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K olbrún Hlín Hlöðversdóttir var gjörn á að 
fá sveppasýkingar, hún var mjög viðkvæm 
og fékk kláða og óþægindi ef hún notaði 

dömubindi eða túrtappa.„Ég varð himinlifandi þegar ég áttaði mig á því 
að ég fékk ekki kláða og pirring þegar ég var á 
sýklalyfjakúr, blæðingum eða eftir samfarir eins 
og ég var vön, og það eina sem ég hafði breytt út 
af vananum með var að nota hylkin frá Bio-Kult 
Candéa. 

Venjulega þegar ég hef ég verið á sýklalyfjakúr 
hef ég tekið inn margfalda skammta af mjólkursýru-
gerlum (acido philus), en það virkar miklu betur 
fyrir mig að nota Bio-Kult Candéa-hylkin. Eftir að 
ég kynntist Bio-Kult Candéa hef ég ekki notað neina 
aðra mjólkursýrugerla þar sem það virkar langbest 
fyrir mig. Ég er mjög ánægð með árangurinn af Bio-
Kult Candéa.“

BIO-KULT FYRIR ALLABio-Kult Candéa-hylkin virka sem öflug vörn gegn 
 cand ida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og 
karla og sem vörn gegn sveppasýkingu á viðkvæm-
um svæðum hjá konum. Candida-sveppasýking 
getur komið fram með ólíkum hætti hjá fólki, svo 
sem munnangur, fæðu óþol, pirringur og skapsveifl-
ur, þreyta, brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni eða 
ýmis húðvandamál. Innihald Bio-Kult Candéa-hylkjanna er öflug blanda f

BIO-KULT CANDÉA BREYTTI LÍFINUICECARE KYNNIR  Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk 

og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem öflug vörn gegn sveppasýkingu. 

NÝDÖNSK Á SKAGANUMHljómsveitin Nýdönsk verður með tónleika í Bíóhöllinni á 
Akranesi í kvöld kl. 21. Á tónleikunum mun Nýdönsk leika 

sín þekktustu lög auk laga af Diskó Berlín. Hljómsveit-
ina skipa þeir Björn Jörundur Friðbjörnsson, Daníel 
Ágúst Haraldsson, Jón Ólafsson, Ólafur Hólm og 
Stefán Hjörleifsson.
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  Starfið tilheyrir Business Development deild Medis sem ber

ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum 

Actavis til annarra lyfjafyrirtækja um allan heim.

Ferilskrár fyrir þetta starf skulu vera á ensku.

Helstu verkefni:

•     Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini

•     Samningaviðræður 

•     Leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk virkrar þátttöku í áætlanagerð

kipti við starfsfólk Medis og Actavis hérlendis sem erlendis

Medis leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hóp

um 100 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er 

eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast

sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til 

annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er um 300

milljónir USD á ári og meðal viðskiptavina Medis eru 

h italyfjafyrirtæki heims.

Business Development Manager
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fór í mikla sjálfskoðun þegar hún samdi 
texta við nýja plötu Of Monsters and Men. 
Hún segir plötuna fj alla um stanslausa leit að 
sjálfi nu og að vera sáttur við galla sína.   30
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Hanna Birna Kristjáns-
dóttir, fyrrverandi innan-
ríkisráðherra, tjáði stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefnd 
Alþingis að hún hygðist 
ekki mæta á fund hennar 

til að greina frá sinni hlið lekamálsins og 
svara spurningum um það. 

Þorsteinn Víglundsson, 
framkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins, sagði 
samtökin ekki geta gengið 
að kröfum Starfsgreina-
sambandsins. Kröfurnar 

væru ábyrgðarlausar og myndu aðeins 
auka á verðbólguna.

Karl Garðarsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, vill 
að þjóðin ákveði framhald 
aðildarviðræðna við Evrópu-
sambandið. Hann segir þó 
erfitt fyrir ríkistjórn sem 

andvíg er aðild að standa fyrir slíkri at-
kvæðagreiðslu fyrr en í lok kjörtímabilsins.

Sigríður Friðjónsdóttir ríkis-
saksóknari sagði fjársvelti 
embættisins ógna réttar-
öryggi í landinu. Verkefnum 
hefur fjölgað verulega og 
sagði Sigríður að fjármunir 

yrðu að fylgja þeim. Yrði það ekki gert 
væri alveg eins gott að sleppa þessu.

2

FIMM Í FRÉTTUM: AÐILDARVIÐRÆÐUR OG HEIÐURSVERÐLAUN 
Vinna gegn fordómum
Rauði krossinn kynnti í vikunni átaksverkefnið 
Vertu næs. Um er að ræða átak sem hvetur fólk 
til þess að líta í eigin barm, skoða hvernig það 
kemur fram við fólk sem hefur annan bakgrunn, 
annað litaraft eða trú en það sjálft og athuga 
hvort það geti gert betur. Þórunn Lárusdóttir er 
verkefnastjóri átaksins og sagði hún við kynningu 
á verkefninu að nokkuð hefði borið á því undanfarin 
ár að hér á landi væri fólki mismunað eftir þjóðerni, þá 
sérstaklega þegar kemur að atvinnu og húsnæðismálum. Rauði krossinn 
fjármagnar verkefnið til tveggja ára. Upplýsingum verður komið til almenn-
ings á margvíslegan máta, meðal annars með aðstoð samfélagsmiðla, fjöl-
miðla og leikhúsa. Opnuð var vefsíða í tilefni verkefnisins en hún er meðal 
annars til þess fallin að auka umræðu um málefni innflytjenda á Íslandi. 

➜  Hafdís Árnadóttir 
hlaut heiðursverðlaun 
samfélagsverðlauna 

Fréttablaðsins fyrir 30 
ára starf sitt í Kram-

húsinu. Í rökstuðningi 
dómnefndar sagði að 
Kramhúsið væri í 

raun fyrsti staður 
fjölmenningar á Ís-

landi. Þangað hefðu 
komið listamenn 
frá ólíkum menn-
ingarheimum að 

kennslu og sköpun.
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Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Frábært
verð!

STJÓRNSÝSLA Nefnd undir stjórn Þráins Eggertssonar 
hagfræðings telur skynsamlegt að fjölga seðlabanka-
stjórum í þrjá. Fjármála- og efnahagsráðuneytið gerði 
tillögur nefndarinnar opinberar í dag.

Nefndin leggur til að bankastjórn Seðlabankans 
verði fjölskipuð þar sem seðlabankastjóri sé fremst-
ur á meðal jafninga. Í stað núverandi aðstoðarseðla-
bankastjóra komi tveir bankastjórar sem taki sæti í 
bankastjórn ásamt seðlabankastjóra sem sé formaður 
bankastjórnar, leiði starfsemi bankans, sé talsmaður 
hans og komi fram fyrir hönd bankastjórnar.

Að öðru leyti muni bankastjórn skipta með sér verk-
um innan bankans, þar með talið hvaða bankastjóri 
skuli fara sérstaklega með peningamál, hver skuli fara 
sérstaklega með fjármálastöðugleika og hver skuli 
vera staðgengill seðlabankastjóra í fjarveru hans.
Nefndin var skipuð í fyrra og hefur skilað fjármála- og 
efnahagsráðherra áfangaskýrslu en þetta kemur fram 
í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu.

Nefndinni var falið það verkefni að skila fjármála- 
og efnahagsráðherra frumvarpi til nýrra laga um 
Seðlabanka Íslands. - sáp

Fjármálaráðuneytið birti tillögur um endurskoðun á skipulagi Seðlabankans:

Seðlabankastjórar verði þrír

Í SEÐLABANKANUM  Alls óvíst er hvað verður um þá 
Má Guðmundsson og Arnór Sighvatsson ef tillögurnar 
ná fram að ganga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FILIPPSEYJAR Feðgar sigla í gegn um haf af rusli á heimagerðum bát úr 
frauðplasti. Þeir safna saman plastflöskum sem þeir selja í verslunum 
í höfuðborg Filippseyja, Maníla. Flöskusöfnun feðganna er þeirra lifi-
brauð en þeir þéna saman minna en þrjá dollara á dag. 

Mengun sjávar og ferskvatns er algengt vandamál um allan heim. 
Filippseyjar halda á morgun dag vatnsins en dagurinn hefur það að 
markmiði að vekja athygli á mengun ferskvatns og hvetja fólk til 
umræðu um lausnir til að tryggja jarðarbúum hreinan og öruggan 
aðgang að vatni.  - srs

Filippseyjar halda upp á dag vatnsins sem hefst á morgun:

Róa bátnum í gegn um ruslahaf

RÓAÐ Í GEGN UM RUSLIÐ  Mengun vatna er alvarlegt vandamál í Filippseyjum.
  NOEL CELIS / AFP

SVÍÞJÓÐ Innanríkisráðherra Sví-
þjóðar, Anders Ygeman, vill hert-
ar aðgerðir gegn glæpagengjum. 
Hann segir ríkisstjórnina þegar 
hafa beint sjónum að skipulagðri 
glæpastarfsemi þegar hún tók við 
völdum síðastliðið haust. 

Ygeman, sem heimsótti Gauta-
borg í kjölfar skotárásarinnar 
þar í vikunni, segir að herða 
þurfi aðgerðir enn frekar. Ráð-
herrann hefur meðal annars lýst 
því yfir að hann vilji að lögregla 
og saksóknarar fái auknar heim-
ildir til hlerunar.

 - ibs

Ráðherra í Svíþjóð:

Frekari heim-
ildir til hlerana

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í gær íslenska ríkið 
til að greiða karlmanni rúmar 
5,5 milljónir króna í bætur vegna 
rangrar greiningar læknis á 
áverkum sem hann hlaut í fót-
bolta árið 2005.

Maðurinn fékk bolta í höndina 
og á Heilsugæslunni í Ólafsvík 
voru áverkar hans greindir sem 
tognun. Tveimur mánuðum síðar 
fann hann enn til og fékk teygju-
bindi. Ári síðar kom í ljós að mað-
urinn var brotinn og þurfti hann 
að fara í þrjár aðgerðir.

 - kóp

Fékk ranga greiningu læknis:

Fékk 5,5 millj-
ónir í bætur

STJÓRNMÁL Andrúmsloftið var 
spennuþrungið þegar kynna átti 
úrslit um formannskjör á lands-
fundi Samfylkingar í Súlnasal 
Hótel Sögu í gær. Mikil töf varð á 
því að kynna úrslitin, þau átti að 
kynna korter í sjö en voru kynnt 
rúmlega hálf átta. Um var að ræða 
rafræna kosningu og það var kurr 
í fundargestum vegna tafarinnar. 
Þegar í ljós kom að Árni Páll Árna-
son var endurkjörinn formaður 
með eins atkvæðis mun gat fólk í 
báðum fylkingum ekki leynt von-
brigðum sínum. 

Hann hlaut 241 atkvæði, eða 
49,49 prósent atkvæða, en Sigríður 
Ingibjörg Ingadóttir 240 atkvæði, 
eða 49,28 prósent atkvæða. Anna 
Pála Sverrisdóttir hlaut eitt 
atkvæði. 

Árni Páll ávarpaði landsfund-
inn og var sjálfur greinilega hissa 
á niðurstöðunni og sagði hana sér-
kennilega. Í viðtali við Frétta-
blaðið sagðist hann myndu hlusta 
eftir gagnrýni en ítrekaði að hann 
hefði ekki orðið var við hana. „Ég 
hef ekki heyrt nein efnisatriði sem 
menn leggja mér til lasts um eitt-
hvað sem ég hefði getað gert betur 
en það er full ástæða fyrir mig til 
að hlusta eftir því.“

Sigríður Ingibjörg varð sjálf 
undrandi og ánægð með með-
byrinn. Hún ítrekaði þó 
að niðurstaðan yrði ekki 
að óvinafagnaði. „Ég get 
eigin lega ekki lýst yfir von-
brigðum með niðurstöðuna. 
Ég óska Árna Páli Árna-
syni innilega til hamingju 
með sigurinn. Ég finn það 
að þessi þrýstingur 
sem ég fann fyrir er 

raunverulegur. Það er skýr krafa 
um breytingar í áherslum flokks-
ins. Við förum saman í það. Það 
verður enginn óvinafagnaður í 
Samfylkingunni því við eigum óvin 
í hægri ríkisstjórn Sigmundar Dav-
íðs Gunnlaugssonar og nú hefjum 
við sóknina fyrir næstu kosningar 
og munum öll fara saman í það.“

Árni Páll segir þennan litla 
mun óþægilegan en flokkurinn 

verði metinn eftir því hvernig 
hann vinnur eftir landsfund-

inn. „Þetta er óþægilega 
tæpt og leggur mér ríkar 
skyldur á herðar sem ég 
mun reyna að axla eins og 

ég mögulega get.“ 
Árni Páll sagðist í stefnu-

ræðu sinni hafa lagt allt 
kapp á að halda Sam-

fylkingunni saman 
og greindi frá því 

að í kjölfar kosningaósigursins 
hefði Össur Skarphéðinsson tekið 
hann afsíðis og spurt hvort hann 
gerði sér grein fyrir því að hann 
gæti verið síðasti formaður Sam-
fylkingarinnar. Deilir hann þess-
um áhyggjum með Össuri? 

„Ég deildi þeim áhyggjum með 
honum þá og einsetti mér að vinna 
að innri uppbyggingu flokksins. 
Ég held að það sé full ástæða 
til þess að hugleiða það mjög 
vandlega hvað kunni að vera til 
úrbóta.“

 kristjanabjorg@frettabladid.is

Árni Páll formaður 
með minnsta mun 
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir segir skýra kröfu um breytingar í áherslum Samfylk-
ingar en styður Árna Pál Árnason, endurkjörinn formann, til góðra verka. Aðeins 
eitt atkvæði skildi þau að. Árni Páll segir eins atkvæðis mun óþægilegan.

HUGLEIÐIR ÚRBÆTUR Árni Páll Árnason segir fyllstu ástæðu til að hugleiða hvað 
kunni að vera til úrbóta í innri uppbyggingu flokksins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

  Þetta er óþægilega 
tæpt og leggur mér ríkar 
skyldur á herðar sem ég 

mun reyna að axla eins og 
ég mögulega get.

 Árni Páll Árnason.

f
SIGRÍÐUR I. 
INGADÓTTIR 
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  Hann og 
hans fjöl-

skylda eru þau 
einu af 

pólskum 
uppruna sem 

bjuggu í 
þessari blokk. Það er engin 
tenging þarna á milli nema 

þetta heimilisfang.
Svanhvít Yrsa Árnadóttir,

 lögmaður.

4

329.100
talsins voru 
landsmenn

um áramótin

5.-6. sæti deila 
Íslendingar með 
Norðmönnum á 
lífsánægjulista 

Evrópsku 
hagstofunnar.

6 STÓR
fj árfestinga  verk-
efni hefur 
Eimskip 
klárað á 
síðustu 5 vikum.

DÓMSMÁL Lögfræðingur manns 
sem sat saklaus í þrjár vikur í 
gæsluvarðhaldi vegna gruns um 
aðild að fíkniefnamisferli, segir 
manninn ekki hafa nein tengsl við 
þá sem stóðu að smyglinu nema 
þau að vera frá sama upprunalandi 
og þeir, Póllandi. Á fimmtudag 
féll dómur í málinu í Héraðsdómi 
Reykjavíkur þar sem íslenska rík-
inu er gert að greiða manninum 
800 þúsund krónur í skaðabætur.  
„Þetta er eina tengingin. Þessir 
menn voru handteknir og fá þarna 
einhver skilaboð með þessu heim-
ilisfangi,“ segir Svanhvít Yrsa 
Árnadóttir, lögmaður mannsins. 
Heimilisfangið sem mennirnir 
fengu skilaboð um að mæta á var 
fjölbýlishús þar sem 35 eru skráð-
ir til heimilis, meðal annars mað-
urinn og fjölskylda hans. „Hann 
og hans fjölskylda eru þau einu 
af pólskum uppruna sem bjuggu í 
þessari blokk. Það er engin teng-
ing þarna á milli nema þetta heim-
ilisfang,“ segir Svanhvít. 

Þann 15. apríl 2012 voru þrír 
Pólverjar handteknir grunaðir 
um innflutning á fíkniefnum til 
landsins. Í farangri mannanna 
fundust tæp níu kíló af amfeta-
míni og sögðu mennirnir að þeir 
hefðu verið á leið með fíkniefnin á 
heimilisfangið þar sem maðurinn 
býr ásamt hinum í fjölbýlishúsinu. 
Lögreglan kom á heimili mannsins 
sama dag, braut upp hurð að íbúð 
hans og handtók hann og eigin-
konu hans skömmu síðar. Þriggja 
ára dóttir þeirra var á staðnum og 
varð eftir með vinkonu hjónanna 
í íbúðinni.

Maðurinn var látinn sæta gæslu-
varðhaldi frá 15. apríl til 3. maí 
2012 og var í farbanni frá 14. maí 

sama ár. Maðurinn neitaði sök frá 
upphafi og mennirnir sem tengd-
ust innflutningnum sögðu einnig 
að hann tengdist ekki málinu. 

Í dómnum kemur fram að málið 
hafi haft talsverð áhrif á mann-
inn. Hann hafi orðið fyrir veru-
legum miska vegna þeirrar frels-
issviptingar sem hann hafi þurft 
að þola vegna ásakananna. Erfitt 
sé að gera sér í hugarlund þá sál-
arangist sem einstaklingur þurfi 
að ganga í gegnum sem sitji sak-
laus í gæsluvarðhaldi og einangr-
un. Hann telji sig einnig hafa orðið 
fyrir mannorðsmissi vegna máls-
ins, fjallað hafi verið um málið í 

fjölmiðlum og nágrannar hans 
orðið vitni að lögregluaðgerð þar 
sem vopnað lið lögreglumanna 
hafi farið inn á heimili hans. Eftir 
þetta hafi tortryggni gætt í hans 
garð af hálfu nágranna hans og 
samferðarmanna. Hann lýsti því 
fyrir dómnum að þessi reynsla 
hefði haft slæm áhrif á samband 
hans við börn sín og hefði fyllt 
son hans, sem nú er 14 ára gamall, 
tortryggni í garð föður síns vegna 
þess að hann hafi setið í fangelsi. 
Viðmót nágranna gagnvart þeim 
hefði breyst og það hafi átt þátt 
í því að fjölskyldan flutti í annað 
húsnæði. viktoria@frettabladid.is

Pólskur uppruninn eina 
ástæða frelsissviptingar
Lögmaður manns sem sat saklaus í gæsluvarðhaldi í þrjár vikur segir upprunaland einu ástæðu frelsissvipting-
ar. Það er hið sama og þeirra sem báru ábyrgð á fíkniefnainnflutningi sem hann var bendlaður við. 

ÞRJÁR VIKUR Í GÆSLUVARÐHALDI  Maðurinn sat saklaus í gæsluvarðhaldi í þrjár vikur og voru á fimmtudag dæmdar 800 
þúsund krónur í bætur vegna þess.   FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA 

Tilboðsverðverð frá 89.900 kr. 
m.v 2 í herbergi með hálfu fæði á Albir Playa 
Flugsæti til og frá Alicante 49.900 kr.

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444Flogið með Icelandair

Tilboð til Alicante 
10. apríl í viku - síðustu sætin!

LEIÐRÉTTING

Ranglega var sagt í Fréttablaðinu á 
fimmtudag að iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra hefði lagt fram tillögu um 
að Hvammsvirkjun yrði færð úr bið- í 
nýtingarflokk. Hið rétta er að það var 
umhverfisráðherra sem lagði það til.

SVÍÞJÓÐ Leiðtogi Svíþjóðardemó-
krata, Jimmie Åkesson, hefur 
nú verið í veikindaleyfi á sjötta 
mánuð. Dagens Nyheter greindi 
frá því í haust að Åkesson hefði 
sótt um sjúkrabætur þrátt fyrir 
að hann fengi 40 þúsund sænsk-
ar krónur á mánuði fyrir for-
mennskuna. Í kjölfarið var ákveðið 
að hann fengi ekki bætur. For-
maðurinn fær hins vegar 31.500 
sænskar krónur á mánuði í bætur 
frá sænska þinginu vegna veikind-
anna auk formennskulaunanna. - ibs

Sænskur flokksleiðtogi:

Á launum en 
sótti um bætur

JIMMIE ÅKESSON  Leiðtogi Svíþjóðar-
demókrata hefur verið í veikindaleyfi á 
sjötta mánuð. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JEMEN 126 manns létust og fjöl-
margir slösuðust í sprengjuárás 
í Jemen í gær. Sjálfsvígsárásar-
menn sprengdu sig í loft upp í 
tveimur moskum í höfuðborg-
inni Sanaa. Tilbiðjendur voru við 
athöfn í moskunum Badr og al-
Hashoosh þegar fjórir árásarmenn 
létu til skarar skríða. Hryðju-
verkasamtökin sem kenna sig við 
íslamskt ríki lýstu yfir ábyrgð á 
verknaðinum á Twitter-síðu sinni í 
gær.  - srs

Árás gerð á tvær moskur

126 létu lífið í 
sprengjuárás

16.03.2015  ➜ 22.03.2015

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Stein-
grímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: 

Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson 
jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason 

hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

8.000

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARVEÐRIÐ  Suðvestanáttin verður ríkjandi á landinu í dag með skúrum í dag 
en heldur kólnandi veðri og éljum á morgun um vestanvert landið. Seint annað kvöld 
gengur í norðanátt með éljum fyrir norðan en léttir til syðra.
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

MÁNUDAGUR

Á MORGUN

manns komu saman manns komu saman 
á Austurvelli á sunnudag á Austurvelli á sunnudag 

til að mótmæla aðgerðum til að mótmæla aðgerðum 
ríkisstjórnarinnarríkisstjórnarinnar

6,8 MILLJARÐA 
KRÓNA strauj-
uðu landsmenn af 
kreditkortum 
sínum erlendis 
í febrúar. 

