sem persónur úr sígildum 
ævintýrum eru á hverju strái.
22.00 Saving Private Ryan  Ein besta 
stríðsmynd seinni ára með stórleikaran-
um Tom Hanks í aðalhlutverki. 
00.50 Rolling Stones 50th Annivers-
ary Concert  Mesta rokkhljómsveit allra 
tíma stígur á svið í New York borg og 
tryllir lýðinn á tónleikum sem fagna 50 
ára starfsafmæli þessarar sannarlegu 
ódauðlegu sveitar. 
03.50 Green Room With Paul 
Provenza (5:8)
04.20 XIII (10:13)
05.05 Excused
05.30 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.20 Shell Houston Open 
2013 (2:4) 11.20 Inside the PGA Tour (13:47) 
11.45 Shell Houston Open 2013 (2:4) 14.45 PGA 
Tour - Highlights (12:45) 15.40 LPGA Highlights 
(2:20) 17.00 Shell Houston Open 2013 (3:4) 
22.00 Tavistock Cup 2013 (1:2) 01.00 ESPN 
America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful  
13.00 American Idol  (22:37)
14.25 Modern Family  (16:24) 
14.50 Two and a Half Men  (9:23)
15.10 How I Met Your Mother 
 (15:24) 
15.35 Sjálfstætt fólk
16.10 ET Weekend
16.55 Íslenski listinn
17.25 Game Tíví  
17.50 Sjáðu  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.55 Heimsókn - brot af því besta 
 Einstakur þáttur þar sem farið verður 
yfir brot af því besta úr Heimsókn í 
vetur en Sindri Sindrason hefur einstakt 
lag á því að hafa uppi sannkallaða fagur-
kera sem opna heimili sín fyrir áhorf-
endum.
19.10 Lottó  
19.20 Wipeout  
20.05 The Chronicles of Narnia: 
The Voyage of the Dawn Treader 
 Þriðja myndin sem byggð er á sígildum 
sögum C.S. Lewis um systkinin fjögur 
sem kynnast undraveröldinni Narníu þar 
sem stendur yfir spennandi barátta milli 
góðra og illra afla.
21.55 Red  Hörkuspennandi mynd með 
Bruce Willis, Morgan Freeman og Helen 
Mirren í aðalhlutverkum. 
23.45 Black Swan  Natalie Portman 
fékk Óskarsverðlaun fyrir leik sinn þess-
arri áhrifamiklu mynd Darrens Aron-
ofsky.
01.30 In Bruges Hasarmynd um leigu-
morðingja sem bíður eftir næsta verk-
efni frá yfirmanni sínum meðan hann 
bíður í Brugge í Belgíu. Með aðal-
hlutverk fara Colin Farrell og Brendan 
Gleeson.
03.15 Pretty Persuasion  Ung 
stúlka sakar leiklistarkennara sinn um 
kynferðis lega áreitni og þá fer af stað 
atburða rás sem enginn sá fyrir.
05.05 ET Weekend
05.45 Fréttir 

10.25 Knight and Day
12.15 Big Miracle  
14.00 Wall Street: Money Never 
Sleep
16.10 Knight and Day
18.00 Big Miracle  
19.45 Wall Street: Money Never 
Sleep
22.00 From Paris with Love  
23.35 Real Steel  
01.40 Fair Game
03.25 From Paris with Love 

18.20 Doctors  (123:175) 
19.00 Ellen  
19.40 Tekinn 2  (12:14) 
20.10 Dagvaktin
20.55 Réttur  (1:6) 
21.40 X-Factor  (1:20) 
22.30 Game of Thrones  (7:10)  (8:10)
00.20 Tekinn 2  (12:14) 
00.45 Dagvaktin  
01.30 Réttur  (1:6) 
02.15 X-Factor  (1:20)
03.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Strumparnir
07.25 Áfram Diego, áfram!
07.50 Waybuloo  
08.10 Hundagengið
08.35 Leðurblökumaðurinn  
09.20 Skógardýrið Húgó
10.10 Dóra könnuður
11.00 Svampur Sveinsson  
11.45 Doddi litli og Eyrnastór
12.05 Rasmus Klumpur og félagar  
12.15 Ævintýri Tinna  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