63%63%landsmanna
eru ósátt við 

framgöngu 
utanríkisráðherra

í Evrópumálum
í vikunni.

símtölum 
svaraði 

Neyðarlínan frá hádegi fram 
að miðnætti í óveðrinu 
á laugardag.

1.400

55% 
svarenda 
skoðana-
könnunar 
Fréttablaðsins 
eru andvíg því 
að leyfa bjór 
og léttvín í 
matvöruverslunum.



leidretting.is
442 1900

Opnunartími 9:30-15:30adstod@leidretting.is

* Fyrir þá aðila sem gátu samþykkt frá og með 23. desember 2014.

Frestur til að samþykkja 
höfuðstólsleiðréttinguna 
rennur út mánudaginn  
- 23. mars*

Það er einfalt að undirrita rafrænt 

1  Þú skráir þig inn á leidretting.is og velur að „skoða útreikning“. 

2   Þú smellir á hnappinn „hefja samþykktarferli“,  
skoðar niðurstöðuna og smellir á „samþykkja“.

3   Þú undirritar með rafrænum skilríkjum á farsíma eða korti. 

4   Að lokum færð þú kvittun á skjáinn.  
Athugið að ferlinu er ekki lokið fyrr en kvittunin birtist.
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NÍGERÍA Goodluck Jonathan, forseti 
Nígeríu, hefur lofað því að brjóta 
hryðjuverkasamtökin Boko Haram 
á bak aftur á innan við mánuði. 
Þetta sagði forsetinn í samtali við 
BBC í gær. 

Þingkosningar eru í næstu viku í 
Nígeríu og er Jonathan aftur í fram-
boði til forseta. Hann tók við emb-
ætti forseta Nígeríu árið 2010 eftir 
að forveri hans, Umaru Yar’Adua, 
lést úr veikindum. 

Þjóðaröryggismál eru helsta 
kosningamálið í Nígeríu um þess-
ar mundir en ástæða þess er sókn 
hryðjuverkasamtakanna Boko 
Haram í norðausturhluta Nígeríu. 

Stjórnarher Nígeríu, ásamt banda-
mönnum þeirra í nærliggjandi ríkj-
um, hefur sótt hart gegn hryðju-
verkasamtökunum og að sögn 
Jonathans eru samtökin að veikjast 
frá degi til dags.

Þó hefur stjórn Jonathans verið 
gagnrýnd fyrir að vera of svifasein 
við að vinna bug á Boko Haram en 
aðalkeppinautur Jonathans í kosn-
ingunum, Muhammadu Buhari, 
hefur sagt að sextán ára stjórn 
hægriflokks Jonathans hafi verið 
stórslys fyrir land og þjóð. Skoðana-
kannanir gefa til kynna að Good-
luck Jonathan muni þó bera sigur 
úr býtum í kosningunni. - srs

Þjóðaröryggismál eru aðalkosningamálið í þingkosningunum í Nígeríu:

Lofar að uppræta Boko Haram

GOODLUCK JONATHAN  Þykir sigur-
stranglegur í kosningum í Nígeríu. AP

SAKAMÁL Ekki hefur enn verið 
gefin út ákæra vegna bótasvika-
máls þar sem aðstandendur látinn-
ar konu sviku út lífeyri hennar í 
tíu ár. Fréttablaðið greindi frá því 
að Tryggingastofnun kærði málið 
til lögreglu árið 2011 og því hefur 
það verið ansi lengi í rannsókn.

Sigríður Lillý Baldursdóttir, 
forstjóri Tryggingastofnunar, 
segir bagalegt að rannsókn mála 
dragist á langinn, líka fyrir þá 
kærðu sem þurfi að bíða árum 
saman eftir niðurstöðu. Þá geti 
töf á rannsókn spillt rannsókn-
arhagsmunum.

„Það er alltaf bagalegt ef 
rannsókn mála dregst á langinn 
– fyrir kæranda en einnig hlýt-
ur það að vera erfitt fyrir hinn 
kærða að þurfa að bíða árum 
saman eftir niðurstöðu máls. 
Töf á rannsókn getur spillt rann-
sóknarhagsmunum og leitt til 
þess að erfiðara verði að sanna 
atvik máls og innheimta sviknar 
greiðslur.“ 

Sigríður Lillý segir flestum 
svikamálum ljúka á annan hátt 
en með lögreglurannsókn. Aðeins 
þau alvarlegustu eru kærð. „Mál 
sem varða mikla fjármuni eða 
að okkar mati einbeittan vilja til 
svika,“ segir hún en heimildir 
Fréttablaðsins herma að svikn-
ar bætur nemi tugum milljóna 
króna. Önnur mál sem kærð hafa 
verið til lögreglu varða bótasvik 
móður sem rangfeðraði barn sitt 
í ágóðaskyni og einstakling sem 
sagði rangt til um fjölskylduað-
stæður sínar.

„Almannatryggingakerfið 
er afar mikilvægur þáttur vel-
ferðar kerfisins sem standa verð-
ur vörð um, svo um það sé sátt. 
Það almannafé sem til þess er 
varið má ekki liggja á glámbekk, 
opið fyrir þjófnaði. 

Tryggingastofnun greiðir ríf-
lega 100 milljarða króna árlega, 
eða um fimmtung fjárlaga, til 
viðskiptavina sinna á grundvelli 
þeirra réttinda sem löggjafinn 
ákvarðar. Komist einstaklingar 
með sviksamlegum hætti inn í 
greiðslukerfið gætu þeir tekið 
sér umtalsverða fjármuni. Í raun 
gætu þeir orðið áskrifendur að 
greiðslum sem þeir eiga engan 
rétt á um langan tíma ef ekkert 
er að gert,“ bendir hún á. „Bóta-
svik eru þess vegna almennt 
litin afar alvarlegum augum í 
löndunum allt í kringum okkar 
og það verðum við að gera líka. 
Við höfum átt gott samstarf við 
lögregluna sem hefur sýnt þessu 
ákveðinn skilning, en margra ára 
tafir við rannsókn þeirra mála 

sem TR hefur kært eru okkur 
mikið áhyggjuefni. Mikilvægt er 
að réttarkerfið eins og réttinda-
kerfið virki eins og til er ætlast 
og njóti trausts borgaranna.“ 

 kristjanabjorg@frettabladid.is

Gagnrýnir tafir á 
rannsókn bótasvika
Forstjóri Tryggingastofnunar segir töf á rannsókn umfangsmikilla bótasvika 
bagalega og mikið áhyggjuefni. Hún segir rannsóknarhagsmuni geta verið í húfi. 
Flestum svikamálum lýkur á annan hátt en með lögreglurannsókn.

TAKA BER BÓTASVIK ALVARLEGA  Sigríður Lillý vill að bótasvik séu tekin alvarlega 
og segir rannsóknarhagsmuni í húfi þegar rannsókn mála tefst óhóflega. 

Kópavogsbær auglýsir eftir umsóknum um styrk 
úr Forvarnasjóði Kópavogs. 
Hlutverk sjóðsins er að efla forvarnir og frístundir með 
áherslu á börn, ungmenni og eldri borgara. Einnig  
samstarfsverkefni íbúa, félagasamtaka, stofnana og 
fyrirtækja í þágu forvarna- og frístundastarfs.

Umsóknarfrestur vegna styrkveitinga úr 
forvarnasjóði er til og með 19. apríl 2015.

Allar nánari upplýsingar má finna 
á kopavogur.is.

Forvarnasjóður 
Kópavogs

kopavogur.is

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn

STJÓRNMÁL Ekkert samráð var haft 
við framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins áður en utanríkisráðherra 
skrifaði bréf sitt til sambandsins og 
kom það framkvæmdastjórninni 
algerlega í opna skjöldu. Frétta-
stofa 365 hefur öruggar heimildir 
fyrir þessu.

Sir Michael Leigh var fram-
kvæmdastjóri stækkunarskrif-
stofu ESB þegar Ísland sótti um 
aðild. „Ef Ísland vill ekki vera með-
höndlað sem umsóknarríki mun 
því ekki verða boðið í framtíðinni 
á tiltekna ráðherrafundi. Hingað 

til hefur fulltrúum Íslands verið 
boðið að sitja slíka fundi, þar sem 
ráðherrar ræða efnahags- og fjár-
mál til dæmis eða þegar óformleg-
ar viðræður eiga sér stað á milli 
ráðherra um utanríkismál. Íslandi 
hefur verið boðið á slíka fundi en 
svo verður ekki framvegis.“

Gunnar Bragi Sveinsson sagðist í 
fréttum Stöðvar 2 ekki hissa á því að 
63 prósent landsmanna væru ósátt 
við stefnu hans í Evrópumálum, eins 
og kom fram í könnun Fréttablaðs-
ins, enda sé málið umdeilt.  

 - kóp

Utanríkisráðherra segist ekki hissa á litlum stuðningi við bréf hans:

Bréfið kom ESB í opna skjöldu

EKKI HISSA Gunnar Bragi segist ekki 
hissa á óánægju með framgöngu hans 
í Evrópumálum, enda séu þau umdeild.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Almannatrygginga-
kerfið er afar mikilvægur 
þáttur velferðarkerfisins 
sem standa verður vörð 
um, svo um það sé sátt. 
Það almannafé sem til 

þess er varið má ekki 
liggja á glámbekk, opið 

fyrir þjófnaði. 
Sigríður Lillý Baldursdóttir,

forstjóri Tryggingastofnunar.
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 Góða skemmtun

ÞAU  
FERMAST 
BARA  
EINU 
SINNI 

Fermingardagurinn er stór dagur. 
Þá koma fjölskyldur og vinir saman og  
fagna merkilegum áfanga í lífi unglingsins. 
Þá er gaman að samgleðjast með brosi, 
fögrum orðum og fallegri gjöf. 

Í Smáralind finnur þú allt í fermingarpakkann: 
lítið, skrautlegt, stórt, einfalt, mjúkt, tæknilegt,  
hart, glansandi eða matt. Og auðvitað allt hið  
ómetanlega sem aðeins þér gæti dottið í hug.

 
Það er komið nýtt kortatímabil.

Komdu í Smáralind og finndu  
draumafermingargjöfina. 
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GARÐABÆR Eigandi hússins í Dal-
prýði 11 í Garðabæ fær 2,9 millj-
ónir króna í bætur úr bæjarsjóði 
vegna mistaka í staðsetningu húss-
ins og hæðarsetningu á götunni.

„Þegar húsið var útsett endan-
lega kom í ljós að húsið að Dal prýði 
13 var rangt útsett, það hafði verið 
staðsett of nærri húsi númer 11 
sem nam um það bil 3 metrum,“ 
segir í bréfi lögmanns eiganda 
Dalprýði 11 til bæjaryfirvalda.

Lögmaðurinn segir að vegna 
þess hafi hús númer 11 verið 
fært einum metra sunnar í lóðina 

„vegna þess að eigandi húss númer 
11 gat ekki sætt sig við að hafa hús 
sitt svo nærri húsi númer 13 auk 
þess sem fjarlægð milli húsanna 
var orðin of lítil miðað við kröfu í 
byggingarreglugerð“.

Auk þess sem suðurlóðin mjókk-
aði fylgdi ýmis aukakostnaður 
málinu segir lögmaðurinn. Hann 
benti á að bærinn hefði þegar 
greitt eiganda Dalprýði 13 bætur 
og gerði kröfu um 4,4 milljóna 
króna bætur fyrir sinn skjólstæð-
ing. Bæjarráð samþykkti fyrr-
nefndar 2,9 milljóna bætur. - gar

Eigendur húsa á skökkum stað fá bætur frá bæjaryfirvöldum í Garðabæ:

Milljónabætur fyrir lóðamistök

DALPRÝÐI 11 OG 13  Aukakostnaður 
fylgdi rangri staðsetningu Dalprýði 13.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Verona
23. apríl í 4 nætur
Verona er ein elsta og fegursta borg Ítalíu, borg menn-
ingar, lista, tísku og ekki síst rómantíkur, enda var hún 
heimkynni frægustu elskenda allra tíma, Rómeó og 
Júlíu.  Hringleikahúsið fræga í borginni, Verona Arena, 
er frá 1. öld og í sama byggingarstíl og Coliseum í 
Róm.
Á 13. öld komst Scaligeri ættin til valda og réði ríkjum 
í hartnær eina og hálfa öld en á þessum tíma gerð-
ist sagan um Rómeó og Júlíu sem Shakespeare gerði 
ódauðlega. Svalir Júlíu eru enn á sínum stað og einnig 
hallir Scaligeri fjölskyldunnar og ýmsar glæsibyggingar 
og listaverk sem setja svip sinn á miðborgina.
Fjöldi ferðamanna flykkist árlega til Verona til að njóta 
menningarverðmæta, lista og sögu eða til að rápa á 
milli glæsilegra verslana eða veitingahúsa og njóta 
hins besta í mat og drykk.
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Hotel dei Capuleti

Frábært verð
Netverð á mann frá kr. 99.900 
m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.

Sértilboð kr. 99.900
Almennt verð kr. 132.900

Afsláttur kr. 33.000

Hotel Armando

Frábært verð
Netverð á mann frá kr. 99.900 
m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.

Sértilboð kr. 99.900
Almennt verð kr. 139.900

Afsláttur kr. 40.000

Hotel Giberti

Frábært verð
Netverð á mann frá kr. 109.900 
m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.

Sértilboð kr. 109.900
Almennt verð kr. 154.900

Afsláttur kr. 45.000

 Frá kr. 

99.900 
Allt að45.000 kr. afsláttur á mann!

Njóttu sumardagsins fyrsta í

LANDBÚNAÐUR Vorið er rétt hand-
an við hornið og vetrarrúningur á 
sér stað víða um land. Matt er einn 
úr hópi farandrúningsmanna frá 
Bretlandi. Hópurinn hefur dval-
ist á landinu undanfarna daga og 
hefur rúið um 2.500 kindur. Þegar 
ljósmyndara Fréttablaðsins bar að 
garði, á bænum Efri-Brunnastöð-

um á Vatnsleysuströnd, var hópur-
inn önnum kafinn við að rýja kind-
ur en á Efri-Brunnastöðum höfðu 
um 80 kindur verið rúnar.

Kristmundur Skarphéðinsson, 
bóndi á Efri-Brunnastöðum, segir 
hópinn ferðast víða og hafa meðal 
annars komið við á hinum Norður-
löndunum. „Í fyrra kom hingað 

hópur frá Nýja-Sjálandi til að rýja 
kindur,“ segir Kristmundur. Hann 
hefur stundað búskap um árabil. 
„Hér hefur verið búskapur lengi, 
þegar mest var voru um 500 kind-
ur á bænum en það minnkaði nokk-
uð eftir árið 1991, nú eru þær um 
80,“ segir hann. 

 stefanrafn@frettabladid.is

Rollur rúnar að vori
Farandrúningsmenn frá Bretlandi ferðast þessa dagana um Ísland til að rýja kind-
ur. Hópurinn kemur við á fjölmörgum bæjum og hefur þegar rúið 2.500 kindur.

VETRAR-
RÚNINGUR 
Breski rún-
ingsmaður-
inn sýndi 
fagmann-
lega takta 
þegar hann 
snaraði 
rollunni úr 
vetrarreyf-
inu. Þetta 
var ekki 
fyrsta rún-
ingin, því 
undanfarna 
daga hafa 
þeir félagar 
rúið 2.500 
kindur.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM



Ný SenDiNg Af 
hOmE aRt vöruM

20 %
afsláttur af 
vorlaukum

Rósadagar í Garðheimum

20% afsláttur 
af öllum rósum!
pOttArósuM - aFsKorNum rósuM
lYnGrósUm - BóndArósuM

Fallegt fyrir páskana!Fallegt fyrir páskana!
Til að fá fallegar plöntur er gott að rækta 
laukana inni í pottum fyrst á vorin.
Til að fá fallegar plöntur er gott a

tIlBoð á MinIpásKalIlJum
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Píratar halda áfram að bæta við sig 
fylgi. Samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins, sem gerð 
var í lok vikunnar, myndi flokkur-
inn fá 29,1 prósent atkvæða ef kosið 
yrði í dag og fá nítján þingmenn 
kjörna. Samkvæmt nýju könnun-
inni myndi flokkurinn því fá fimm 
þingmönnum fleiri en niður stöður 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins 
frá 10. og 11. mars sýndu. Sjálf-
stæðisflokkurinn og Framsóknar-
flokkurinn fengu einungis 22 þing-
menn samkvæmt niðurstöðum 
könnunarinnar. Þessir tveir flokk-
ar gætu því ekki myndað meiri-
hluta miðað við niðurstöður þess-
ararkönnunar. 

Þau tíðindi bárust þann 12. mars 
að Gunnar Bragi Sveinsson hefði 
afhent utanríkisráðherra Lett-
lands bréf um að ríkisstjórnin hefði 
ekki í hyggju að taka upp aðildar-
viðræður við Evrópusambandið á 
nýjan leik. Lettar fara nú með for-
mennsku í ráðherraráði ESB.

Þessi framganga Gunnars Braga 
mælist misjafnlega fyrir. Frétta-
blaðið greindi frá því í gær að 24 
prósent svarenda í könnun Frétta-
blaðsins væru sátt við framgöngu 
ráðherrans. Mikill meirihluti, eða 
63 prósent, er aftur á móti ósáttur.

Þrisvar sinnum hafa mótmæl-
endur komið saman við Alþingis-
húsið til þess að lýsa andstöðu við 
framgöngu ríkisstjórnarflokkanna 
í málinu.

Þrátt fyrir þessi viðbrögð 
almennings bæta aðrir stjórnar-

Píratar með yfirburði á meðal 
yngri kjósenda í nýrri könnun
Tæplega 38 prósent kjósenda undir fimmtugu myndu kjósa Pírata í alþingiskosningum. Píratar standa best að vígi gagnvart yngri kjósend-
um. Sjálfstæðisflokkurinn er með mest fylgi hjá eldri kjósendum. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn næðu ekki meirihluta.

● Hringt var í 1.078 manns þar til náðist í 801 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
dagana 18. og 19. mars. Svarhlutfallið var 74,3 prósent. 

● Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur 
skiptust jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu og aldri. 

● Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til þingkosninga í 
dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir 
kjósa? Ef ekki fékkst svar var spurt: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálf-
stæðisflokkinn eða einhvern annan flokk? Það er gert í samræmi við 
aðferðafræði sem þróuð var hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

● Alls tóku 67,7 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

Um aðferðafræði könnunarinnar

➜ Skipting þingsæta
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19

38 prósent svarenda 
í aldurshópnum 18-49 
ára sögðust myndu kjósa 
Pírata ef gengið yrði til 
alþingiskosninga í dag. 

andstöðuflokkar ekki við sig fylgi 
í nýju könnuninni. Fylgi Samfylk-
ingarinnar og Bjartrar framtíðar 
sem styðja áframhaldandi viðræð-
ur og aðild Íslands að Evrópusam-
bandinu stendur nánast óhaggað á 
milli kannana. Litlu færri kjósend-
ur segjast nú myndu kjósa Vinstri-
hreyfinguna – grænt framboð en 
sögðust myndu gera það í könnun-
inni fyrr í mars. Sá munur er þó 
ekki tölfræðilega marktækur. 

Píratar hafa mikla yfirburði á 
meðal fólks sem er undir 50 ára 
aldri. Af þeim kjósendum sem tóku 
afstöðu sögðust tæplega 38 prósent 

á aldrinum 18-49 ára myndu kjósa 
Pírata ef gengið yrði til kosninga 
í dag. Næstur kemur Sjálfstæðis-
flokkurinn með 20,9 prósenta fylgi, 
en 13 prósent svarenda í þessum 
aldurshópi myndu kjósa Samfylk-
inguna.

Sjálfstæðisflokkurinn er hins 
vegar sterkastur á meðal 50 ára 
og eldri. Af þeim sem afstöðu tóku 
sögðust rúmlega 26 prósent kjós-
enda á þeim aldri myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn, rétt rúmlega 
19 prósent að þau myndu kjósa 
Píratana og tæplega 20 prósent að 
þau myndu kjósa Samfylkinguna. 
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 Könnun 18. og 19. mars
 Könnun 10. og 11. mars
 Kosningar

Könnun 18. og 19. mars:
 18–49 ára
 50 ára og eldri
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 Kosningar     Könnun 18. og 19. mars
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SKIPTING ÞINGSÆTA EFTIR KJÖRDÆMUM
Norðvesturkjördæmi Suðurkjördæmi Reykjavík suður NorðausturkjördæmiSuðvesturkjördæmiReykjavík norður
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SVONA SKIPTIST FYLGIÐ MILLI FLOKKA SKIPTING Á FYLGI 
EFTIR ALDURSHÓPUM
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MÓTMÆLT VIÐ ALÞINGI  Þrisvar sinnum hefur verið mótmælt eftir að ráðherra greindi frá bréfinu FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
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Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir, vísindamaður og kennslustjóri 
framhaldsnáms við Læknadeild Háskóla Íslands, fjallar um rannsóknir 
á fisksjúkdómum og þróun forvarna gegn sjúkdómum í fiskeldi í 
fyrirlestraröðinni Vísindi á mannamáli í Háskóla Íslands. Rannsóknirnar 
stundaði Bjarnheiður á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að 
Keldum. Erindið verður í Hátíðasal Háskóla Íslands, þriðjudaginn 
24. mars nk. kl. 12.10.

Fiskeldi er í miklum vexti á heimsvísu en um helmingur fiskafurða kemur nú úr eldi. Fæðu-
framboð og umhverfisþættir setja fiskeldi hins vegar skorður og góðar vistvænar for varnir 
gegn smitsjúkdómum eru því mjög mikilvægar fyrir uppgang atvinnuvegarins. Kýlaveiki-
bróðir er sjúkdómur sem herjar á allar tegundir í fiskeldi á Íslandi en hann má rekja til 
tiltekinnar bakteríu. Í erindinu fer Bjarnheiður yfir rannsóknir sínar og samstarfsfélaga á 
eðli bakteríunnar en með erfðatækni tókst þeim að þróa bóluefni sem veitir öfluga vörn 
gegn kýlaveikibróður í laxfiskum. Bjarnheiður starfaði við Rannsóknadeild fisksjúkdóma á 
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum á árunum 1986–2014 en tók nýverið 
við starfi kennslustjóra framhaldsnáms við Læknadeild. 

Um fyrirlestraröðina
Vísindi á mannamáli er fyrirlestraröð Háskóla Íslands sem hófst haustið 2014 að frumkvæði 
Lífvísindaseturs og Líffræðistofu Háskóla Íslands. Markmiðið er að varpa ljósi á það hvernig 
vísindamenn háskólans reyna að afhjúpa leyndardóma náttúrunnar og hvaða þýðingu 
vísindarannsóknir hafa fyrir daglegt líf fólks og atvinnulíf í landinu.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Nánari upplýsingar má finna á:
www.hi.is/visindi_a_mannamali

VÍSINDI Á MANNAMÁLI

OPINN FYRIRLESTUR Í HÁTÍÐASAL HÁSKÓLA ÍSLANDS 

Forvarnir 
gegn bakteríusýkingum í fiskeldi 

Hjól atvinnulífsins

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

GOTT ÚRVAL

STJÓRNMÁL Fjórar skoðanakannanir 
sem gerðar hafa verið upp á síðkast-
ið sýna verulega fylgisaukningu við 
Pírata. Í nýjustu könnuninni, sem 
birtist í Fréttablaðinu í dag, mæl-
ast þeir stærsti flokkurinn með töl-
fræðilega marktækum mun.

„Við þurfum að spyrja okkur að 
því hvernig eigi að mynda ríkis-
stjórnir,“ segir Helgi Hrafn spurð-
ur að því hvort hann sé tilbúinn að 
axla ábyrgð sem slíkt fylgi Pírat-
anna gæti leitt af sér. Til dæmis 
með því að hann gerðist ráðherra 
eftir kosningar. „Mér finnst ekki 
eðlilegt að það séu tveir, hugsanlega 
þrír, stjórnmálaflokkar, sem ná að 
verja ríkisstjórn falli, sem eiga að 
ákveða það hvernig ríkisstjórn er 
mynduð,“ segir Helgi jafnframt. 
Hann vill aðgreina löggjafarvald-
ið og framkvæmdarvaldið betur. 
„Og gera ferlið við val á ríkisstjórn 
almennt lýðræðislegra þannig að 
þetta sé ekki þannig að efstu þing-
menn fái framkvæmdarvaldið í 
hendurnar meðfram löggjafarvald-

inu,“ segir Helgi Hrafn. Hann segist 
vilja setja þá reglu að ráðherrar séu 
ekki þingmenn á sama tíma. „En að 
því sögðu þá axla ég þá ábyrgð sem 
mér er veitt. En ég hef engan áhuga 
á henni fyrr en þessar spurningar 
eru komnar með viðeigandi svör,“ 
segir hann.

Helgi Hrafn segir að niðurstöður 
skoðanakannana komi sér mikið á 
óvart. Undir það tekur hinn sænski 
Rickard Falkvinge. Hann er stofn-
andi hinnar alþjóðlegu Píratahreyf-
ingar. Falkvinge segir að þegar 
Píratar fengu kjörna menn á Alþingi 
2013 hefði hann búist við að hreyf-
ingin hér á landi myndi stækka. „En 
að vera með flokk tíu árum eftir 
stofnun sem nýtur fylgis sem gæti 
fært honum forsætisráðuneytið, það 
er mun örari þróun en ég átti von á,“ 
segir Falkvinge. Hann vísar þó í orð 
Helga Hrafns og fleiri og bendir á 
að menn skyldu taka stuðningnum 
af auðmýkt. „Það er mjög auðvelt að 
falla í þá gryfju að taka stuðningn-
um sem gefnum. Og þá ertu kom-

inn í sömu stöðu og fjórflokkurinn 
á Íslandi er í,“ segir hann.

Falkvinge bendir á að kjörtímabil-
ið sé hálfnað. Hvort svona skoðana-
könnun leiði til sömu niðurstaðna í 
kosningum eftir tvö ár sé stór spurn-
ing. „Við höfum séð það bregðast í 
nokkrum löndum og því ítreka ég að 
það er mikilvægt að vera auðmjúk-
ur gagnvart þessum niðurstöðum,“ 
segir Falkvinge. 

Fréttablaðið fór á stúfana og 
spurði vegfarendur út í afstöðu 
þeirra til Pírataflokksins og skýring-
ar á fylgisaukningunni undanfarnar 
vikur.  jonhakon@frettabladid.is

Segist tilbúinn til að axla ábyrgð 
Þingmaður Pírata segir það forgangsatriði að greina betur milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds. Hann segist reiðubúinn til þess að 
axla alla þá ábyrgð sem honum yrði veitt. Stofnandi Píratahreyfingarinnar segir að taka beri niðurstöðum skoðanakannana af auðmýkt.

  Við 
þurfum að 

spyrja okkur 
að því hvernig 

á að mynda 
ríkisstjórnir. 

Helgi Hrafn 
Gunnarsson,

þingmaður Pírata.

STOFNANDINN  Rick Falkvinge segir mikilvægt að vera auðmjúkur gagnvart niður-
stöðunum. AÐSEND MYND

Kormákur Örn Axelsson og Skarp-
héðinn Þórsson gætu báðir hugsað 
sér að kjósa Pírata ef kosið væri í 
dag. Skarphéðinn telur að fylgis-
aukning Pírata sé vegna tímabund-
innar óánægju með fjórflokkinn. 

„Ég held líka að umræðuhefð þeirra sé góð. Þau kjósa rökræður frekar 
en kappræður,“ segir hann. Kormákur telur gildi þeirra vera að ná til 
fólks. „Þau predika ákveðin frjálslynd gildi sem ekki fá að blómstra í 
öðrum flokkum,“ segir Kormákur.

Margeir Gunn-
ar Sigurðsson 
 segir að hann 
gæti hugsað sér 
að kjósa Pírata 
ef kosið væri 

í dag. „Það eru held ég margir 
þættir sem útskýra þessa fylgis-
aukningu Pírata,“ segir hann. „Ég 
held að margir hafi misst trúna 
á kerfinu en Píratar eru eitthvað 
nýtt og ferskt. Þau stunda heiðar-
leg vinnubrögð, eru svona „no-
nonsense“,“ bætir hann við.

Sandra Lilja Joukodóttir  segir að hún eigi erfitt með 
að gera upp hug sinn en að öllum líkindum yrðu Pírat-
ar fyrir valinu ef kosið yrði í dag. „Ég held að margir 
vilji nýtt blóð og nýja hugsun,“ segir hún. „Það sem 
ríkisstjórnarflokkarnir eru að gera er ekki að virka, það 
þarf algerlega að stokka upp í þessu,“ segir Sandra.

Eiríkur Hall-
dórsson segist 
myndu kjósa 
Pírata ef kosið 
væri í dag. 
Þar ræður för 

áhersla á gagnsæi. „Mér þykir þau 
vera heiðarleg og þau tala fyrir 
góðum málum,“ segir hann. „Þau 
leggja áherslu á opna stjórnsýslu 
og mannréttindamál, það líkar 
mér,“ segir Eiríkur.

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl
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Almennt útboð á hlutum í Reitum fasteignafélagi hf. 
hefst miðvikudaginn 25. mars kl. 16.00 og lýkur föstudaginn 27. mars kl. 16.00

Arion banki hyggst selja 13,25% í félaginu 
Markmið seljanda er annars vegar að útboðið geri félaginu kleift að uppfylla skilyrði Nasdaq Iceland um dreifingu hlutabréfa sem tekin eru til 
viðskipta á Aðalmarkaði og hins vegar horfir seljandi til þess að selja eign sína á sem hagstæðustu verði. 

Tekið er við áskriftum rafrænt á vef Arion banka, arionbanki.is
Stærð útboðsins nemur 100.000.000 hlutum og er söluandvirði þeirra að lágmarki 5.550 milljónir króna. Tvær áskriftarleiðir eða tilboðsbækur 
eru í boði en ákvörðun um stærð tilboðsbóka mun taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn.  

Meginregla við úthlutun verður að taka þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðs verði birtar opinberlega 
30. mars 2015. Útboðið er með fyrirvara um að hlutir í félaginu verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Slíkt samþykki birtir Nasdaq
Iceland ásamt tilkynningu um fyrsta mögulega viðskiptadag með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Eindagi kaupverðs er áætlaður 7. apríl 
2015 og stefnt að því að viðskipti geti hafist á Aðalmarkaði 9. apríl 2015.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi 
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins í lýsingu hlutabréfa sem félagið birti 17. mars 2015 og er 
sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti. Lýsinguna má nálgast rafrænt á reitir.is/fjarfestar og arionbanki.is. Hana má einnig nálgast innbundna
á skrifstofu Reita í Kringlunni 4-12 í Reykjavík og hjá Arion banka í Borgartúni 19 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar
Fyrirtækjaráðgjöf fjárfestingabankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með útboðinu og því ferli að fá hlutabréf og skuldabréf félagsins tekin til 
viðskipta. Aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum fjárfestingabankasviðs Arion banka eða verðbréfa- 
og lífeyrisþjónustu í síma 444-7000 og tölvupóstfangi reitirutbod@arionbanki.is.

Tilboðsbók A
> Hver áskrift að andvirði 100.000–10.000.000 kr.
> Verðbil 55,5–63,5 kr./hlut
> Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B

Tilboðsbók B
> Áskrift að andvirði yfir 10.000.000 kr.
> Lágmarksverð 55,5 kr./hlut
> Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A

Reitir sérhæfa sig í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu 
á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuð-
borgarsvæðinu. Heildareignir Reita í árslok 2014 námu 102 milljörðum 
króna. Fasteignir í eigu félagsins eru um 130 talsins og nálægt 410
þúsund fermetrum að stærð. Meðal þeirra má nefna stærstan hluta 
Kringlunnar, Hilton Reykjavík Nordica, Icelandair hótel Reykjavík Natura,
Kauphallarhúsið og nokkrar af perlum íslenskrar byggingarsögu í miðbæ 
Reykjavíkur. Stærstu leigutakar Reita eru Hagar, Flugleiðahótel, ríki og 
sveitarfélög samtals með tæpan helming tekna félagsins.
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Bæjarráð Sandgerðis hamstrar miða í 
strætó áður en hækkun tekur gildi

2SANDGERÐI 
Bæjarráð 

Sandgerðis-
bæjar sam-
þykkti á síðasta 
fundi sínum að 
kaupa farmiða 
í strætó fyrir 
tvær milljónir 
króna. Strætó 
bs. hefur ákveð-
ið að hækka 
verð fyrir stakt far og hugnast bæjarráði Sandgerðisbæjar það illa. 
Bæjarráð samþykkti einnig bókun þar sem ráðið taldi óheppilegt 
að fyrirtækið hefði tekið ákvörðun um gjaldskrárhækkun. Átelur 
það stjórn fyrirtækisins fyrir að taka ákvörðun um gjaldskrárhækk-
un sem þýði hækkun kostnaðar fyrir notendur á Suðurnesjum.

Dalabyggð skilar 
tekjuafgangi

3DALABYGGÐ Rekstrar-
niðurstaða Dalabyggðar 

á árinu 2014 var jákvæð 
um 53 milljónir króna. 
Þetta kemur fram í árs-
reikningi sveitarfélagsins 
sem kynntur var á fundi 
sveitarstjórnar í vikunni. 
Rekstrartekjur sveitarfélags-
ins fyrir A- og B-hluta voru 
715 milljónir króna og gjöld 
650 milljónir. Fjárhagsstaða 
Dalabyggðar hefur verið 
að batna síðustu ár og var 
handbært fé sveitarfélags-
ins í lok árs 117,1 milljón 
króna. 

Vilja ríkisvaldið 
til Grímseyjar

1GRÍMSEY Bæjarstjórn 
Akureyrarkaupstaðar, At-

vinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 
og Byggðastofnun héldu fund 
með íbúum Grímseyjar síðast-
liðinn miðvikudag til að ræða 
framtíð byggðar í eynni. Í til-
kynningu frá Akureyrarbæ segir 
að reynt verði að kalla ríkis-
valdið, þingmenn og ráðherra 
að borðinu til að knýja fram 
lausnir á þeim vanda sem blasir 
við. Fyrir liggur að útgerðir í 
eynni eru mjög skuldsettar við 
Íslandsbanka og knýr bankinn 
á að gerðar séu upp skuldir við 
bankann.

LAUGARDAGUR TIL LISTA

Arion banki býður þér á opnun sýningarinnar 
Fletir í höfuðstöðvum bankans, Borgartúni 19, 
í dag, laugardag.
 
Fletir er sýning á verkum þriggja listamanna af ólíkum 
kynslóðum, þeirra Ragnheiðar Jónsdóttur Ream, 
Ingunnar Fjólu Ingþórsdóttur og Hugsteypunnar, sem er 
samstarfsverkefni Ingunnar Fjólu og Þórdísar 
Jóhannesdóttur.
 
Sýningin verður opnuð með fyrirlestri Aldísar Arnar- 
dóttur listfræðings um listamennina. Fyrirlesturinn, 
sem ber heitið Hin kvika kompósisjón, hefst kl. 13.30.

Allir velkomnir.

BANDARÍKIN Kaliforníubúar gætu 
á næstunni þurft að taka afstöðu 
til þess í þjóðaratkvæðagreiðslu í 
ríkinu hvort samkynhneigðir eigi 
að vera gerðir réttdræpir.

L ö g f r æ ð i n g u r i n n  M a t t 
McLaughlin lagði inn tillöguna 
fyrir fylkisþing Kaliforníu í 
febrúar í þeim tilgangi að knýja 
fram þjóðaratkvæðagreiðslu um 
málið. Í Kaliforníu eru í gildi 
lög um frumkvæðisrétt borgara 
til að leggja málefni í almenna 
atkvæðagreiðslu.

Tillagan sem kallast „lög um 
bælingu kynvillinga“ kveður á 
um að kynferðislegt samneyti 
einstaklinga af sama kyni sé 
óskapnaður að mati hins almátt-
uga guðs og að samkynhneigða 
einstaklinga beri að drepa með 
byssuskoti í hausinn eða með 
öðrum „viðeigandi“ hætti.

Tillagan hefur vakið upp mikl-
ar deilur í Kaliforníu um hve 
langt tjáningarfrelsið getur 
gengið. Hópur LGBT-þingmanna 
á fylkisþingi Kaliforníu hefur 
ritað lögmannafélagi Kaliforníu 
bréf þar sem krafist er að hæfni 
McLaughlins til að starfa sem 
lögfræðingur verði könnuð. 4.600 
Kaliforníubúar hafa einnig skrif-
að undir áskorun þess efnis að 
lögmannsréttindi McLaughlins 
verði afturkölluð.

Gagnrýnendur tillögunnar 
hafa lýst því yfir að frumkvæð-
isréttur íbúa fylkisins kunni að 
vera of frjálslyndur. Fjölmiðla-
ráðgjafinn Carol Dahmen fer 
fyrir  undirskriftarsöfnuninni 
gegn McLaughlin. Hún segir 
að þessi tillaga sé ólík öllum 
öðrum tillögum sem farið hafa í 
atkvæðagreiðslu í Kaliforníu en 
ásamt því að vilja afturkalla lög-
mannsréttindi McLaughlins er 
hún einnig að vekja athygli á því 

að endurbæta mætti kosninga-
kerfið.

„Þetta er áhugaverð umræða 
um mörk tjáningarfrelsisins,“ 
segir hún í samtali við The Sacra-
mento Bee. „En hér er um að 
ræða lögfræðing, sem hvetur til 
manndrápa,“ segir hún.

Þrátt fyrir mikla andúð á til-
lögu McLaughlins mun hún að 
öllum líkindum komast á það stig 
að afla þarf henni nægra undir-
skrifta til stuðnings áður en 
hún kemst í allsherjaratkvæða-
greiðslu meðal íbúa fylkisins. 

Auk þess er það í höndum dóms-
málaráðherra Kaliforníuríkis, 
Kamala Harris, að útfæra hvern-
ig tillagan liti út á atkvæðaseðli 
áður en hún geti farið til atkvæða-
greiðslu.  stefanrafn@frettabladid.is

Vill gera samkyn-
hneigða réttdræpa
Lögfræðingur í Kaliforníu hefur lagt fram tillögu í þjóðaratkvæðagreiðslu um að 
samkynhneigðir skuli verða réttdræpir. Tillagan, sem hefur vakið mikla reiði, fer 
að öllum líkindum í atkvæðagreiðslu að lokum vegna ákvæða um tjáningarfrelsi.

KAMALA HARRIS Það er í höndum dómsmálaráðherra Kaliforníuríkis að móta til-
löguna.  JUSTIN SULLIVAN/AFP

MOSFELLSBÆR Ný og bætt aðstaða fyrir slökkvilið 
og sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu var vígð 
í gær í Mosfellsbæ. Gegnir nýja slökkvistöðin stóru 
hlutverki í almannavörnum sveitarfélaganna á svæð-
inu. 

Við vígsluna fluttu Dagur Eggertsson borgarstjóri 
og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, 
ávörp og klipptu oddvitar sveitarfélaganna á borða 
við það tilefni.

Stöðin er vel staðsett með tilliti til útkalla og 
kemur til með að þjóna jafnframt framtíðaruppbygg-
ingu á svæðinu. 

Bygging slökkvistöðvarinnar er sameigin-
legt verkefni þeirra sveitarfélaga sem standa að 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hún kemur til 
með að stytta verulega viðbragðstíma slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamanna á austurhluta svæðisins 
og gera sveitarfélögunum þannig kleift að veita betri 
grunnþjónustu.

Opið hús verður í slökkvistöðinni, sem stendur 
við Skarhólabraut, milli eitt og þrjú í dag þar sem 
almenningi gefst kostur á að skoða nýju stöðina. - sa

Bæjarstjóri Mosfellsbæjar og borgarstjóri opnuðu nýja slökkvistöð:

Styttir viðbragðstíma slökkviliðs

BÆTT AÐSTAÐA  Nýja slökkvistöðin gegnir mikilvægu hlut-
verki við að stytta viðbragðstíma bæði slökkviliðs og sjúkra-
flutninga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LANDIÐ
1

2

3

  Þetta er áhugaverð 
umræða um mörk tján-

ingarfrelsisins. En hér er 
um að ræða lögfræðing, 

sem hvetur til manndrápa.
 Carol Dahmen, fjölmiðlaráðgjafi.
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F
ámennur hópur hefur fengið mikið vald í sínar hendur, til 
þess að fara með í þjóðarumboði í fjögur ár. Það veltur á 
miklu að hann rísi undir ábyrgð sinni og njóti trausts til 
starfa. Þannig skrifaði Davíð Oddsson, ritstjóri Morgun-
blaðsins, í blað sitt skömmu eftir síðustu kosningar. 

Davíð er manna reyndastur á þessum vettvangi og því ber að gefa 
orðum hans gaum.

Að njóta trausts til starfa, var skrifað. Það hefur ráðherrum í 
ríkisstjórninni ekki tekist, frekar en Alþingi öllu. Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra og Ragnheiður Elín Árnadóttir 
iðnaðarráðherra hafa verið til umfjöllunar að undanförnu. Og það 
að vonum. Allir nústarfandi ráðherrar eru nýliðar á þeim vett-
vangi. Nýliðanna bíða margar hættur í reynsluleysinu.