07.45 Veitt með vinum - Korpa  (1:5) 
08.15 Þýski handboltinn: Lemgo - 
Flensburg
09.40 Dominos deildin: Stjarnan - 
Keflavík  
11.10 Meistaradeild Evrópu: 
11.40 Arnold Classic 
12.25 Herminator Invitational  (1:2) 
13.10 The Masters  
16.20 La Liga Report
16.50 Spænski boltinn: Celta - Barce-
lona  BEINT
18.55 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid  BEINT
21.00 Box: Pacquiao - Marquez  
22.35 Spænski boltinn: Celta - Barce-
lona
00.15 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid

09.00 Premier League Review Show 
09.55 Enska B-deildin: Crystal 
Palace - Birmingham
11.35 Premier League World  
12.05 Premier League Preview Show
12.35 Sunderland - Man. Utd  BEINT
14.45 Swansea - Tottenham  BEINT
17.15 Everton - Stoke  BEINT
19.30 Man. City - Newcastle
21.10 Arsenal - Reading
22.50 Southampton - Chelsea
00.30 West Ham - WBA

17.00 Hrafnaþing 17.30 Hrafnaþing 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Hrafnaþing 19.30 Hrafnaþing 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Framboðsþáttur 21.30 
Framboðsþáttur 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Átthagaviska
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ÞÍN STUND – ÞINN STAÐUR

TIMEOUT stóll 

Hægindastóll fullt verð 299.990  

Skemill fullt verð 79.990

Til í mörgum útfærslum og litum.

TIMEOUT borð
Litir: eik, svört eik og hnota

Fullt verð 89.990
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1THE BIGGEST 
LOSER  Þetta 
eru þættir sem 

ég dett inn í án þess 
að ætla mér það og 
lifi  mig ótrúlega inn í 
þáttinn.

CARTOON NETWORK

2ADVENTURE 
TIME  Þessir 
þættir eru einir 

af þeim frumlegustu 
sem ég hef séð, 
ímyndunarafl  höf-
undanna heillar mig 
upp úr skónum.

STÖÐ 2, MIÐ 22.20

3GIRLS  Þessir 
þættir um jafn-
öldrur mínar 

frá New York gefa 
raunverulega mynd af 
konum á þessum aldri 
og aðstæðum sem við 
getum tengt við.

TANJA HULD LEVÝ GUÐMUNDSDÓTTIR  FATAHÖNNUÐUR

Forðast 
stöðnun  Ég 

reyni yfi rleitt að 
forðast að festast 
í þáttaröðum. 
Ég vel þætti og 
tímasetningar 
vel vegna 
þess að ég 
veit að það 
verður ekki 
aft ur snúið. 
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Melkorka spilar með sveitinni á 
næsta tónleikaári í einhvern tíma 
en í lok reynslutímabilsins verður 
svo ákveðið hver fær vinnuna. 

„Þetta er raun bara eitt skref í 
ferlinu en vissulega skref í rétta 

átt og tilefni til að fagna. Það er 
gríðarlegt framboð af frábærum 
tónlistarmönnum í heiminum svo 
ég er virkilega þakklát fyrir þetta 
tækifæri og hlakka til að takast á 
við næsta skref.“ alfrun@frettabladid.is

„Ég er auðvitað mjög glöð og 
stolt yfir að fá tækifæri til að 
spila í þessari frábæru hljóm-
sveit,“ segir flautuleikarinn Mel-
korka Ólafsdóttir. Hún hefur 
hlotið reynslutíma hjá einni fræg-
ustu sinfóníuhljómsveit heims, 
Lundúna fílharmóníunni. 

Melkorka vinnur sem flautu-
leikari í Japan og sótti um í Lond-
on upp á von og óvon. Um 100 
til 200 flautuleikarar sækja um 
stöður á borð við þessa hjá sin-
fóníuhljómsveitum af þessari 
stærðargráðu. Valið er úr hópi 
umsækjenda og Melkorku var 
boðið að koma til Lundúna og spila 
í eins konar áheyrnaprufu. „Mér 
var boðið að koma með stuttum 
fyrirvara og ég var ekki viss um 
að ég kæmist frá. Ég stend á haus 
í undirbúningi fyrir einleiks-
tónleika og konsert með hljóm-
sveitinni minni hér í Japan. En 
það vildi svo heppilega til að ég 
átti einmitt þriggja daga frí frá 
vinnu á þessum tíma,“ segir Mel-
korka sem flaug því yfir hálfan 
hnöttinn, tuttugu tíma ferðalag 
hvora leiðina á þremur dögum, og 
spilaði. 