Aftur skal vitna í skrif Davíðs 
Oddssonar, skrif sem hann 
birti í Morgunblaðinu skömmu 
eftir kosningarnar. „Það er 
reyndar þekkt að einungis örfáir 
þingmenn, sem ná því að verða 
ráðherrar, ná því jafnframt að 
verða húsbændur í sínum ráðu-
neytum. Flestir þeirra eru gerðir 

húsvanir á fáeinum vikum og um svipað leyti og mesta ráðherra-
víman yfir framanum er dofnuð láta raunverulegir stjórnendur 
ráðuneytanna bara vel af þeim. Í framhaldinu sendist ráðherrann 
síðan með erindi fyrir þá sem eftir skipuriti heyra undir hann.“

Eflaust er þetta allt satt og rétt. En nú má spyrja, getur verið að 
fleiri en innanbúðarfólk ráðuneytanna nái þannig tökum á reynslu-
lausum ráðherrum og geti þannig haft áhrif á gerðir þeirra og 
framgang? Því má alveg trúa. Til að mynda er öllum ljóst að vandi 
utanríkisráðherra er honum alls ekki til framdráttar. Málið allt 
er erfitt fyrir ráðherrann og ríkisstjórnina alla. Sennilega hefði 
verið heppilegast að skrifa ekki bréfið til Evrópusambandsins og 
láta málið allt kyrrt liggja. Málið skoðast út frá þessum orðum: „ Í 
framhaldinu sendist ráðherrann síðan með erindi fyrir þá …“

Allt þetta virkar þannig að Gunnar Bragi sé að verja vondan 
málstað sem hann hvorki trúir á né skilur. Hingað til er ekki vitað 
um nokkra manneskju sem skilur ráðherrann og hvað þá bréfið 
hans. Hann sjálfur er engin undantekning þar á.

„Í framhaldinu sendist ráðherrann síðan með erindi fyrir þá …“ 
sagði hér að ofan í tilvitnun í skrif Davíðs Oddssonar. Þá kemur 
iðnaðarráðherrann Ragnheiður Elín í hugann. Henni hefur fátt 
tekist í embætti ráðherra. Hafi hún verið í bágri stöðu fyrir þá 
margfaldaðist vandi hennar þegar upplýstist um ívilnunarsamn-
ing við eitt fyrirtæki. Þegar ráðherra ákveður að ívilna fyrir-
tæki, færa því forskot á önnur, verður hann að muna að þar með 
skekkir hann samfélagslega stöðu margra. Slíkt er og á að vera 
vandmeðfarið.

Skoðanakannanir spegla huga kjósenda á þeim tíma sem þær 
eru gerðar. Nú er staðan sú að helmingur kjósenda, yngri en 
fimmtíu ára, myndi ekki kjósa fjórflokkinn; Sjálfstæðisflokk, 
Framsóknarflokk, Samfylkingu eða Vinstri græna. Hvers vegna 
ætli það sé? Þeir kjósendur gera greinilega kröfur um að orð haldi, 
unnið sé að lausn vandamála en þau ekki sköpuð.
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SPOTTIÐ

MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Þegar ég var barn þurfti ég 
aldrei að þrífa eftir mig. 
Ég þvoði ekki upp diska 
eða glös. Ég þvoði ekki 

af mér fötin. Ég henti þeim bara 
á gólfið þar sem ég fór úr þeim, 
svo birtust þau nokkrum dögum 
síðar hrein og samanbrotin í fata-
skápnum. Ég tók ekki einu sinni til 
í herberginu mínu. Það hreinsað-
ist bara af sjálfu sér, þegar ég var 
ekki heima. Mamma gerði þetta allt 
og mér fannst það eðlilegt. Þegar 

ég eltist var 
svo gerð aukin 
krafa á mig, að 
ég sæi um og 
tæki ábyrgð á 
sjálfum mér og 
mínu umstangi. 
Mamma var 
þreytt á þessu 

og fannst ósanngjarnt að þurfa að 
hirða upp draslið eftir mig.

Ég fór að taka af borðinu og 
fara með diska og glös í vaskinn. 

Ég setti óhrein föt í óhreina tauið. 
Ég byrjaði að taka til í herberginu 
mínu. Þegar það var orðið mitt mál 
þá fór umgengni mín líka að breyt-
ast. Ég hætti að drasla eins mikið 
til. Þegar ég var orðinn unglingur 
var ég orðinn nokkuð sjálfbær og 
hafði meira að segja lært að opper-
era þvottavélina. Ég hef haft sama 
háttinn á með mín eigin börn, hef 
aukið ábyrgð þeirra í hlutfalli við 
þroska og aldur. Mér finnst það 
heilbrigt og eðlilegt.

Heimspeki lúxus-sósíalismans

Fyrir nokkrum árum var ég 
í heimsókn hjá Hans vini 
mínum í Hollandi. Hann bað 

mig að hjálpa sér að trilla rusla-
tunnunum sínum út á götu því 
öskubíllinn kæmi næsta morgun. 
Á meðan við röltum með tunnurn-
ar sagði ég Hans, hvernig sorp-
hirða væri í Reykjavík. Í hverjum 
ruslabíl væri her manns sem hlypi 
inn í garða og sækti ruslið. Þetta 
fannst Hans afskaplega fyndin til-
hugsun. Hann hafði aldrei kynnst 
svona lúxus, alltaf séð sjálfur um 

sitt drasl. Hann sá sjálfan sig fyrir 
sér, standa við eldhúsgluggann, að 
drekka morgunkaffið sitt þegar 
glaðlegi ruslakarlinn kæmi, eins 
og pósturinn Páll, að sækja ruslið.

- Good morning, Hans!
- Good morning Mr. Garbageguy!
Í hverfinu sem ég bý hér í Houst-

on kemur ruslabíllinn einu sinni í 
viku. Þá trillar maður tunnunum 
sínum út á götu kvöldinu áður. 
Annars eru þær ekki tæmdar. 
Við erum með tvær tunnur, aðra 
fyrir almennan heimilisúrgang, 

hina fyrir endurvinnslu. Í hana 
fer plast, gler og pappi. Bíllinn er 
búinn vélarmi sem tekur upp tunn-
urnar og hellir úr þeim. Bílstjór-
inn er einn í bílnum. Þegar hann er 
búinn að tæma þær trillar maður 
þeim aftur upp að húsinu. Þetta 
er í alla staði ánægjulegt verk-
efni. Þarna hitti ég nágrannana 
og spjalla við þá. Þarna er kostn-
aði haldið í lágmarki og ábyrgðin 
látin hvíla hjá þeim sem býr til 
sorpið og borgin er ekki í neinum 
mömmuleik.

Mr. Garbageguy

Sorphirða í Reykjavík og víð-
ast á Íslandi er óhagkvæm og 
óþarflega dýr. Hún er ekki 

bara illa skipulögð heldur er hug-
myndafræðin að baki henni röng. 
Við erum að mörgu leyti eins og 
ábyrgðarlaus börn sem henda 
drasli þar sem þau standa, svo er 
það á ábyrgð annarra að hreinsa 
það upp. Á meðan flest siðmennt-
uð samfélög virðast vinna að því 
að auka sjálfsábyrgð íbúa á sem 
flestum sviðum, virðumst við vera 
annaðhvort langt á eftir og virð-
umst ekki skilja þessa einföldu 
hugmyndafræði, eða erum að fara 
algjörlega í hina áttina. Okkur 
finnst í svo mörgu að hin svoköll-
uðu yfirvöld eigi að sjá um hlutina 
fyrir okkur. Þeim ber skylda til að 
þrífa upp draslið sem við hendum 
á götuna, vera með her manns á 

launum við að sækja draslið okkar 
upp að dyrum og taka meira að 
segja jólatrén þegar jólin eru búin.

Það er stórmerkileg þversögn að 
þeir pólitísku flokkar sem kenna sig 
við sjálfstæði og einstaklingsábyrgð 
eru þeir sem reka hvað hatramm-
astan áróður fyrir þessum mun-
aðar-sósíalisma, eins og hin árlega 
uppákoma borgarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins þegar þeir fara um 
borgina, ásamt blaðamanni Morg-
unblaðsins, og hirða upp jólatré sem 
fólk hefur hent út um gluggann. 
Skilaboðin í þessu eru ekki að þeir 
séu plebbar og fólk sem hendir rusli 
út um gluggann sé sóðar heldur eigi 
yfirvöld að sjá sóma sinn í að þrífa 
þetta upp. Samfélag sem byggist á 
svona hugsun verður bæði dýrt í 
rekstri og íbúarnir verða að mörgu 
leyti eins og ofdekraður unglingur 

sem kann ekki á þvottavél og for-
eldrar hans hafa keypt heimilis-
hjálp til að þrífa eftir hann. Honum 
finnst það fínt. Hann þekkir ekkert 
annað og snögg reiðist ef einhver 
bendir á þetta eða gagnrýnir. Hann 
skilur ekki kostnaðinn við heimilis-
hjálpina og nennir ekki að hugsa um 
hann. Honum finnst hugmynda-
fræðin góð og vill sjá hana að verki 
á fleiri sviðum lífs síns. Ekkert er 
honum að kenna. Honum gengur 
illa í fjármálum og í samskiptum 
sínum við aðra og finnst það for-
eldrum sínum að kenna, svo hann 
gerir meiri kröfur til þeirra. Hann 
er dæmdur til að hjakka í þessu 
sama fari þangað til hann horfist 
í augu við það að hann byggir líf 
sitt á vondri hugmynd. Hann getur 
alveg lært á þvottavél eins og allir 
aðrir. 

Hver ber ábyrgð á jólatré?

Reynsluleysi ríkisstjórnarinnar gerir vart við sig:

Þegar ráðherrar 
verða húsvanir

SUNNUDAG KL. 19:10

365.is      Sími 1817

Skelltu þér í Talent-höllina á sunnudagskvöld og njóttu 
veislunnar í botn, miðasalan er á midi.is

BEIN ÚTSENDING

MIÐASALAN ER HAFIN!



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar 
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  
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Á degi Norðurlanda, 23. 
mars 1962, undirrituðu 
fulltrúar norrænu þjóð-
ríkjanna samstarfssátt-
mála í Helsinki og mörk-
uðu þar með upphafið að 
svæðasamstarfi fimm 
fullvalda ríkja sem á sér 
enga hliðstæðu í heim-
inum í dag. Fyrir Ísland 
var undirritun Helsink-
isáttmálans mikið gæfu-
spor, aðgangur opnaðist 
að sameiginlegum nor-
rænum vinnumarkaði, norrænu 

velferðarkerfi og æðri 
menntastofnunum. 

Norræna ráðherra-
nefndin er vettvangur 
norræna ríkisstjórnar-
samstarfsins en á síðasta 
ári var komið að Íslandi 
að gegna þar formennsku. 
Á formennskuárinu lögð-
um við áherslu á nokkur 
stór verkefni sem eru öll 
til þriggja ára, 2014-2016.

Verkefnin ganga vel
Stærsta verkefnið er Norræna 

lífhagkerfið, eða NordBio. Það 
fjallar í stuttu máli um mikil-
vægi þess að nýta sem best lif-
andi auðlindir okkar og að sem 
minnst fari í súginn. Þetta krefst 
nýskapandi hugsunar; úrgangur 
verður að auðlind sem hægt er 
að nýta til verðmætasköpunar. 
Um leið nýtur umhverfið góðs og 
atvinnutækifæri skapast í byggð-
um landsins. 

Kennslufræðitilraunin Bio-
Philia byggir á samnefndu lista-
verki söngkonunnar Bjarkar Guð-
mundsdóttur. Áhersla er lögð á að 

Dagur Norðurlanda

Hingað til hafa bláfátækir 
Indverjar verið stórtækast-
ir í því að rífa niður gömul 
og úrelt skip með handafl-
inu einu. Vegna óásættan-
legra vinnuaðstæðna hefur 
ESB ákveðið að flytja þurfi 
starfsemina og þá dett-
ur mönnum helst í hug 
ósnortnasta land Evrópu 
og taka til þess ca. 50 hekt-
ara lands við sjávarsíðuna. 
Sprengja kletta, steypa plön 
og viðlegukanta og girða 
af svæðið. Reisa svo eldspúandi 
bræðsluverksmiðju með tilheyrandi 
sjónmengun, hávaða og brennslu-
ilmi er leggur yfir nágrennið. Það 
segir sig sjálft að þessi starfsemi 
fengi hvergi landvist annars stað-
ar í Evrópu, svo vitlausir eru menn 
ekki. Halda svo að ekki þurfi að fara 
í umhverfismat – þótt einn vegspotti 
í Teigaskóg og nokkrar hríslur þar 
séu reyndar enn í slíku mati.

Hvað hrífur?
Lofað er 100 til 120 láglaunastörf-
um við niðurrif og bræðslu úreltra 
skipa. Svíinn vill fá full yfirráð yfir 
svæðinu og trúlega fara fram á að 
það verði tollfrítt. Annars þyrfti 
m.a. að tollafgreiða hvert skip. Af 
þessari starfsemi fengjust lítil eða 
engin gjöld, hvorki hafnargjöld 
né fasteignagjöld. Hagnaðurinn 
fer auðvitað til heimastöðva fyrir-
tækisins og þar greiðast skattar og 
skyldur. Spyrja má hvað TS Shipp-
ing ætlar að borga fyrir 50 hekt-
ara lands og rafmagnið. Eða má 
ekki spyrja að því? Af hverju er TS 
Shipping ekki einu sinni skráð með 
síma í Svíþjóð? Hvar er það yfirleitt 
skráð? Hvað er nákvæmlega á bak 
við þetta fyrirtæki? 

Vinnslan
Gert er ráð fyrir að hingað komi 
árlega um það bil 60 úrelt skip til 
niðurrifs. Það er eins gott að þau 
haldist á floti meðan þau bíða niður-
rifs. Hver ber ábyrgðina á hugsan-
legu mengunarslysi ef slíkt gerist? 

Allur togarafloti Íslendinga telst 
um 50 skip, svo menn átti sig á 
magninu. Hvað fylgir þessum skip-
um þegar þau eru dregin að landi og 
opnuð? Ómælt magn af botngróðri 

og sjávardýrum, sveppum 
og jarðvegspöddum? Hvern-

ig höndla menn það? Þá sleppa rott-
urnar í land, fegnar frelsinu. Við 
komu til landsins gerir tollurinn 
athugasemd við ósoðnar pulsur eða 
notaða veiðistöng. Hvaða matar-
úrgangar, mengaður fatnaður og 
annað slíkt skyldi leynast í yfir-
gefnu skipi? Skip er ekki bara stál.

Hvað með öll spilliefnin, svo sem 
olíu, glussa, rafgeymasýrur og tugi 
annarra spilliefna? Í flestum eldri 
skipum voru innréttingarnar úr 
asbesti (vegna brunahættu). Hvern-
ig á að höndla það og hvar á að urða 
öll þessi spilliefni sem eru í tonnum 
talin og á hvers kostnað?  

Verðfall eigna
Ef Dalvíkurbyggð ætlar að bjóða 
gestum og gangandi upp á slíka 
sjónmengun, loftmengun, hávaða 
og reykspúandi bræðsluverksmiðju 
og hér um ræðir, umvafin fjall-
háum haugum af brotajárni og 
spilliefnum, með tugi ryðdalla úti 
fyrir ströndinni, gef ég lítið fyrir 
vinsældir staðarins. Eins er spurn-
ing hvort þetta fari vel við vinnslu 
sjávarafurða í næsta nágrenni. Ég 
fullyrði að verðfall yrði á öllum 
fasteignum á Dalvík og ódýrt yrði 
að kaupa sér sæluhús í Hrísey með 
brennsluilm í kaupbæti í réttri vind-
átt.   

Bjarni Th. Bjarnason, sveitar-
stjóri Dalvíkurbyggðar, hlýtur að 
hafa meiri metnað fyrir hönd síns 
fólks en þetta. Ekki sleppa TS Shipp-
ing við að svara öllum spurningum, 
hvorki hvað varðar framkvæmdina, 
fjármögnunina, skattamálin, arð-
semina né ábyrgðina, og ekki síst 
hverjir þeir eru. Um þetta allt þarf 
að leggja fram áreiðanleg gögn, 
ekki orðagjálfur.

Dalvík – Indland 
norðursins

RÁÐSTEFNA Á VEGUM FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS Í SAMSTARFI VIÐ 

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

HVERS VEGNA FJÁRMÁLAEFTIRLIT?

Hilton Reykjavík - Nordica

Mánudagur 23. mars 2015 
frá kl. 13.00 til 17.00

Á ráðstefnunni verður fjallað um tilgang skilvirks fjármálaeftirlits, helstu nýjungar á sviði 

eftirlits og reglusetningar á alþjóðavettvangi, í Evrópu og stöðu Íslands í því samhengi. 

Fjallað verður um nýlega úttekt AGS á virkni bankaeftirlits á Íslandi með tilliti til viðmiða 

um bestu framkvæmd og umbótaverkefni Fjármálaeftirlitsins.

DAGSKRÁ

 1.  Opnunarávarp fjármála- og efnahagsráðherra
  Bjarni Benediktsson 13.00 - 13.20

 2. Effective Supervision: Ability and Willingness to Act
  Ceyla Pazarbasioglu, aðstoðarframkvæmdastjóri AGS 13.20 - 14.00

 3. Risk based supervision in Denmark
  Flemming Nytoft Rasmussen, fv. aðstoðarforstjóri Finanstilsynet 14.00 - 14.20

 4. Enginn maður er eyland. Fjármálaeftirlit fyrir hvern?
  Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME 14.20 - 14.40

KAFFIHLÉ 14.40 - 15.00

 5. Byggjum upp traust
  Steinþór Pálsson, formaður stjórnar SFF og bankastjóri Landsbankans 15.00 - 15.20

 6. Fjárhirðarnir og annarra manna fé: Hlutverk stjórna 
  fjármálafyrirtækja í fjármálaeftirliti
  Guðrún Johnsen, lektor við viðskiptafræðideild HÍ og varaformaður 
  stjórnar Arion banka 15.20 - 15.40

 7. Innleiðing áhættumiðaðs eftirlits hjá FME
  Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri FME 15.40 - 16.00

 8. Pallborðsumræður
Þátttakendur: Ceyla Pazarbasioglu, Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri, Frosti Sigurjónsson þingmaður, Tómas Brynjólfsson 
skrifstofustjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Steinþór Pálsson 
og Unnur Gunnarsdóttir.                 

  Stjórnandi: Edda Hermannsdóttir 16.00 - 17.00
   
   
   Ráðstefnustjóri: Ásta Þórarinsdóttir, formaður stjórnar Fjármálaeftirlitsins

   Vinsamlegast skráið þátttöku á fme@fme.is

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

NORÐURLÖND

Eygló
Harðardóttir
samstarfsráðherra 
Norðurlandanna

UMHVERFIS-
MÁL

Haukur R. 
Hauksson
kennari

brjóta upp hefðbundnar kennslu-
aðferðir með því að tvinna saman 
vísindi og listir. 

Norræna velferðarvaktin bygg-
ir á samnefndu verkefni sem sett 
var hér á laggir strax eftir efna-
hagshrunið 2009. Efnahagskrepp-
ur og vár á Norðurlöndum undan-
farna áratugi verða rannsakaðar 
og viðbragðsstyrkur norrænu 
velferðarkerfanna í alvarlegum 
fjármálaþrengingum verður met-
inn. 

Norræni spilunarlistinn er 
menningarverkefni þar sem 
markmiðið er að kynna norræna 
popptónlist jafnt innan Norður-
landa sem utan. Verkefnið nýtir 
netið til þess að ná til almenn-
ings en miðstöð þess er á heima-
síðu þar sem kynningin fer fram. 
Viðtökur hafa farið langt fram 
út björtustu vonum. Ofangreind 
verkefni ganga mjög vel og stefna 
í að skila góðum árangri fyrir 
íbúa Norðurlandanna. Þau eru 
dæmi um jákvæðan framgang 
norrænnar samvinnu. 

Nýlegar áskoranir
Nýlegar áskoranir er einnig að 
finna í norrænu samstarfi um 
þessar mundir sem finna þarf 
lausn á og vil ég nefna tvær 
þeirra, stöðu upplýsingaskrif-
stofa í Rússlandi og aukna þörf 
fyrir ráðstefnutúlkun.

Undanfarin 20 ár hefur Nor-
ræna ráðherranefndin rekið upp-

lýsingaskrifstofur í Rússlandi. 
Nýverið hafa rússnesk stjórn-
völd með hertum reglum þrengt 
mjög að starfsemi skrifstofanna. 
Rekstrarumhverfi skrifstofanna 
er nú orðið óviðunandi og hafa 
samstarfsráðherrar Norðurlanda 
því ákveðið að loka þeim. Ákvörð-
unin var allt annað en auðveld 
en vonast er til að hægt verði að 
hefja starfsemi á ný í framtíð-
inni.

Samstarfstungumál norræns 
samstarfs eru danska, norska og 
sænska. Þess vegna er mikilvægt 
að ekki verði dregið úr kennslu í 
þessum tungumálum hér á landi. 
Á norrænum fundum verður þörf 
á færum íslenskum ráðstefnu-
túlkum í framtíðinni. En vegna 
fjárskorts var ekki boðið upp á 
ráðstefnutúlkanám við Háskóla 
Íslands á þessu skólaári. Starfs-
hópur hefur nú verið skipaður 
um þetta málefni og vona ég að 
niðurstaða hans verði að kennsla 
geti hafist á ný. 

➜ Á norrænum fundum 
verður þörf á færum íslensk-
um ráðstefnutúlkum í fram-
tíðinni. En vegna fjárskorts 
var ekki boðið upp á ráð-
stefnutúlkanám við Háskóla 
Íslands á þessu skólaári.

➜ Í fl estum eldri 
skipum voru innrétt-
ingarnar úr asbesti 
(vegna brunahættu). 
Hvernig á að höndla 
það og hvar á að urða 
öll þessi spilliefni …



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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Heimili sem er öruggt 
og heilsusamlegt er ein 
grundvallarforsenda 
fyrir þroska barna, heilsu 
þeirra, menntun og félags-
lífi. Samkvæmt barnasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna 
sem Ísland hefur lögfest, 
eiga öll börn rétt á að lifa 
og þroskast og að búa við 
aðstæður sem stuðla að 
líkamlegum, andlegum og 
félagslegum þroska þeirra. 
Ekki má mismuna börnum 
vegna stöðu þeirra eða 
foreldra þeirra, svo sem 
sökum efnahags foreldra.

Börn þurfa aðstöðu og næði á 
heimili sínu til að vinna heima-
vinnu, leika sér og geta boðið 
félögum sínum heim. Börn sem 
búa við fátækt eru líklegri til að 
búa ekki við þessar aðstæður. 

Samkvæmt skýrslu Evrópuhóps 
Barnaheilla – Save the Children, 
sem kom síðastliðið vor, kemur 
fram að um 16% íslenskra barna, 
eða um 12.000 börn, eiga á hættu 
að búa við fátækt. Þar kemur 
jafnframt fram að allt að 30% 
barnanna búa í húsnæði sem er 
óviðunandi og jafnvel við mikið 
þröngbýli. Um 40% barnanna búa 
við þær aðstæður að húsnæðis-
kostnaður er fjölskyldunni þung-
ur baggi – og henni jafnvel ofviða. 
Of stór hluti heimilistekna fer í 
húsnæðiskostnað og því er fjár-
magn af skornum skammti til ann-
arra þátta á borð við tómstundir 
barnanna eða heilsueflingu. Börn-
in búa í mörgum tilfellum við tíða 
flutninga, sem gerir það að verk-
um að þau missa tengsl við gamla 
félaga og vini og ná ekki að eignast 
nýja eða verða hluti af hópnum á 

hverjum stað. Þau eiga því 
á hættu að verða félags-
lega einangruð. 

Allir eigi öruggt heimili
Húsnæðismál hafa verið 
mikið í umræðunni undan-
farin misseri á Íslandi, 

ekki síst vegna mikils kostnað-
ar barnafjölskyldna og óörygg-
is á leigumarkaði. Í nýútkominni 
skýrslu Velferðarvaktar velferðar-
ráðuneytisins, sem Barnaheill eiga 
sæti í, eru sett fram markmið til 
að vinna bug á fátækt. Eitt af 
þeim markmiðum er að stjórnvöld 
tryggi að allir eigi öruggt heim-
ili, ekki síst að börn búi við tryggt 
húsnæði til lengri tíma. Barna-
heill – Save the Children á Íslandi 
hvetja stjórnvöld til að vinna hratt 
og örugglega að því að ná þessu 
markmiði. 

Mikilvægt er að hafa ávallt í 
huga að börn bera ekki ábyrgð á 
þeirri stöðu sem þau eru í. Börn 
sem alast upp við fátækt eru jafn-
framt líklegri til að búa áfram við 
fátækt sem fullorðnir einstakling-
ar. Að alast upp við fátækt hefur 
víðtæk áhrif á möguleika barna til 
framtíðar. Bernskan er afar mikil-
væg og líður hratt. Því er brýnt að 
vinna hratt að því að tryggja öllum 
börnum bestu mögulegu aðstæður 
til að þroska hæfileika sína og eiga 
gott líf. 

Fátækt – húsnæðis-
öryggi allra barna 
verði forgangsverkefni

Með krónuna í fartesk-
inu munum við ekki geta 
aflétt öllum höftum af 
gjaldeyrisviðskiptum 
eða leyft frjálst flæði 
fjármagns milli landa. 
Engum nema vitleys-
ingi dytti í hug að róa á 
árabáti til Bretlands. Í 
hnattvæddum fjármála-
viðskiptum er íslenska 
krónan slíkur árabátur, 
ef hún þá nær þeirri stærð. Við 
yrðum að leita ásjár efnahags-
stórveldis til að verja gjaldmið-
ilinn. 

Heftir gjaldmiðlar draga ekki 
bara úr samkeppni heldur auka 
þeir á einhæfni atvinnulífsins. 
Þeir ýta þeim greinum sem ekki 
þrífast við höft út af borðinu, 
meðan verndaðar auðlindagrein-
ar geta afborið höftin um tíma. 
Fréttir af flutningi fyrirtækja 
úr landi eru tíðar. Sá pólitíski 
og efnahagslegi ávinningur sem 
náðist með EES-samningnum er 
að renna okkur úr greipum. Bæði 
hefur viðskiptaumhverfið breyst 
og svo virðist sem samninginn sé 
að daga uppi í stjórnkerfinu. 

Lokaðir auðlindaatvinnuveg-
ir munu þola gjaldeyrishöft til 
skamms tíma, s.s. sjávaraút-
vegur, landbúnaður og stóriðja 
(að hluta). Þó mun samkeppnis-
hæfni sjávarútvegsins fljótlega 
líða fyrir innilokunina. Ástand-
ið í landbúnaði er þannig að það 
verður trauðla greint með verk-
færum hagfræðinnar. Fram-
leiðsluiðnaður, skapandi greinar 
og sprotafyrirtæki munu reyna 
að flytja starfsemi sína sem mest 
til útlanda, þar sem þær fá nauð-
synlegt súrefni til að þroskast 
og taka þátt í samkeppni, sem er 
orkugjafi sérhvers fyrirtækis, 
sem ekki byggir afkomu sína á 
vernduðum auðlindum.

Fortíð í forgang
Við þau tímamót þegar fyrsta 

rifan var opnuð í lokað 
hagkerfi landsins, á átt-
unda áratug sl. aldar, var 
allmikið rætt og skrif-
að um hagsældarhorfur 
landsins. Hagur þjóðar-
innar og þróun hagkerf-
isins hafði dregist aftur 
úr nágrannaþjóðum. Við 
bjuggum við víðtæk og 
langvarandi gjaldeyris-
höft, háa tolla og inn-

flutningstakmarkanir. 
Til að viðhalda þokkalegri 

afkomu voru fiskistofnar 
ofveiddir og gengið var á land-
gæði. Við stunduðum rányrkju. 
Þá ákvað meirihluti Alþingis að 
við skyldum ganga í EFTA. Það 
var bjarghringur sem dugði um 
stund. Ég minnist samtala við 
Magnús heitinn Kjartansson, 
sem tók við iðnaðarráðuneyt-
inu skömmu eftir inngönguna í 
EFTA. 

Þótt hann væri flokkslega 
innikróaður af þjóðlegum ein-
angrunarsinnum gerði hann sér 
grein fyrir því að velferð þjóð-
arinnar var komin undir marg-
þættu atvinnulífi. Hann sagði, 
að ef ekki tækist að festa fjöl-
breytt atvinnulíf í sessi, skapa ný 
störf sem menntað ungt fólk vildi 
starfa við, myndi landið smám 
saman þróast í verstöð – land 
þar sem lífs- og atvinnuhættir 
væru sniðnir að þörfum sjávar-
útvegs og landbúnaðar. Brott-
fluttir Íslendingar kæmu „heim“ 
í sumarfrí. Þetta yrði að koma í 
veg fyrir. Nú er þessi sviðsmynd 
að raungerast. Bæði fólk og fyrir-
tæki flytja úr landi og þeir sem 
ráða ferðinni í stjórnmálum for-
gangsraða skammtíma hagsmun-
um sjávarútvegs og landbúnaðar 
á undan framtíðinni. 

Traust
Nýverið barst frétt um að heims-
þekktur tölvurisi ætlaði að fjár-
festa fyrir liðlega tvö hundr-

uð milljarða í gagnaveri í 
Danmörku. Iðnaðarráðherra var 
fljótur að fullvissa okkur um að 
allt væri gert til að styrkja sam-
keppnishæfni landsins. 

Hann gleymdi að segja frá fæl-
ingarmætti íslensku krónunnar 
og þeirri vantrú sem erlendir 
fjárfestar hafa á henni sem fram-
tíðargjaldmiðli þjóðarinnar. Á 
tímum hnattvæðingar er traust-
ið ásamt langtíma hagnaðar von 
þyngsti ákvörðunarþáttur fjár-
festa. Sé traustið ekki til stað-
ar er fjárfest annars staðar. Við 
þetta er Ísland að glíma. Við 
urðum áþreifanlega vör við hyl-
dýpi vantraustsins í framhaldi af 
hruninu. 

Sú skoðun heyrist að við 
ættum að feta í fótspor Sviss-
lendinga og búa við eigin gjald-
miðil og tvíhliða samninga við 
erlend ríki og bandalög. Sterkur 
efnahagur þeirra byggist á mjög 
sam keppnis hæfu atvinnulífi og 
sterkum, frjálsum alþjóðlegum 
gjaldmiðli. Ekkert af þessu er til 
staðar hjá okkur. 

Vissulega er enginn leikur 
sjálfgefinn í þessari stöðu. Nýr 
gjaldmiðill liggur ekki á lausu, og 
skiptar skoðanir eru um hver sá 
ætti að vera. Það breytir því ekki 
að þetta verða íslenskir stjórn-
málamenn að leysa. Því dýpra 
sem þjóðin spólar sig niður í hjól-
för krónunnar, þeim mun erfið-
ara mun henni reynast að kom-
ast á greiðfæran veg aftur. Við 
höfum setið árum saman í þeim 
hjólförum. Er ekki komið nóg?

Verstöðin Ísland

Mest seldu 
sendibílar 
Evrópu
Gríðarsterk sendibílalína Ford
Ford hefur hlotið titilinn Sendibíll ársins – 
International Van of the Year árin 2013 og 2014. 
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk, 
virkni og áreiðanleika Ford Transit enda 
mest seldu sendibílar Evrópu síðustu 40 ár. 

Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.950.000 m/vsk.
Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 m/vsk.
Ford Transit Custom, 2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO2 losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 m/vsk.
Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km. Verð frá 5.495.000 m/vsk.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

FORD TRANSIT CUSTOM

FR
Á

FORD TRANSIT VAN

FR
Á

FORD TRANSIT CONNECT

FR
Á 2.379.032 3.491.935 4.431.452 

ford.is

ÁN VSK
KR. KR. KR.

ÁN VSK

Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16. 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.

ÁN VSK

Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum
við hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.
Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. 
Veldu traust umboð með einstöku þjónustu-
framboði fyrir bíla- og tækjaflota.  

EFNAHAGSMÁL

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur

SAMFÉLAG

Margrét Júlía 
Rafnsdóttir
verkefnastjóri 
innlendra verkefna 
hjá Barnaheillum–  
Save the Children á 
Íslandi

➜ Lokaðir auðlindaatvinnu-
vegir munu þola gjaldeyris-
höft til skamms tíma, s.s. 
sjávarútvegur, landbúnaður 
og stóriðja (að hluta). Þó 
mun samkeppnishæfni 
sjávarútvegsins fl jótlega líða 
fyrir innilokunina.

➜ Að alast upp við 
fátækt hefur víðtæk 
áhrif á möguleika 
barna til framtíðar. 



Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

60%  

  50-70%

Barnafatnaður frá
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Fyrir einu ári hjálpuðu 
ráðamenn í Kreml til við 
að setja á svið ólöglega 
og ólögmæta „þjóðar-
atkvæðagreiðslu“ á Krím-
skaga og í beinu fram-
haldi af henni var héraðið 
innlimað í Rússland og 
landamærum í Evrópu 
þar með breytt með valdi 
og kynt rækilega undir 
ólgunni í austurhluta 
Úkraínu.

Hin svokal laða þjóðar-
atkvæðagreiðsla á Krím, sem var 
efnt til í flýti á tveimur vikum, 
var skrípaleikur. Engir óháðir, 
alþjóðlegir eftirlitsmenn fylgd-
ust með framkvæmdinni. Þess 
í stað sáu rússneskir hermenn 
– „litlu grænu mennirnir“ eins 
og heimamenn nefndu þá – um 
að hrinda vilja Vladimírs Pútín 
í framkvæmd. Það ætti enginn 
að velkjast í vafa um hvaðan 
þessir vel vopnuðu menn komu. 
Útbúnaður þeirra, hreimur og 
þjálfun báru þess öll merki að 
þeir væru úr rússneska hernum, 
jafnvel þótt öll einkennismerki 
hefðu verið fjarlægð af búning-
um þeirra. 

Í aðdraganda hinnar svoköll-
uðu þjóðaratkvæðagreiðslu var 
slökkt á sendum úkraínskra sjón-
varpsstöðva á Krím og hver sá 
sem vogaði sér að andmæla her-
námi Rússa sætti beinum ógnun-
um. Síðan þá hafa ýmsir þeirra 
sem andmæltu horfið eða þeir 
fundist látnir; lík eins þeirra 
sýndi merki um að hafa sætt 
pyntingum. 

Allt þetta var gert í nafni 
þeirrar rakalausu fullyrðingar 
rússneskra ráðamanna að rétt-
indum rússneskumælandi íbúa 
Krím væri ógnað af hálfu stjórn-
valda í Kiev. 

Raunar viðurkenndi Pútín 
sjálfur í viðtali, sem birt var 
fyrr í þessum mánuði, að hann 
hefði unnið að undirbúningi inn-
limunar Krímskaga í Rússland 
í nokkrar vikur áður en efnt 
var til hinnar vafasömu þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Á meðan á 
þessu stóð á sínum tíma hélt 
hann því statt og stöðugt fram 

gagnvart alþjóðasam-
félaginu að hann væri 
ekki að íhuga inngöngu 
Krímskaga í Rússland og 
þrætti fyrir að rússnesk-
ir hermenn væru þar. 

Við vitum að rúss-
neskumælandi íbúar 
voru aldrei í neinni hættu 
á Krím né annars staðar 
í Úkraínu. Skömmu áður 
en innlimunin átti sér 
stað sagði umboðsmað-

ur þjóðernisminnihlutahópa hjá 
Öryggis- og samvinnustofnun 
Evrópu, ÖSE, að ekki hefði orðið 
vart „neinna vísbendinga um 
ofbeldi eða ógnanir“. 

Sannleikurinn er sá að 
skýrslur unnar fyrir Sameinuðu 
þjóðirnar, mannréttindafulltrúa 
SÞ og mannréttindafulltrúa Evr-
ópuráðsins sýna að það var fyrst 
eftir hernám Rússa sem mann-
réttindi áttu í vök að verjast 
á Krím. Þjóðernisminnihluta-
hópar á Krím hafa sérstaklega 
fengið að kenna á þessu, svo sem 
hinn tiltölulega fjölmenni hópur 
Krím-tatara. 

Ógn við Evrópu alla
Það er mikilvægt að ekki sé gert 
lítið úr þýðingu innlimunar Krím 
í Rússland. Herskáar aðgerðir 
Rússa þar og á Donbas-svæðinu 
eru ekki einvörðungu ógn við 
Úkraínu heldur líka Evrópu alla. 

Með því að innlima úkraínskt 
landsvæði og brjóta þannig frið-
helgi landamæra Úkraínu, auk 
þess að kynda undir ófriði í Aust-
ur-Úkraínu með stöðugum send-
ingum vopna og liðsauka, hafa 
Rússar stefnt lýðræðisskipan 
Evrópu í uppnám og þverbrotið 
gegn leikreglum alþjóðakerfisins 
á 21. öld. 

Þessar aðgerðir eru skýlaus 
brot á margvíslegum alþjóða-
skuldbindingum Rússlands, þar 
á meðal á stofnsáttmála SÞ, loka-
samningi Helsinki-ferlis ÖSE og 
samningi Rússlands og Úkraínu 
frá árinu 1997 um Svartahafs-
flotann. Af þessum sökum 
hefur Rússland verið einangrað 
í Öryggisráði SÞ og á vettvangi 
alþjóðasamfélagsins almennt. 

Af þessu leiðir að öll aðild-
arríki ESB og bandalagsríki 
þeirra, þar á meðal Ísland, verða 
að mæta þeirri ógn sem í aðgerð-
um Rússlands felst gagnvart 
gildum okkar og sameiginlegu 
öryggi. Ekkert ríki, sama hversu 
voldugt, getur leyft sér að hafa 
alþjóðalög að engu og komast hjá 
því að taka afleiðingunum. 

Við megum ekki sætta okkur 
við innlimun Krím í Rússland. 
Staðreyndin er eftir sem áður 
sú að þetta var ólögleg aðgerð; 
Krím er áfram hernumið land 
og þeir íbúar þess sem minnst 
mega sín líða fyrir gerræðis-
stefnu Rússa. 

Það er því miður svo að hefðu 
Rússar ekki hernumið Krím í 
fyrra og þvingað íbúa héraðs-
ins til að greiða atkvæði undir 
byssukjöftum, þá myndu íbúar 
Krím nú lifa lífi sínu í friði eins 
og þeir höfðu gert undanfarin 
23 ár, án þeirrar ógnar og þess 
harðræðis sem fylgir hinni ólög-
legu innlimun í Rússland. 

Það er til leið út úr þessu. 
Rússar geta enn kallað herlið 
sitt til baka frá Krím og Austur- 
Úkraínu, virt alþjóðlegar skuld-
bindingar sínar samkvæmt 
Minsk-samningunum og leyft 
úkraínsku þjóðinni að ákveða 
sjálf framtíð sína. 

En uns þetta gerist munum 
við ekki leiða hjá okkur það sem 
gerðist á Krím. Afstaða okkar 
er skýr: Innlimun Krím í Rúss-
land er ekki hægt að samþykkja 
og við munum áfram standa vörð 
um gildi okkar með þvingunar-
aðgerðum sem refsa þeim sem 
ábyrgir eru fyrir að slíta Krím 
frá Úkraínu. 

Kommuneqarfik SERMERSOOQ Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2015

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga- 
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf, m.a. á sviði menn- 
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla tengsl 
þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, fræðslu 
eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur 
og Þórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en mánudaginn 13. apríl og koma 
umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu. 
Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum sem
nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s: 411 4500.  
Stjórn sjóðsins mun afgreiða umsóknir í maí nk.

Reykjavík, 13. mars 2015
Borgarritari

Í sígildri ritgerð, Why I 
Write, setti George Orwell 
fram kjarnyrta skilgrein-
ingu á góðum texta: Good 
prose is like a window-
pane. Góður texti er eins 
og gluggarúða. Merk-
inguna þarf varla að 
útskýra en fyrir siðasakir 
má nefna að texti á að gera 
augljóst að hverju sjónum 
er beint, hvað er verið að 
segja. Í beinu framhaldi 
lýsti Orwell því til viðbótar að 
í verkum hans sjálfs hefði það 
undan tekningarlaust verið þegar 
hann skorti pólitískt markmið 
að hann hefði skrifað líflausar 
bækur, glapist í málskrúð, merk-
ingarlausar setningar, skreyti-
lýsingarorð og kjaftæði almennt.

Frá landnámi og fram á 20. 
öld bjuggu Íslendingar í torf-
bæjum. Lengst af þessum tíma 
þekkti þjóðin engar gluggarúður. 
Gluggar á torfbæjum – það er hjá 
þeim lánsömu sem höfðu glugga 
á annað borð – voru svonefnd-
ir skjágluggar. Þeir voru líknar-
belgir úr kúm sem voru skafnir 
og þandir og strengdir á trégrind, 
þurrkaðir þannig og komið fyrir 
í gati á þekjunni. Í lýsingu sem 
finna má á netinu segir m.a. að 
varla hafi sú birta sem kom gegn-
um skjáinn nægt nema til að gera 
ratljóst í húsum við góðar aðstæð-
ur. Prófið að setja bökunarpappír 
fyrir augun, þá fáið þið hugmynd 
um þetta.

Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra skilaði fyrir stuttu 
af sér, fyrir hönd ríkisstjórnarinn-
ar, nú alræmdu bréfi til Evrópu-
sambandsins. Við að lýsa efni þess 

og þýðingu vefst manni 
tunga um tönn. Það er von 
því að enginn, ekki einu 
sinni sendandi þess, ríkis-
stjórn Íslands, virðist geta 
skýrt það almennilega. 
Miðað við síðustu svör 
virðist sem ríkisstjórnin 
telji það í verkahring við-
takandans, ESB, að ráða 
fram úr hvað bréfið raun-
verulega segir. Ótrúlegt, 
en því miður satt.

Ef góður texti er gluggarúða 
þá er þetta bréf ríkisstjórnarinn-
ar til ESB skjágluggi af því tagi 
sem Íslendingar máttu um aldir 
búa við í torfbæjum sínum. Með 
því fæst engin skýr mynd af einu 
eða neinu, öðru nær: það bjagar 
og myrkvar og byrgir allt sem 
fyrir verður. Engum hefur tekist 
að rýna í það og greina handaskil 
í hugarheimi sendandans. Miðað 
við þetta bréf er fólki vorkunn að 
velta fyrir sér hvort ratljóst sé 
þar yfirhöfuð? 