„Þetta er með því klikkaðra 
sem ég hef gert og ég borðaði ekk-
ert nema flugvélamat í þrjá daga. 
Mér datt í raun ekki í hug að þetta 
gæti mögulega gengið upp en 
maður verður að grípa tækifærin 
þegar þau gefast.“

Melkorka sér ekki eftir þessu 
ferðalagi í dag enda var henni 
í kjölfarið boðinn reynslutími 
hjá Fílharmóníusveitinni ásamt 
nokkrum öðrum, en það geta verið 
allt að fimmtán manns sem eru á 
reynslutíma í einu. Það þýðir að 

Á reynslu hjá Lundúna-
fílharmóníunni
Flautuleikarinn Melkorka Ólafsdóttir spilar með Lundúna fílharmóníunni á 
næsta tónleikaári til reynslu. Hún segist bæði stolt og glöð yfi r að hafa hreppt 
þetta eft irsótta sæti en milli 100 og 200 fl autuleikarar sóttu um stöðuna. 

STOLT OG 
GLÖÐ  Mel-
korka er mjög 
þakklát fyrir að 
fá tækifæri til 
að spila með 
Lundúna-
fílharmóníunni 
þótt um 
reynslutíma 
sé að ræða en 
hún segir það 
vera skref í 
rétta átt. 

„Sigur reddar öllu.“
ÞESSI SKILABOÐ SETTI 
GOLFARINN TIGER WOODS 
Á FACEBOOK EFTIR AÐ HANN 
SIGRAÐI Í KEPPNINNI ARNOLD 
PALMER INVITATIONAL UM 
HELGINA EN SIGURINN KOM 
HONUM AFTUR Í FREMSTU 
RÖÐ. NÚ VIRÐIST ALLT VERA 
Á UPPLEIÐ HJÁ WOODS EFTIR 
ERFIÐLEIKA SÍÐUSTU ÁRA. 

Mikið uppnám ríkir í Útsvarsliði Reykjavíkur eftir að 
ljóst varð að Óttarr Proppé mætti ekki keppa áfram 
fyrir hönd sveitarfélagsins vegna framboðs hans 
fyrir Bjarta framtíð. Liðsfélagar Óttarrs, þau Börkur 
Gunnars son og Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, hafa 
enn ekki fundið neinn sem fyllt gæti það skarð er 
Óttarr skilur eftir sig.

Lið Reykjavíkur tryggði sér sæti í undan úrslitum 
spurningaþáttarins Útsvars á föstudaginn var, en 
þrjár vikur eru þar til liðið keppir næst. Börkur 
viðurkennir í samtali við Fréttablaðið að hann 
og Auður Tinna hafi þrýst á Óttarr að 
draga framboð sitt til baka svo hann 
gæti áfram keppt fyrir hönd Reykja-
víkur. 

Að hans sögn þarf arftaki Óttarrs 
ekki að vera rokkstjarna en þau skil-
yrði eru sett að hann eða hún geti 
gengið í háum hælum líkt og söngvar-
inn. „Manneskjan þarf að hafa óeðli-
lega mikinn áhuga á jaðarlistum, það 
er sérsvið Óttarrs. Ef einhver þarna 
úti býr yfir þessum eigin leikum þá 
höfum við fundið okkar mann eða 
konu,“ segir Börkur.  - sm

Leita að arft aka Óttarrs Proppé
Óttarr Proppé má ekki keppa í Útsvari vegna framboðs fyrir Bjarta framtíð. 

UPPNÁM Í REYKJAVÍKURLIÐI  Óttarr 
Proppé má ekki keppa fyrir hönd Reykja-
víkur í Útsvari vegna framboðs síns. 

Börkur Gunnarsson viðurkennir að hann og 
Auður Tinna Aðalbjarnardóttir hafi enn ekki 

fundið arftaka Óttarrs. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍSLENSKIR HARÐJAXLAR
Tískuvefsíðan Fashionista.com 
fjallaði um íslenskar konur og hönn-
uði á mánudaginn. Greinin fjallar um 
það hvernig hönnun veitir konum 
styrk og vald. „Kannski er ástæðan 
sú að í kjölfar efnahagshrunsins 
þurfa allir, konur jafnt sem karlar, 
að finna styrkleika sína 
og frumkvöðulinn í 
sjálfum sér. Kannski er 
ástæðan einfaldlega 
sú að víkingakonur er 
harðjaxlar.“ Í greininni 
er meðal annars 
rætt við Unu Hlín 
Kristjánsdóttur, 
hjá Andersen & 
Lauth.  - sm