Augljóst undirferli   
Það er þeim mun áleitnari spurn-
ing ef tekið er mið af því sem 
öllum er ljóst, og ekki út af þessu 
bréfi en frekar þrátt fyrir það, að 
pólitískt markmið ríkisstjórnar-
innar er vissulega að ganga af 
ESB-umsókninni dauðri. For-
svarsmenn hennar skyldi því 
ekki undra, og allra síst mæta 
réttmætum spurningum og gagn-
rýni með þótta og yfirlæti, þó svo 
óskiljanlegt bréf sem hún ákvað 
að senda, að sögn í þágu þessa 
pólitíska markmiðs, og getur svo 
ekki einu sinni tjáð sig einum 
rómi um, jafnvel ekki utan-

ríkisráðherra sjálfur frá einni 
setningu til annarrar, skuli hjá 
alþjóð – og alþjóðastofnunum – 
mæta engu nema reistum brún-
um, kollklóri og axlayppingum. 
Látum þá vera allt um hið aug-
ljósa undirferli í þessu furðulega 
máli: að sniðganga réttan stjórn-
skipulegan farveg svona mála. 
Um það ætti nóg að vera komið 
fram nú þegar.

Orwell heitnum hefði kannski 
þótt fróðlegt að hitta hér fyrir 
kennslubókardæmi um algera 
andstæðu hans eigin ágætu prins-
ippa í textaskrifum. Þetta er hins 
vegar ekki skemmtilegt fyrir 
okkur Íslendinga dagsins í dag, 
sem finnum okkur hinum megin 
við skjáglugga ríkisstjórnarinn-
ar, guðum á gluggann, reynum af 
veikum mætti að rýna í rökkrið 
fyrir innan, bönkum jafnvel og 
hrópum. Huggum okkur samt 
við það að þó landinu virðist um 
þessar mundir stjórnað innan 
úr torfbæ þá erum við hin flest 
komin út í birtuna og getum séð 
og metið hlutina eins og þeir 
raunverulega eru. 

Andlegir torfbæir

Munum Krím
UTANRÍKISMÁL

Stuart Gill
sendiherra 
Bretlands á Íslandi

EVRÓPUMÁL

Finnur Þór
Vilhjálmsson
lögfræðingur

➜ Ef góður texti er 
gluggarúða þá er þetta bréf 
ríkisstjórnarinnar til ESB 
skjágluggi af því tagi sem 
Íslendingar máttu um aldir 
búa við í torfbæjum sínum. 
Með því fæst engin skýr 
mynd af einu eða neinu, 
öðru nær: það bjagar og 
myrkvar og byrgir allt sem 
fyrir verður.

➜ Það er mikilvægt að ekki 
sé gert lítið úr þýðingu inn-
limunar Krím í Rússland. 
Herskáar aðgerðir Rússa 
þar og á Donbas-svæðinu 
eru ekki einvörðungu ógn 
við Úkraínu heldur líka 
Evrópu alla.



FRÁBÆRT
VERÐ!

PÁSKAEGG 250G
ÓDÝRT NR 4

799 KR/STK

LAMBABÓGUR
KS - FROSIÐ

790
ÁÐUR 1.026 KR/KG

-23%
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Kræsingar & kostakjör

BAYONNESKINKA

959
ÁÐUR 1.598 KR/KG

-40%

ÍSBLÓM 4STK
M/JARÐARB.+ DAIM

399
ÁÐUR 469 KR/PK

LAMBAHRYGGUR
LÉTTREYKTUR - KJÖTSEL

1.591
ÁÐUR 2.375 KR/KG

LAMBAFILLE M/FITU
KJÖTBORÐ

3.195
ÁÐUR 4.044 KR/KG

JARÐARBER
FROSIN - GREAT TASTE

399 KR/PK

VERÐSPRENGJA

Tilboðin gilda 19. – 22. mars 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

SUNWARRIOR 
 PRÓTEIN 1 KG

 6 TEG

6.499SISTEMA HRISTIBRÚSI FYLGIR 
1KG. SW PRÓTEINPOKUM

KJÚKLINGABRINGUR
BESTA FÁANLEGA VERÐ!

1.798 KR/KG
FRÁBÆRT
VERÐ!

                     NÝTT KORTATÍMABIL!
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PASO DOBLE
HANNAÐUR FYRIR AFSLÖPPUN

PASO DOBLE 
TUNGUSÓFI

Stærð: 305 x 100/152 H 80 cm. 
Slitsterkt áklæði í mörgum litum. 
FULLT VERÐ: 369.990

AÐEINS KRÓNUR

298.379

CLEVELAND
VANDAÐUR SÓFI  Á ÓTRÚLEGU VERÐI

CLEVELAND  
HORNSÓFI MEÐ TUNGU Stærð: 308 x 140/203 H 81 cm.  

Hægri eða vinstri tunga. Dökk- 
eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
FULLT VERÐ: 199.990

AÐEINS KRÓNUR

161.282

VESTA
EININGASÓFI  –  ÓTAL ÚTFÆRSLUR

VESTA Tungusófi. Stærð: 295 x 160 cm 
H: 80 cm. Slitsterkt áklæði, divine, grátt 
og atrazite.  Með háu baki og dúnbólstrun.
FULLT VERÐ FRÁ: 399.990

AÐEINS KRÓNUR

322.572

CLEVELAND TUNGUSÓFI AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
119.990

Stærð: 231 x 140 H 81 cm.  
Hægri eða vinsti tunga.  
Ljós- eða dökk grátt  
slitsterkt áklæði.  
Höfuðpúði ekki innifalin í verði

UMBRIA TUNGUSÓFI

Stærð: 305 x 163 H 78 cm. Slitsterkt áklæði.
Hnakkapúði ekki innifalinn í verði.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
269.990

DC 5000
STÍLHREINN OG NETTUR R

AÐEINS KRÓNUR

177.411

DC 5000 3ja sæta sófi Grátt slitsterkt áklæði.  
Stærð: 3ja 203 x 79 H: 81 cm.  FULLT VERÐ: 219.990

KLINT 3JA SÆTA SÓFI

Litir: Koníaksbrúnt, dökkbrúnt og 
svart. Vandað ekta leður.  
Stærð: 3ja 193 x 80 H: 81 cm.  
2ja sæta 138 x 80 H: 81 cm.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
209.990

3JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
169.990

2JA SÆTA

DENVER 3JA OG 2JA SÆTA SÓFAR

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
119.990

2JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
139.990

3JA SÆTA

Brúnt microfiber áklæði.  
Stærðir: 2ja sæta 168 x 98 H 88 cm. 

3ja sæta: 218 x 98 H 88 cm.
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ALLIR SÓFAR Á TAXFREE TILBOÐI* 

UMBRIA Hornsófi með tungu.  
Stærð: 330X265 H: 78 cm.
Slitsterkt áklæði í nokkrum litum. 
FULLT VERÐ: 419.990

AÐEINS KRÓNUR

338.702

*TAXFREE TILBOÐIÐ GILDIR BARA Á SÓFUM OG JAFNGILDIR 19,35% AFSLÆTTI. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

KOMDU OG 
NÝTTU

TÆKIFÆRIÐ!

K

T

Minnum á sófabæklinginn.
Þú f innur hann á www.husgagnaholl in. is
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Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Um helgina stendur yfir ein-
staklega litrík og glæsileg 
túlípanasýning í Blómavali í 
Skútuvogi. Blómaval hefur í 
samstarfi við íslenska blóma-
ræktendur sett upp blómasýn-
ingu á vorin undanfarin ár og 

nú er svo sannarlega engin 
undan tekning á. Á sýningunni 
gefst gestum og gangandi tæki-
færi til þess að skoða marg-
breytileika í lit og lögun blóma 
sem ræktendur bjóða upp á. Til 
viðbótar við túlípana má sjá 
rósir, liljur, gerberur og fleiri 
fallega vorboða sem margir eru 
eflaust orðnir langeygir eftir.

Díana Allansdóttir starfar í 
Blómavali og hún er sannkall-
aður sérfræðingur í túlípönum. 
„Það er alltaf gaman og ákveð-
inn vorboði þegar túlípanarn-
ir byrja að streyma til okkar í 
öllum regnbogans litum. Túlíp-
anar eru laukblóm en aðallega 
seldir afskornir í búntum. Þeir 
eru ákaflega auðveldir í meðför-

um; þurfa aðeins kalt vatn sem 
á aðeins að ná um 2-3 sm upp á 
stilkinn. Svo má líka hafa í huga 
að þeir standa lengur séu þeir 
hafðir á svölum stað til að mynda 
yfir nóttina. Hér í Blómavali selj-
um við einnig túlípanalauka sem 
þarf að setja niður að hausti en 
þeir launa ríkulega að vori og eru 
sannarlega loforð um litríkt vor.“

Litríkir vorboðar komnir
Díana Allansdóttir er sérfræðingur þegar kemur að túlípönum og hún segir þá einstaklega meðfærilega.

VORBOÐI  Díana Allansdóttir sérfræðingur í túlípönum og fleiri blómum í miðju túlipanahafinu á sýningunni í Blómavali.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Súkkulaðikaramella
3 dl rjómi
65 g smjör
5 msk. Sukrin:1 (eða 5 msk. 
sukrin og nokkrir stevíudropar)
2 msk. Sukrin Gold
2 ½ msk. ósykrað kakó
1 tsk. vanilluextract eða dropar
saltklípa
½ tsk. xhantan gum

Setjið rjóma, smjör, sætu, 
vanillu dropa og kakó í pott 

og hrærið í á meðan hitnar.
Þegar byrjar að sjóða þarf 
að hræra reglulega í svo ekki 
brenni við.
Látið malla í ca. 15-20 
mínútur.
Takið af hitanum og setjið 
smá salt og xhantan gum í 
pottinn og pískið vel saman 
við karamelluna.
Setjið bökunarpappír í lítið 
eldfast mót sem þolir frysti 

eða notið silíkonform og 
setjið karamelluna í.
Geymið í frysti í klukkustund.
Takið úr frysti og skerið niður 
í bita.
Hægt er að klippa bökunar-
pappír niður og pakka 
karamellunum inn.
Má geyma á borðinu en 
mælt er samt með að 
geyma í kæli svo þær endist 
lengur.

Góðgæti sem má laumast í alla helgina
Hafdís Priscilla Magnúsdóttir deilir uppskrift  að súkkulaðikaramellu á síðunni sinni Dísukökur. 

Hafliði Breiðfjörð, eigandi Fótbolti.net
Dregur fram hjólið
Ég ætla að byrja daginn í dag og á morgun á að fara á 
æfingu í Árbæjarþreki og ef veðrið verður áfram gott ætla 
ég að taka út hjólið í fyrsta sinn á árinu. Svo er það stóri 
fótboltadagurinn á sunnudag, Liverpool–  Man. Utd, 
Barcelona–  Real Madrid og stórleikur FH og Fylkis!

Þórdís Erla Zoëga, 
myndlistarkona 
Opnun og bærinn 
málaður rauður
Í dag er opnun Kunstschlager-
stofu klukkan fjögur í Hafnar-
húsinu, sem enginn ætti að láta 
fram hjá sér fara. Svo verður 
bærinn málaður rauður. Á 
morgun verður svo slakað á.

Sylvia Dagmar Briem, 
lífsstílsbloggari
Flutningar og ferming
Ég er að undirbúa flutninga í 
dag og svo fer ég í hádegismat 
hjá tengdafjölskyldunni minni. 
Síðan er litli bróðir minn að 
fermast á morgun. Þannig að 
þetta verður mikil fjölskyldu-
helgi. 

Eldar Ástþórsson, 
upplýsingafulltrúi CCP
EVE Fan Fest 
og House of Cards
Ég verð á EVE Fan Fest í 
allan dag, sem lýkur með partíi í 
Hörpu sem heitir Party at the top 
of the world. Morgundagurinn 
fer í af slöppun og jafnvel horfi ég 
á nokkra House of Cards-þætti. 

Á ALÞJÓÐLEGA barnakvik-
myndahátíð sem stendur yfir í 
Bíó Paradís. Í dag verða meðal 

annars Gúmmí-Tarsan og Antboy 
sýnd á hátíðinni. 

Á PLÖTUNA GOON með 
Tobias Jesso Jr. Róleg og þægi-
leg píanóplata sem þægilegt 

er að hafa í bakgrunni við vinnu, á 
göngu eða yfir matnum.

FLÆKINGINN eftir Kristínu 
Ómarsdóttur sem er nýkomin 
út og hefur fengið ótrúlega 
góða dóma. 

Á BEINA ÚTSENDINGU af 
Ísland Got Talent á sunnudag-
inn á Stöð 2. 

HELGIN
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...



— Við óskum ykkur alls hins besta um páskana  —

Páskaeggin frá Nóa Síríus eru af ýmsum stærðum og gerðum. Frá upphafi höfum 
við lagt metnað í að gera þau sem allra best úr garði – og reynslan, handbragðið 

og metnaðurinn skila sér. Þrjú bragðbestu páskaeggin eru frá  Nóa Síríus, 
samkvæmt páskaeggjadómstóli DV 2015. Bragðið leynir sér ekki.

Þrjú bestu!

facebook.com/noisirius
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Hljómsveitin Of Mon-
sters and Men lagði 
heiminn að fótum sér 
í kjölfar fyrstu plötu 
sinnar, My head is 
an animal. Bókstaf-

lega. Þau voru á tónleikaferðalagi í 
18 mánuði og héldu 230 tónleika á 
því tímabili úti um allan heim. Þau 
komu heim haustið 2013 og hófust 
handa við að undirbúa næstu plötu. 
Nú er sú plata, Beneath the skin, til-
búin og fyrsta smáskífan, Crystals, 
kom út í vikunni. Platan kemur út 
í byrjun júní og mun hljómsveitin 
fylgja henni eftir með öðru ferða-
lagi um heiminn. 

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, 
gítarleikari og söngkona hljóm-
sveitarinnar, segir að ferðahugur sé 
kominn í hana. „Ég er alveg tilbúin 
til að fara af stað aftur. Mér finnst 
þetta svo ótrúlega gaman. Það kom 
mér reyndar á óvart á síðasta ferða-
lagi hvað þetta á vel við mig. Ég hef 
alltaf verið þannig að ég þarf mitt 
pláss og vera ein. Þegar við erum á 
tónleikaferðalagi erum við um tutt-
ugu í einni rútu en mér finnst rútan 
bara hugguleg. Svo getur maður 
alltaf verið einn ef maður vill, farið 
í göngutúr og svona.“ 

Lifir eðlilegu lífi á Íslandi
Nanna viðurkennir að fyrst hafi 
þetta verið þreytandi enda stóðu 
hljómsveitarmeðlimir sjálfir í því 
að setja upp sviðið og stilla upp fyrir 
tónleika. Þá var unnið frá morgni 
til kvölds. En nú er heilt fyrirtæki 
rekið í kringum hljómsveitina. Þau 
verða níu á sviðinu á tónleikunum 
en svo vinna um tíu manns í kring-
um bandið, hjálpa því á sviðið og sjá 
um allt utanumhald. Nanna segir 
að sér hefði ekki dottið í hug fyrir 
fimm árum þegar hljómsveitin var 
nýstofnuð og vann Músíktilraunir 
að hún myndi vera með fyrirtæki í 
kringum sig og sína tónlist 25 ára 
gömul. 

„Þetta er náttúrulega fáránlegt 
þegar maður setur þetta í sam-
hengi. En nú erum við búin að vera 
á Íslandi síðustu tvö ár og þá lifir 
maður eðlilegra lífi. Það var svaka-
lega gott að koma heim og hollt 
fyrir okkur. Að vera venjuleg bara. 
Ég held það sé ekki erfitt að missa 
jarðtengingu á túrum, þegar maður 
fer að halda að það sé eðlilegt líf. En 
það hjálpar að við erum hljómsveit, 
stór hópur sem vinnur saman, við 
erum engar stórstjörnur,“ segir 
Nanna yfirmáta hógvær. 

Skype bjargar sambandinu 
En er einhver leið að eiga persónu-
legt líf þegar maður flakkar um 
heiminn á tónleikaferðalagi? Áttu 
til dæmis kærasta? 

„Já, já, það er alveg hægt. Og já, 
ég á kærasta,“ segir Nanna bros-
andi. „Við erum búin að vera saman 
í sjö ár. Það er alveg hægt og geng-
ur bara mjög vel. Við í hljómsveit-
inni erum næstum öll í sambönd-
um. Auðvitað er það erfitt þegar 
maður fer út í langt ferðalag og 
maður finnur þegar maður kemur 
heim hvað það er gott að vera á 
sama stað og sá sem maður er í sam-
bandi við. En Skype bjargar manni 
og svo kemur hann af og til út til að 
hitta mig. Það er voða stuð og mjög 
spennandi. Svo er ágætt að hann sé 
ekki í tónlist, hann er í tölvunar-
fræði. Ég er í tónlist á hverjum degi 
og það getur heltekið mann. Svo það 
er gott að fá mótvægið.“ 

Fórum á trúnó yfir kaffibolla
Nanna segist hafa þroskast mikið 
á þessum fimm árum enda margt 
gerst í hennar lífi. Það sjáist líka á 
nýju plötunni.  

„Ég finn mikinn mun á plötunum. 
Fyrsta platan var rosalega mikið í 
mómentinu, við gerðum það sem 
okkur datt í hug og notuðum efni 
sem við höfðum sankað að okkur 
í gegnum tíðina. Það var svaka-
leg spenna í okkur, við vorum með 
risastór augu að skoða, leituðum 
út og platan fjallaði mikið um fjar-
læga hluti. Nýja platan er meira inn 
á við og við erum að pæla í okkur 
sjálfum. Hún er í raun mun pers-
ónulegri, heildstæðari og líklega 
þroskaðri. Enda erum við búin að 
vera svo mikið saman síðustu ár og 
þekkjumst orðið svo vel. 

Þegar við fórum að semja textana 
settumst við Raggi niður og spjöll-
uðum. Fengum okkur kaffi, fórum 
á trúnó og ýmislegt kom upp á yfir-
borðið. Þannig að ég lærði mjög 
mikið um sjálfa mig við gerð plöt-
unnar. Það má segja að nýja platan 
sé sjálfsskoðun og fjalli um þessa 
stanslausu leit að sjálfinu. Maður er 
alltaf að reyna að vera fullkominn 
en það er enginn fullkominn. Ég er 
mjög hrifin af breyskleika og finnst 
í raun bara fallegt þegar gallarnir 
koma í ljós en maður þarf að sætta 
sig við þá. Þannig að þetta snýst 
mikið um að taka sjálfan sig í sátt. 
Og við erum sátt, bæði við okkur og 
plötuna.“ 

Reynt að troða mér í kjól 
Þau eru fimm í hljómsveitinni og 
Nanna er eina stelpan. Hún segist 
oft vera spurð að því hvernig það 
sé að vera eina stelpan. Það finnst 
henni alltaf jafnskrýtin spurning. 

„Ég veit aldrei hvernig ég á að 
svara þessari spurningu því mér 
finnst þetta svo eðlilegt sjálfri. 
Þegar ég var að alast upp í Garðin-
um voru margir vinir mínir strák-
ar. Ég var alltaf kölluð stráka stelpa. 
Mamma var að reyna að setja mig í 
kjóla en mér fannst það ömurlegt. 
Alveg það ömurlegasta. Mig langaði 
bara að vera með strákunum enda 
fannst mér eins og þeir fengju 

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

VAR ALLTAF 
KÖLLUÐ 

STRÁKA-
STELPA 

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir í Of Monsters 
and Men segir rútulífið á tónleikaferðalögum 

eiga vel við hana þótt hún sakni kærastans 
heima á Íslandi. Þegar hún samdi textana fyrir 

nýju plötuna hafi hljómsveitin farið á trúnó 
og hleypt ýmsu upp á yfirborðið og að það sé 
fáránlegt að vera kölluð strákastelpa þótt hún 

fíli hjólabretti og hljómsveitaræfingar. 

SPENNT FYRIR AÐ SPILA HEIMA  Nanna hlakkar til að spila fyrir fjölskyldu, vini og Íslendinga í Hörpu í ágúst. Hún er jafnframt 
kvíðin því allt verði að vera fullkomið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

  Maður er alltaf að 
reyna að vera fullkominn en 

það er enginn fullkominn. 
Ég er mjög hrifin af breysk-

leika og finnst í raun bara 
fallegt þegar gallarnir koma 
í ljós en maður þarf að sætta 

sig við þá. Þannig að þetta 
snýst mikið um að taka 

sjálfan sig í sátt.

  Mig langaði bara að 
vera með strákunum enda 

fannst mér eins og þeir 
fengju að gera alla skemmti-

legu hlutina. Þeir voru á 
hjólabrettum, að spila 

tölvuleiki og í hljómsveit-
um. Þeir voru að gera kúl 
hluti á meðan stelpurnar 

voru uppteknari af því að 
vera sætar og velta fyrir sér 

hverjum þær væru skotnar í. 

  Þetta er snilld. Á 
undarlegan hátt var þetta 

alltaf það sem mig langaði 
til að gera. Mig langaði 

alltaf að gera tónlist. En ég 
ímyndaði mér aldrei að ég 
myndi gera þetta í þessari 
stærðargráðu. Já, ég er að 

upplifa drauminn og miklu 
meira en það.



         
www.plusferdir.is

Tenerife

Almeria Benidorm

Mallorca
Compostela Beach 

Golf Club

FRÁ 89.900 kr.*

Pierre Vacances ÍBÚÐ

FRÁ 73.900 kr.*
Buenavista 

FRÁ 74.900 kr.*
Ð

Neptuno 
FRÁ 87.900 kr.*

La Era Park ÍBÚÐ

FRÁ 75.900 kr.*

Cristina Villas  ÍBÚÐ

Apartments 

FRÁ 68.900 kr.*

Ð

THB  
Sa Coma Platja
FRÁ 97.900 kr.*

Santa Maria 
FRÁ 88.900 kr.*

Takmarkað magn!

SÓLAR
í sólarhring!

Vertu í viðbragðsstöðu því sólarsprettur Plúsferða  
hefst á mánudaginn kl. 12:00! 

Misstu ekki af þessu einstaka tækifæri því þú hefur 
aðeins 24 klst. til að bóka sólarlandaferðina þína á 

einstöku verði!
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að gera alla skemmtilegu hlut-
ina. Þeir voru á hjólabrettum, að 
spila tölvuleiki og í hljómsveitum. 
Þeir voru að gera kúl hluti á meðan 
stelpurnar voru uppteknari af því að 
vera sætar og velta fyrir sér hverj-
um þær væru skotnar í. Þannig að 
já, ég var strákastelpa. En það er 
náttúrulega fáránlegt að vera köll-
uð strákastelpa fyrir að vera á hjóla-
bretti og í hljómsveit. Af hverju eru 
þetta strákahlutir? Við verðum að 
breyta þessu,“ segir Nanna hlæj-
andi. 

Kröfur til tónlistarkvenna
„Það er vissulega ákveðin athygli 
sem fylgir því að vera eina stelpan 
í bandinu. Yfirleitt er það jákvæð 
athygli en stundum verður hún 
óþægileg. Það eru ákveðnar kröf-
ur og væntingar gerðar til kvenna 
í tónlist. 

Til dæmis einu sinni sagði ég að 
mér fyndist svo flott þegar konur 
eru krúnurakaðar og að mig langaði 
að prófa það. Fólk alveg tjúllaðist og 
sagði að ég mætti alls ekki gera það 

því það væri ekki sexí og ég ætti að 
vera með sítt hár. Þetta var svo yfir-
borðskennt en hafði lítil áhrif á mig. 
Aftur á móti er fínt að konur í tón-
list fái jákvæða athygli því vonandi 
ýtir það við stelpum. Ég væri til í að 
sjá fleiri stelpur í tónlist, að semja 
og spila á hljóðfæri. Annars finn ég 
ekki fyrir erfiðri athygli hér heima. 
Mér finnst í raun eins og enginn viti 
hver ég er, ég finn að minnsta kosti 
ekkert fyrir því að einhver kann-
ist við mig. Það er frekar notalegt. 
Svona erum við Íslendingar bara. 
Það er öllum bara alveg sama.“

Verður oft feimin 
Þarf maður ekki að vera með gott 
sjálfstraust til að sitja svona vel í 
sjálfum sér og láta ekki þessar kröf-
ur ná til sín? 

„Jú, jú. Maður þarf líka bara að 
keyra sig áfram þótt maður sé ekki 
með mikið sjálfstraust. Það er ekkert 
pláss fyrir annað. Tónlistarbransinn 
er ekki beint karlaheimur en konur 
eru stundum minna áberandi. Þá 
þarf maður bara að valta áfram.“  

Og verður þú aldrei feimin?
„Jú, rosalega oft. Ég var til dæmis 

alveg feimin þegar við byrjuðum á 
þessu viðtali,“ segir Nanna bros-
andi. „Ég verð líka stundum feimin 
fyrstu mínúturnar uppi á sviði en 
svo hristist það af manni.“ 

Stressandi að spila heima
Hljómsveitin mun halda tónleika í 
Hörpu 19. ágúst og hófst miðasala í 
gær. Fylgir því meira stress að spila 
hér heima en erlendis?

„Já, algjörlega. Maður verður 
kvíðnari en líka spenntari. Allt 
verður að vera fullkomið. Ég er búin 
að vera að stelast til að leyfa fjöl-
skyldunni að heyra lög af nýju plöt-
unni og ég verð alltaf svo stressuð 
yfir viðbrögðunum. Ég stari alveg 
framan í þau og reyni að meta hvað 
þeim finnst út frá andlitssvipnum. 
Þegar við vorum að vinna plötuna 
var ég alveg pollróleg. Ég var ekk-
ert að hugsa hvort fólk myndi fíla 
þetta því mér fannst mikilvægara 
að við værum að gera eitthvað sem 
við fílum sjálf. Það er svo auðvelt 
að láta hitt trufla mann, að maður 
fari að semja tónlist með ákveðnar 
væntingar ákveðinna hópa í huga. 
En þá er maður að búa til eitthvað 
sem er ekki frá manns eigin brjósti. 
Þegar maður er að búa til plötu þarf 
það að vera barnið manns, maður 
verður að hlúa að því eins og manni 
hentar. En svo um leið og platan er 
komin út sleppir maður tökunum og 
þá verður barnið manns líka eign 
annarra. Núna erum við búin að 
klára plötuna og hún liggur bara til-
búin þar til á útgáfudegi í júní. Þessi 
bið er svolítið stressandi.“

Lifir drauminn 
Eitt lag af plötunni er komið út og 
hefur Siggi Sigurjóns slegið í gegn 
í myndbandi við lagið. Nanna seg-
ist vera gríðarlega ánægð með 
viðbrögðin sem lagið hefur feng-
ið. Nú er næsta tónleikaferðalag 
orðið raunverulegra enda styttist í 
það. Hún segist hlakka mikið til að 
kynna nýja tónlist fyrir heiminum. 

Er hún að upplifa stóra drauminn 
sinn? 

„Já. Já, algjörlega. Þetta er 
snilld. Á undarlegan hátt var þetta 
alltaf það sem mig langaði til að 
gera. Mig langaði alltaf að gera 
tónlist. En ég ímyndaði mér aldrei 
að ég myndi gera þetta af þessari 
stærðargráðu. Já, ég er að upplifa 
drauminn og miklu meira en það. 
En svo er vonandi miklu meira eftir 
og það er margt sem mig langar að 
gera í framtíðinni. Ég er enn að 
finna hvar ég vil lenda og er allt-
af að pæla. Jafnvel þótt ég sé búin 
að kynnast mér miklu betur síð-
astliðin ár, hver ég er og hver ég 
vil verða, þá hef ég samt ekki hug-
mynd um það ennþá.“   
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  Það var svakalega gott að koma heim og hollt 
fyrir okkur. Að vera venjuleg bara. Ég held það sé 
ekki erfitt að missa jarðtengingu á túrum, þegar 

maður fer að halda að það sé eðlilegt líf.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.  

ford.is

Kynntu þér stórglæsilegan  
  Ford Mondeo.

NÝR FORD MONDEO FORD MONDEO

FR
Á3.990.000KR.

Komdu og prófaðu
Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl með framúrskarandi 
aksturseiginleika, sem jafnframt unun er að horfa á,  
þá er Ford Mondeo bíllinn. 
Stórglæsilegur bíll sem  rúmar alla fjölskylduna ásamt öllum 
farangrinum sem henni fylgir. Ný fjöðrun skilar enn betri 
aksturseiginleikum og hljóðlátara innra rými. 
Veldu á milli 5 dyra eða station. Einnig fáanlegur 
fjórhjóladrifinn (AWD).

Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,1 l/100 km. CO2 losun 119 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 160 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,3 l/100 km. CO2 losun 146 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, TDCi dísil 150/180 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,8 l/100 km. CO2 losun 125 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Það þýðir ekkert að spyrja 
hvers vegna einhver 
deyr. Dauðinn sem slík-
ur hefur engan tilgang en 
við getum gefið honum 
merkingu með því hvern-

ig við vinnum úr sorginni og hvað 
við gerum við lífið eftir missinn. 
Mín leið var að skrifa,“ segir Vil-
borg Davíðsdóttir sem hefur gefið 
út nýja bók, Ástin, drekinn og dauð-
inn. Þar fjallar hún um þann dýr-
mæta tíma sem hún og eiginmaður 
hennar, Björgvin Ingimarsson sál-
fræðingur og kennari, áttu saman 
eftir að hann greindist með krabba-
mein í heila árið 2006, þar til yfir 
lauk 2013 og einnig fyrsta árið eftir 
að hann lést. Hluta af efninu hafði 
hún birt áður í bloggfærslum.

„Ég fann fyrir knýjandi þörf 
til að skrifa um það sem gerðist. 
Bloggið var líka mín leið á sínum 
tíma til að vinna úr þeim erfiðu til-
finningum sem fylgdu því að vita 
að hann mundi deyja. Ég vissi það 
frá deginum sem hann greindist 
en sjálfur var Björgvin í einbeittri 
afneitun fyrstu mánuðina. Síðan 
kvarnaðist úr henni smám saman.“ 

Hún kveðst vona að bókin verði 
til þess að hjálpa öðrum því ef lífs-
lok og sorg eru alltaf sniðgengin 
sem umræðuefni verði þau mun 
ógnvænlegri en þau þurfi að vera. 
„Mér finnst ég hafa gefið dauða 
Björgvins tilgang ef ég get opnað 
fyrir fólki mikilvægi þess að taka 
dauðann út úr skugganum,“ segir 
hún. 

Sorgin dýpkar sálarlífið
Við sitjum við litla eldhúsborðið 
hennar Vilborgar sem er dúkað 
landakorti, sötrum nýlagað latte úr 
kaffimaskínunni hennar og höldum 
áfram að tala um lífið og dauðann.  

Á einu og hálfu ári missti Vil-
borg þrjá úr hópi sinna kærustu 
ástvina, sinn heittelskaða Björgvin, 
Sigrúnu tengdamóður sína og föður 
sinn. Hún segir það forréttindi að 
hafa fengið að fylgja þeim síðasta 
spölinn. „Það hljómar kannski 
undarlega að síðasti kaflinn í lífinu 
geti verið fallegur og merkilegur 
áfangi, en hann er það,“ segir hún 
sannfærandi.

Hún kveðst búin að læra margt 
um sorgina sem tekur á sig ýmsar 
myndir, rís og hnígur. „Fyrstu 
mánuðina og misserin er hugur-
inn að meðtaka veröldina án þess-
ara mikil vægu manneskja í lífinu. 
Svo eru margir litlir hversdagsleg-
ir hlutir sem stinga mann í hjartað. 
Bara til dæmis fjarsýnisgleraugun 
hans úti um allt hús. Það er hvers-
dagshlutur en þegar eigandinn er 
horfinn og kemur aldrei að eilífu 
til baka þá verða gleraugun tákn 
um þann missi. Munnharpan sem 
hann blæs ekki í framar, hálffull 
rakspíra flaska.“

Vilborg segir sorgina dýpka 
sálar lífið og opna augun enn betur 
en áður fyrir því hversu lífið sé dýr-
mætt og mikilvægt að sóa ekki tak-
mörkuðum tímanum sem við fáum. 
En trúir hún á framhaldslíf?

Þögn. „Þetta er erfið spurn-
ing. Pabbi greindist með lungna-
krabbamein daginn eftir jarðar-
för Björgvins, í febrúar 2013, og 
dó í júlí síðastliðnum. Við ræddum 
þetta nokkuð. Ég hallast að því sem 
hann hafði sjálfur eftir ömmu sinni: 
„Það sem er hulið verður bara að 
vera hulið þar til kemur að umskipt-
unum.“ Svo kom hann reyndar til 
mín í draumi stuttu eftir andlátið 
eins og ég hafði beðið hann að gera 
þegar við kvöddumst í síðasta sinn 
og lét mig vita að allt væri nú eins 
gott og það gæti framast orðið. Ég 
er sannfærð um að sálin hefur ein-

hvers konar tilvist þegar líkaminn 
er horfinn. Hver hún er hef ég ekki 
hugmynd um. Björgvin hafði þá 
skoðun að eftir dauðann væri öllu 
lokið. Við vorum sammála um að 
vera ósammála um það.“ 

Björgvin hafði mikinn áhuga á 
núvitund og tókst á við sjúkdóm-
inn í þeim anda frá upphafi að vera 
alltaf hér og nú, að sögn Vilborgar. 
„Verkefnið var alltaf það sama, að 
eiga góðan dag, drekka gott kaffi 
og njóta þess sem hann var að gera 
í hvert sinn,“ lýsir hún. „Allir þess-
ir litlu hlutir, þeir eru lífið og ham-
ingjan. Hann var fyrirmyndin mín 
því hann var miklu flinkari í þessu 
en ég. Hann gat notið þess að vaska 
upp, sjá sápuna renna af diskun-
um, fegurðina í hvunndeginum. Ef 
við fórum saman í matvörubúð fór 
hann í lengstu röðina við kassana, 
fannst það svo góð þjálfun í að leið-
ast ekki og þjálfa sig í æðruleysinu. 

Ég spurði: „Björgvin, getum við 
ekki drifið okkur núna?“ Hann 
brosti bara og fór í lengstu röðina. 
Það var kúnst að læra að tileinka 
sér þetta viðhorf og ég mun alltaf 
búa að því.“ 

Sorgin gjald fyrir ástina
Í síðasta þriðjungi bókarinnar lýsir 
Vilborg fyrsta árinu eftir að Björg-
vin lést og yfirskrift þess hluta er 
Ár snáksins. Því réðu margar ein-
kennilegar tilviljanir sem voru 
kannski alls engar tilviljanir að 
sögn Vilborgar. 

„Meinið sem maðurinn minn var 
með byrjaði í heilastöð sem heitir 
hippocampus á ensku en dreki á 
íslensku. Ég skrifaði fyrsta blogg-
pistilinn þremur dögum áður en við 
vissum það og talaði þar um krabb-
ann sem dreka sem við, hinn hug-
rakki prins og undurfögur prins-
essa, þyrftum að kljást við. Það 

var tilvísun í drepfyndna barnabók 
sem dóttir mín átti eftir Margréti 
Tryggvadóttur með teikningum 
eftir Halldór Baldursson. Ég skann-
aði myndir úr henni inn í bloggið og 
hin undurfagra prinsessa skrifaði 
undir pistlana, hún var reyndar for-
ljót á myndum Halldórs og prins-
inn hafður blindur, svo hann sæi 
hana ekki!

Sex árum seinna, þegar Björg-
vin lá fyrir dauðanum á líknar-
deildinni í febrúarbyrjun, heyrði 
ég sagt frá því í sjónvarpi að 9. 
febrúar væri síðasti dagurinn í 
ári drekans, samkvæmt kínversku 
tímatali. Ég leit á manninn minn, 
sofandi djúpum svefni, og hugsaði: 
Hann skyldi þó ekki deyja á síð-
asta degi árs drekans? Svo gerði 
hann það, hann lést árla þennan 
laugardagsmorgun í faðmi mér. Þá 
tók ár snáksins við og það finnst 
mér fallegt því snákurinn er fornt 

tákn um eilífa endurnýjun lífsins. 
Hann skilur gamla haminn eftir 
en skríður áfram í glansandi nýju 
skinni, samur en samt nýr. Og það 
getur átt við okkur bæði, auk þess 
sem við fæddumst reyndar bæði á 
ári snáksins, 1965.“ 

Þegar Björgvin var deyjandi 
kveðst Vilborg oft hafa hugsað til 
kærleiksorða Páls postula: Nú varir 
trú von og kærleikur, þetta þrennt 
og þeirra er kærleikurinn mestur. 
„Ég hef haldið mér í þessi orð. Þau 
voru höfð yfir í brúðkaupinu okkar 
sumarið 2006 og einnig í jarðar-
förinni hans og nú skynja ég þau á 
dýpri og sterkari hátt. Ég tel sorg-
ina vera það gjald sem ég greiði 
fyrir ást mína til Björgvins og allt 
sem hann gaf mér, ástina, styrkinn 
og trúna á að allt fari vel, hvernig 
svo sem hlutirnir velkjast. Það er 
allt orðið hluti af mér núna og þann-
ig lifir hann áfram í hjarta mér.

Get ekki hugsað mér lífið án ástar
Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur hefur skrifað sig í gegnum þá erfiðu reynslu að missa sinn heittelskaða og finnur að 
kærleikurinn sem þau gáfu hvort öðru varir þótt eiginmaðurinn sé horfinn úr veröldinni. Hún lítur á ekkjutitil sem sæmdar-
heiti, vegna þess þroska sem hann feli í sér, leitast við að lifa ríkulegu lífi og lofar þriðju bókinni um Auði djúpúðgu. 

RITHÖFUNDURINN  „Mér finnst ég hafa gefið dauða Björgvins tilgang ef ég get opnað fyrir fólki mikilvægi þess að taka dauðann út úr skugganum,“ segir Vilborg. Takið 
eftir tattúveraða eftirnafninu á handlegg hennar, þar er rithönd föður hennar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Ef ég lít til Laxdælu sem 
auðvitað er Guðrúnar saga Ósvíf-

ursdóttur – en gat bara ekki heitið 
það af því Guðrún var kvenkyns - 

þá átti Guðrún fjóra menn og 
Kjartan var sá fimmti, þannig að 

mér er engin vorkunn.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Auk þess að vera kennari og 
sálfræðingur var Björgvin líka 
rafeindavirki og mjög vísinda-
lega sinnaður. Hann sagði að allt 
sem hefði einhvern tíma verið 
til, væri til í mælanlegu magni 
og héldi áfram að vera til og efni 
eyddist aldrei heldur umbreytt-
ist aðeins. Því fullyrði ég að kær-
leikurinn sem við deildum sé enn 
til og hverfi ekki úr veröldinni 
þótt Björgvin sjálfur sé farinn úr 
henni. Ég heyri hann í anda segja: 
„En það er ekki hægt að mæla 
hann.“ Honum fannst virkilega 
gaman að þræta við mig um hvað-
eina en ég stend samt á þessu,“ 
segir hún og hlær við. „Við eigum 
oft samtöl í kollinum á mér. Ef ég 
geri einhverja hvunndagshluti 
sem hann vildi ekki gera, eins og 
að setja tréáhöld í uppþvottavél-
ina þá segi ég við hann: „Ég ræð 
núna!“

Samkenndin með öðru fólki
Spurð hvort hún sjái fyrir sér að 
ástin komi aftur inn í líf henn-
ar svarar Vilborg: „Já, ég get 
ekki ímyndað mér annað. Ég get 
ekki hugsað mér lífið án ástar. 
Bara alls ekki. Þegar ég kynntist 
Björgvini fyrir tólf árum vorum 
við bæði 37 ára. Hann hafði aldrei 
verið í sambúð áður en ég var kona 
með mikla fortíð; búin að eiga tvo 
menn og barn með hvorum. Hvað 
má ég þá segja núna, þegar ég er 
búin að eiga þrjá menn og þrjú 
börn? En svo skiptir auðvitað máli 
frá hvaða sjónarhóli maður horf-
ir. Ef ég lít til Laxdælu sem auð-
vitað er Guðrúnar saga Ósvífurs-
dóttur – en gat bara ekki heitið það 
af því Guðrún var kvenkyns – þá 
átti Guðrún fjóra menn og Kjart-
an var sá fimmti, þannig að mér 
er engin vorkunn. Maður verður 
að velja sér fyrirmyndir í lífinu!“

Vilborg kveðst eiga auðugt líf 
og gera fullt af skemmtilegum 
hlutum. „Fólk hefur kannski þá 
sorgarmynd af ekkjum að þær séu 
stöðugt skælandi og ég er reyndar 
búin að skæla heil ósköp, en ég hef 
það bara fyrir mig og koddann á 
kvöldin. Ég er ekkert að gráta dag-
inn langan.“  

Sumu fólki finnst sjálft orðið 
ekkja óþægilegt og sér fyrir sér 
gamla, bogna og uppgefna konu í 
svörtu og með sjal. Vilborg hefur 
ekki þá tilfinningu. „Mér finnst 
ekkja frekar vera heiðurstitill 
sem segir: Hér er manneskja sem 
hefur misst mikið og skilur hvern-
ig öðrum líður í sömu sporum, því 
það er dýrmætasta gjöfin í sorg-
inni, samkenndin með öðru fólki. 
Fyrst eftir andlát Björgvins fannst 
mér enginn skilja mig. Ég upplifði 
mig aðskilda frá öllum heiminum, 
líkast því að ég væri á eyðieyju 
og allir aðrir handan við hulu eða 
gler. Það var erfitt. En um leið og 
ég fann samkenndina við að kynn-
ast fólki í sömu sporum þá varð allt 
miklu, miklu auðveldara.“

Nú bankar ljósmyndarinn og 
ég flýti mér að bera upp síðustu 
spurninguna: Hvar sérðu þig eftir 
fimm ár?

„Þá verð ég löngu búin að skrifa 
þriðju og síðustu bókina um Auði 
djúpúðgu, það er alveg pott-
þétt. Þar missir hún ástina sína 
því Ólafur hvíti deyr, og einnig 
eina soninn sem þau áttu saman. 
Kannski er ég betur fallin nú til 
að skrifa þá bók en áður því nú 
þekki ég sjálf sorgina og veit hvað 
Auður gekk í gegnum.“

  Allir þessir 
litlu hlutir, þeir 

eru lífið og 
hamingjan.

  Um leið og 
ég fann sam-
kenndina við 

að kynnast 
fólki í sömu 

sporum þá varð 
allt miklu, 

miklu 
auðveldara.