8. APRÍL

KJÓSUM KRAMHÚSIÐ

HEFJAST NÝ NÁMSKEIÐ

PILATES
YOGA

LEIKFIMI

 Skapandi dans frá 3ja ára
 Djass og spuni

 Hiphop og break

Dans fyrir börn og unglinga:

SKRÁNING  STENDUR  YFIR

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Rekstrarvörur

- vinna með þér  
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- vinna með þér  
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FIMM KOMIN Á SAMNING
Fimm af tíu útskriftarnemum úr leik-
listardeild Listaháskólans eru komnir 
á samning hjá stóru leikhúsunum. 
Það mun vera fáheyrt að svo stór 
hluti útskriftarhóps komist þar að 
og það áður en námi er lokið. Áður 
hefur komið fram að Arnar Dan 

Kristjánsson og Hildur 
Berglind Arndal væru 
komin á samning hjá 
Borgarleikhúsinu og 

Elma Stefanía Ágústs-
dóttir hjá Þjóðleikhús-
inu. Nú hafa Þorleifur 

Einarsson og Salóme 
Rannveig Gunnars-

dóttir einnig landað 
samningum hjá Þjóð-
leikhúsinu.  - þeb

 MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

HREFNA OG BJÖRN 
EIGNUÐUST DÓTTUR
Landsliðskokkurinn Hrefna Rósa 
Sætran og Björn Árnason ljós-
myndari eignuðust sitt annað barn 
í gærmorgun. Parið eignaðist litla 
stúlku en fyrir eiga þau 
soninn Bertram Skugga 
sem er eins og hálfs 
árs gamall. Segja má 
að Björn hafi 
fengið stúlk-
una litlu í 
afmælisgjöf, 
því feðginin 
deila afmælis-
deginum 29. 
mars.  - þeb





Aríel Pétursson 
Sölumaður hjá Iceland Seafood. 

UNNUSTA: Hrefna Marín Sigurðar-
dóttir.
FORELDRAR: Helga Ragnheiður 
Óskars dóttir og Pétur Guðjónsson.
ALBRÆÐUR: Gunnar og Ragnar 
Péturs synir. 
HÁLFSYSTKINI: Þór Jón Pétursson, 
Pétur Jakob Pétursson, Jóhanna 
Dögg Pétursdóttir og Sigurbjörn Búi 
Baldvins son.
Aríel er stýrimaður að mennt en starfar 
sem sölumaður hjá Iceland Seafood. Hann 
gerði athugasemdir við Eurovision-mynd-
bandið og taldi auðsætt að Eyþór Ingi 
söngvari hefði enga reynslu af sjómennsku.

Hann er nýkominn frá Rússlandi, enda 
talar hann reiprennandi rússnesku. Hann 
var þar skiptinemi en er líka mjög fljótur 
að tileinka sér tungumál. 
Þetta er kraftamikill karl og 
fyndinn. Hann lærði á fiðlu 
en svo er hann sjálfmennt-
aður á píanó. 
Pétur Guðjónsson 
húmanisti og faðir

Aríel er strákur sem getur allt og ég hef 
oft fengið hann í sirkusinn minn. Það er 
hægt að fleygja í hann öllum hljóðfærum 
og hann spilar. En hann er orðljótasti og 
jafnframt orðheppnasti maður sem ég 
þekki.  Hann var rosalegur 
prakkari þegar hann var 
lítill. En það hefur ræst 
ótrúlega úr honum.
Margrét Erla Maack, 
dagskrárgerðarkona og 
vinkona

„Aríel er snillingur. Súpergreindur. En 
hann var alveg klikkaður sem barn, við 
vorum það mörg í þessari ætt. Fimm ára 
var hann að spila í jólaboði, hætti allt í 
einu, horfði yfir hópinn og öskraði: 
„Hættiði að hlæja.“ „Aríel minn, það er 

enginn að hlæja,“ sögðu 
allir. Þá benti hann á 
einhverja frænku úti í 
horni sem horfði brosandi 
á þennan litla frænda: „Jú, 

hún hlóóóó.“
Kjartan Guðjónsson 
leikari og föðurbróðir.

NÆRMYND

Mest lesiðMest lesið
1 “Það var alls ekki meiningin að 

svindla”
2 28 marka strákur sigraðist á líkind-

unum
3 Óttast að 7000 manns hafi  smitast af 

HIV hjá tannlækni
4 Lokaballið fl utt á spítalann

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

„… áhrifamikil  
ættar- og  

samtímasaga.“
BJØRN BREDAL / POLITIKEN

„… áhrifamikil 
tt
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