BÆKURNAR 
HENNAR 
VILBORGAR
Ástin, drekinn og dauðinn er 
fyrsta samtímasaga Vilborgar. 
Þær sem næstar henni eru í 
tíma eru Hrafninn sem gerist 
á Grænlandi á 15. öld og 
Galdur sem gerist í Skaga-
firði. Eldfórnin gerist á 14. 
öld við Kirkjubæjarklaustur 
en Felustaðurinn, Við Urðar-
brunn, Nornadómur, Auður 
og Vígroði sækja söguefnið 
til víkingaaldar.

MÆÐGURNAR 
 Vilborg og 
Sigrún Ugla 
Björgvinsdóttir í 
réttum haustið 
2014.

Gefðu sparnað 
í fermingargjöf

Gjafakort Landsbankans er góður kostur fyrir þá sem vilja 
gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 6.000 
króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 
krónur eða meira inn á Framtíðargrunn. 

Kortið er gjöf sem getur lagt grunn að traustum �árhag í framtíðinni. Það er í fallegum gjafaumbúðum og fæst án 
endurgjalds í útibúum Landsbankans.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Ef ég sé einhvern flottan 
hlut þá hætti ég yfirleitt 
ekki að gúggla eða leita 
að honum fyrr en ég 
finn hann. Sem er mjög 
leiðinlegt fyrir kærast-

ann minn, því hann nær aldrei 

að kaupa neitt handa mér. Ég er 
alltaf búin að kaupa það sem mig 
langar í,“ segir Berglind Péturs-
dóttir. Hún er dugleg að panta 
sér hluti af netinu og fá senda 
heim, stundum verður sendingar-
kostnaðurinn tíu sinnum hærri 

en verðið og hún þarf að standa í 
stöðugum bréfaskriftum við selj-
andann. Hún lætur það ekki á sig 
fá enda er gaman að litast um í 
íbúð hennar sem er full af for-
vitnilegum hlutum, bleikum og 
ekki bleikum. 

Bleikt þema í miðbænum
Berglind Pétursdóttir býr ásamt kærasta sínum, Steinþóri Helga Arnsteinssyni, í huggulegri íbúð 
á Bergstaðastræti. Hún hefur dálæti á bleikum lit og það má greinilega sjá á innbúi hennar. 

KETTLINGAR  
  Myndin er ein af þessum 

hlutum sem Berglind sá 
og varð bara að eignast. 

„Hún hékk alltaf í sjopp-
unni í Kolaportinu fyrir 

ofan pylsupott. Ég spurði 
bara hvort ég mætti kaupa 

hana og fékk hana á þrjú 
þúsund kall. Ég þurfti að 

þrífa af henni fitubrákina 
og það var sjoppulykt 
af henni í lengri tíma. 

Mamma sýndi mér svo 
mynd af systur hennar 
sem vann sem ballett-

dansari í Berlín á áttunda 
áratugnum. Á myndinni er 
hún í þýskri íbúð þar sem 

nákvæmlega eins mynd er 
uppi á vegg.“ 

VÍNSKÁPUR  Gera mætti ráð fyrir að Berglind hefði málað þennan 
fína vínskáp sjálf en það er fjarri lagi. „Ég keypti hann svona fínan á 
litinn í Húsi fiðrildanna. Þar getur maður oft fundið eitthvað bleikt. 
Kærastinn fékk plötur og ég fékk þetta.“ 

KOKTEILSKILTI  „Þetta pantaði ég 
hræódýrt á netinu og borgaði svona 40 
þúsund kall í sendingarkostnað. Þetta 
var jólagjöf til kærastans. Hann er mikill 
kokteilamaður, bæði er hann duglegur 
að búa til kokteila og fá sér kokteila. 
Enda eru mörg kokteilapartí haldin 
hérna á heimilinu.“

JÓGADÝNAN  
 Berglind er að læra 

að verða jógakennari 
og stundar mikið jóga 

heima. Hún fjárfesti 
því í rándýrri jógadýnu. 
„Maður fer ekkert aftur 

í 990 kallinn í Rúm-
fatalagernum þegar 

maður er búinn að prófa 
þetta.“

VÍNYLL Á GÆRU  Berglind og Steinþór eiga stórt safn 
vínylplatna en Berglind tekur alveg fyrir það að hún kaupi 
frekar plötu ef hún er bleik á litinn. Gæruna keypti hún aftur 
á móti einungis af því að hún er bleik. „Hún á sér engan stað 
í íbúðinni, flakkar bara á milli. Ég frétti svo af konu sem keypti 
þessa gæru á undan mér en maðurinn hennar sendi hana 
aftur í búðina til að skila henni. Ég er ekki enn komin í þá 
stöðu en er kannski smátt og smátt að koma mér í hana.“ 

  Kærastinn minn 
nær aldrei að kaupa 

neitt handa mér. Ég er 
alltaf búin að kaupa 

það sem mig langar í. Erla Björg Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is
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➜ STAÐURINN STAÐURINN   Berglind og Kári Halldórsson, sonur hennar, stilla sér upp á eftirlætisstað fjölskyldunnar. Það er við eldhúsborðið. „Hér 
hópast alltaf allir. Við erum eiginlega bara hér í íbúðinni. Ef það er matarboð þá standa tuttugu manns við borðið en enginn er inni í 
stofu.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Taktu þátt í leiknum okkar!  
Finndu þitt lið í myndaalbúmi á Facebook síðu Nettó,  
like-aðu og deildu myndinni, liðið kemst í pottinn  
og heppnir vinningshafar hljóta páskaegg fyrir liðið sitt!

www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

NETTÓ þakkar frábæra þáttöku í Nettó- 
mótinu 2015 helgina 7-8 mars síðastliðinn !



21. mars 2015  LAUGARDAGUR| HELGIN | 38 21. mars 2015  LAUGARDAGUR

24. maí 2014 | Brussel
ÁRÁSARMAÐUR: Mehdi Nemm-
ouche, 29 ára gamall Frakki af 
alsírskum uppruna
STAÐUR: Gyðingasafnið í Brussel
FJÖLDI LÁTINNA: 4

Stuttu fyrir klukkan fjögur síðdegis á 
sunnudegi gekk Nemmouche
inn í safnið og hóf þar skothríð og 
myrti fjóra, þar á meðal miðaldra 
hjón frá Ísrael. Nemmouche var hand-
tekinn sex dögum síðar í Marseille 
í Frakklandi. Hann er franskur ríkis-
borgari en ættaður frá Alsír, talinn 
hafa dvalist í Sýrlandi í eitt ár að 
berjast með herskáum íslamistum.

Gyðingar uggandi í Evrópu
Auknir fordómar í garð gyðinga hafa gert vart við sig víða í Evrópu undanfarið. Sumir þeirra telja réttast að fara að forða sér 
til Ísraels. Nýr sendiherra Ísraels á Íslandi segir að gera þurfi greinarmun á gyðingahatri og réttmætri gagnrýni á Ísraelsríki.

Síðustu misserin hafa gyð-
ingar í Evrópu skynjað 
aukna fordóma í sinn garð. 
Þeir eru jafnvel sumir 
hverjir farnir að hugsa sér 
til hreyfings og velta því 

fyrir sér hvert réttast væri að flýja 
hreinlega til Ísraels. Ísraelskir ráða-
menn hafa beinlínis hvatt þá til þess 
og bjóða þá hjartanlega velkomna.

„Mig langar að segja þetta við 
alla gyðinga í Frakklandi, alla gyð-
inga í Evrópu, að Ísrael er ekki bara 
sá staður sem þið beinið bænum 
ykkar í áttina að. Ísraelsríki er 
heimili ykkar,“ sagði Benjamín Net-
anjahú, forsætisráðherra Ísraels, 
eftir árásina á matvörumarkaðinn í 
París í janúar. Netanjahú endurtók 
svo þetta tilboð sitt eftir árásina í 
Kaupmannahöfn mánuði síðar.

Á undanförnum árum hafa nokkr-
ar morðárásir verið gerðar á gyð-
inga í Evrópuríkjum, Frakklandi, 
Belgíu og víðar. Oftast hafa þar 
verið á ferðinni menn undir áhrif-
um af öfgahópum íslamista. 

Gyðingar hafa síðan einnig í vax-
andi mæli kvartað undan því að 
gagnrýni á Ísraelsríki sé farin að 
bera keim af gyðingahatri. Berj-
ast þurfi gegn slíkum hatursáróðri 
ekki síður en þeim fordómum sem 
múslimar í Evrópu hafa orðið fyrir 
undanfarið. Sumir taka svo djúpt í 
árinni að segja nánast alla gagnrýni 
á Ísraelsríki vera lítt dulbúið gyð-
ingahatur. 

Óvæntur samherji
Bandaríski blaðamaðurinn Jeffrey 
Goldberg skrifar efnismikla grein 
í nýjasta hefti tímaritsins The Atl-
antic, þar sem hann spyr hvort 
tími sé kominn fyrir Gyðinga til að 
forða sér frá Evrópu. Hann segist 
helst kominn á þá skoðun að svo sé. 
Athyglisvert er að Goldberg, sem 
sjálfur er gyðingur, ræðir meðal 
annars við Marine le Pen, leiðtoga 
frönsku Þjóðarfylkingarinnar, og 
finnur hjá henni harla óvænta sam-
kennd með hlutskipti gyðinga. Þar 
ræður mestu sameiginlegur ótti 
hennar og margra gyðinga við for-
dómafulla múslima.

Goldberg áttar sig vissulega á 
því að hún sjái þarna tækifæri fyrir 
flokkinn sinn og sjálfa sig í pólitík-
inni: „Ef hún gæti drepið niður þá 
ímynd Þjóðarflokksins að þar sé á 
ferðinni fasistaflokkur, með því að 
fá vissa viðurkenningu frá gyðing-
um, þá gæti það hjálpað til við að 
auðvelda henni leiðina til forseta-
stólsins.“

Sjálfur sagðist Goldberg vera 
hneykslaður á því að í Frakklandi 
mætti finna gyðinga sem líta til Þjóð-
arfylkingarinnar eftir hjálpræði. Le 
Pen segist ekkert vera hissa á því: 
„Áratugum saman hafa þeir haldið 
áfram að berjast gegn gyðingahatri 
sem er ekki lengur til í Frakklandi,“ 
segir hún við Goldberg. „En á 

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

19. mars 2012 | Toulouse
ÁRÁSARMAÐUR: Mohammed Merah, 
23 ára gamall Frakki af alsírskum 
uppruna
STAÐUR: Barnaskóli gyðinga í 
Toulouse í Frakklandi
FJÖLDI LÁTINNA: 4

Merah réðst snemma morguns inn í skól-
ann og skaut þar þrjú börn og einn kenn-
ara. Hann hafði nokkrum dögum áður 
myrt fjóra hermenn í tveimur árásum, 
fyrst 11. mars í Toulouse og svo 15. mars 
í bænum Montauban. Hann ók burt á 
vélhjóli eftir árásirnar, en lögreglan hafði 
loks uppi á honum 22. mars, umkringdi 
íbúð hans og hann lét þar lífið.

FLESTAR ÁRÁSIR Á GYÐINGA Í EVRÓPU UNDANFARIÐ HAFA TENGST ÖFGAHUGMYNDUM ÍSLAMISTA

HARMLEIKUR Í KAUPMANNAHÖFN  Tveir gyðingar leita huggunar hvor hjá öðrum eftir árásina á bænahús gyðinga í Kaupmannahöfn í febrúar síðastliðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Segir stærð Ísraels fara eftir því hvert sjónarhornið er

Raphael Schutz, nýr sendiherra 
Ísraels á Íslandi, segir sjónarhorn 
þeirra sem gagnrýna framkomu 
Ísraels gagnvart Palestínumönnum 
of þröngt. Sjónarhorn þeirra sé í 
raun sjónarhorn Palestínumanna.

„Í augum Palestínumanna snúast 
átökin um Ísrael og Palestínu. Í okkar 
huga er svo ekki, heldur er Palestína 
aðeins partur af stærri mynd. Þetta 
snýst þá um þær viðtökur sem Ísrael 
hefur fengið í Mið-Austurlöndum. 
Hvernig gyðingaþjóð farnast innan 
um múslima í heimshluta sem er 
mjög upptendraður, ofbeldisfullur, 
óstöðugur og óreiðukenndur.“

Hann segir Ísraela vera minni-
hluta í Mið-Austurlöndum þótt litið 
sé á Ísrael sem stórveldi í átökum 
við Palestínumenn.

Nauðsynlegt sé að horfa á þessa 
stóru mynd ef nokkur von eigi að 
vera til þess að finna lausn á deilu 
Ísraela og Palestínumanna. 

„Vonandi kemur að því að tor-
tryggni okkar gagnvart Palestínu-
mönnum minnki og við getum 
borið til þeirra trúnaðartraust. En 
til þess að svo megi verða þurfum 
við að sjá arabaheiminn í heild 
sýna okkur sams konar viðmót. 
Mér hefur fundist afar erfitt að 

koma auga á lausn sem ekki fæli 
í sér tengingu við umhverfið sem 
umlykur okkur.“

Hann er spurður hvort þetta 
andrúmsloft tortryggni og ótta 
hljóti ekki að vera gagnkvæmt, en 
telur það vera af og frá.

„Ég tel svo ekki vera. Enginn 
maður með réttu ráði getur trúað 
því að Ísrael vilji hrekja Palestínu-
menn burt frá þeim svæðum, sem 
þeir búa á. Þvert á móti. Ég yrði 
fyrstur manna til að segja að sjálf-
stætt ríki Palestínumanna væri ekki 
bara Palestínumönnum heldur líka 
Ísraelum fyrir bestu. Sjáðu svo á 

hinn bóginn það sem Ísrael stendur 
frammi fyrir. Íran til dæmis, þar 
sem saman fara kjarnorkudraumar 
og orðabelgingur um að Ísrael eigi 
ekki að vera til. Það eigi að þurrka 
þetta land út af kortinu. Þetta sama 
sjáum við hjá Hamas, Hisbollah, 
Íslamska ríkinu.“

Hann er spurður frekar út í þetta 
og fellst á að Palestínumenn hljóti 
að upplifa kúgun af hálfu Ísraels.

„En ég myndi samt halda því 
fram að líf Palestínumanna, að 
minnsta kosti á Vesturbakkanum 
og jafnvel á Gasasvæðinu líka, sé 
betra en líf fólks víða annars staðar 
í arabaheiminum. Ég býst við að 
íbúi í Sýrlandi eða Líbanon myndi 
feginn skipta við Palestínumenn í 
dag.“

Hann bætir því svo við að Palest-
ínumenn geti hvort eð er sjálfum 
sér um kennt: „Ég viðurkenni að 
Palestínumenn eigi við vanda að 
stríða í daglegu lífi sínu. En maður 
ætti að spyrja sig hver rót vandans 
sé. Fólk segir til dæmis að rót vand-
ans á Gasasvæðinu sé hernámið, 
en þetta myndi ég kalla klisju. Árið 
2005 yfirgáfum við Gasasvæðið og 
hver kom þá í veg fyrir að Palest-
ínumenn gætu mótað sitt eigið líf 
þar? En þeir kusu á þessum tíma 
frekar að þróa áfram hernaðarmátt 
sinn til þess að skjóta flugskeytum 
yfir til Ísraels. Þannig að þeir ættu 
að kenna leiðtogum sínum um 
ástandið á Gasasvæðinu, ekki 
Ísrael.“

ÞRÖNGA SJÓNARHORNIÐ  Íbúar á Gasa innan um rústir árásanna síðastliðið 
sumar. NORDICPHOTOS/AFP

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA NORDICPHOTOS/AFP

  Þið ættuð hins 
vegar að spyrja 
ykkur að því hvernig 
á því stendur að 
réttmæt gagnrýni 
skuli svo oft snúast 
upp í hatursáróður. 
Raphael Schutz,  
sendiherra Ísraels 
á Íslandi og í Noregi

RAPHAEL SCHUTZ  Sendiherrann var í 
heimsókn í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Fermingarpeningarnir
á Framtíðarreikning

Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á 
Framtíðarreikning bætum við 
5.000 kr. við.* 

Framtíðarreikningurinn ber ávallt 
hæstu vexti verðtryggðra spari-
reikninga og er laus við 18 ára aldur. 

Nánari upplýsingar 
á arionbanki.is/ferming

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn

NORDICPHOTOS/AFP NORDICPHOTOS/AFP

meðan þeir voru að þessu, að berj-
ast gegn óvini sem ekki er lengur til, 
þá hefur gyðingahatri sem stafar 
einkum frá hugmyndaþróun meðal 
bókstafstrúaðra múslima vaxið 
ásmegin í Frakklandi.“

Gamla og nýja hatrið
Raphael Schutz, sem er nýtekinn við 
sem sendiherra Ísraels á Noregi og 
Íslandi, með aðsetur í Noregi, var í 
sinni fyrstu heimsókn hér á landi nú 
í vikunni. Í viðtali við Fréttablaðið 
bendir hann á að gyðingahatur sé af 
ýmsum toga. Þannig þurfi að gera 
greinarmun á gamla evrópska gyð-
ingahatrinu, sem á rætur að rekja 
til 19. aldar, og svo gyðingahatrinu í 
arabaheiminum sem nú hefur einnig 
skotið rótum í Evrópu.

„Í dag er það svo, myndi ég segja, 
að gamla klassíska gyðingahatrið 
sé enn fyrir hendi í Evrópu í ein-
hverjum mæli en þegar gyðinga-
hatur brýst út í ofbeldi þá sprettur 
það aðallega upp úr róttæku íslam. 
Þá er ég að tala um árásir eins og 
við höfum nýverið séð brjótast út í 
París, Toulouse og Brussel.“

Þessa tegund gyðingahaturs segir 
hann nýtilkomna í Evrópu.

„Hún hefur í raun verið innflutt 
til Evrópu og kom þangað með 
þeim stóru samfélögum múslima 
sem hafa sest þar að. Hún hefur svo 
magnast með uppgangi hreyfinga á 
borð við Íslamska ríkið í Mið-Aust-
urlöndum. Og hún styrkist með inn-
rætingu.“

Gagnrýni eða hatursáróður
Schutz tekur síðan fram að gagn-
rýni á stefnu Ísraelsstjórnar geti 
vissulega átt fullan rétt á sér.

„Þið ættuð hins vegar að spyrja 
ykkur að því hvernig á því stendur 
að réttmæt gagnrýni skuli svo oft 
snúast upp í hatursáróður. Stund-
um er hægt að læra mikið á að sjá 
hvernig hin klassísku mótív gyð-
ingahaturs birtast í nýjum búningi 
þegar Ísrael er annars vegar.“

Hann nefnir tvö dæmi.
„Gyðingar áttu að vera að eitra 

brunna í Evrópu og koma þannig af 
stað sjúkdómum. Þetta er klassískt 
gyðingahatur sem enginn telur leng-
ur eiga rétt á sér. En svo er talað um 
að Ísrael sé að stela vatni frá Palest-
ínumönnum. Þetta þykir réttmætt. 
Þarna er samt sama orðræðan á 
ferðinni. Hún var röng þá og er röng 
í dag. Ekki þykir lengur rétt að tala 
svona um gyðinga, en þegar talið 
beinist að Ísrael þá er það í lagi.“

Hinn nýi gyðingur
„Á miðöldum voru gyðingar líka 
sakaðir um að myrða börn í þeim 
tilgangi að nota blóðið úr þeim við 
trúarathafnir. Þetta er klassískt 
gyðingahatur sem ekki þykir leng-
ur viðeigandi. En nú er talað um að 
Ísrael sé að drepa palestínsk börn 
vísvitandi. Þarna er nákvæmlega 
sama orðræðan á ferðinni, nema 
þetta klassíska gyðingahatur beinist 
nú gegn Ísraelsríki. Þannig að Ísra-
elsríki er í vissum skilningi orðið 
hinn nýi gyðingur.“

Í framhaldi af þessu fer hann að 
tala um pólitíska misnotkun mann-
réttinda. 

„Þið þurfið ekki að vera sammála 
okkur í einu og öllu. Þið getið gagn-
rýnt hvað sem þið viljið. En þegar 
allt kemur til alls eru þessar ýkjur 
og þessi herferð gegn Ísrael þar sem 
mannréttindi eru notuð í pólitískum 
tilgangi skýr vísbending um að hér 
sé eitthvað meira á ferðinni en bara 
gagnrýni á Ísrael.“

9. janúar 2015 | París
ÁRÁSARMAÐUR: Amedy Coulibaly
STAÐUR: Matvörumarkaður í 20. 
hverfi Parísar, þar sem seldar 
eru matvörur sérstaklega ætl-
aðar gyðingum
FJÖLDI LÁTINNA: 4

Coulibaly réðst stuttu upp úr hádegi 
á föstudegi inn í markaðinn. Hann 
tók starfsfólk og viðskiptavini í 
gíslingu og myrti fjóra. Hann lét svo 
sjálfur lífið í skotbardaga við lög-
reglu. Tveimur dögum áður höfðu 
tveir vinir hans myrt 11 manns á rit-
stjórnarskrifstofum skoptímaritsins 
Charlie Hebdo þar í borg. 

15. febrúar 2015
Kaupmannahöfn
ÁRÁSARMAÐUR: Rúmlega tvítugur Dani, 
Omar Abdel Hamid el Hussein
STAÐUR: Bænahús gyðinga 
í Kaupmannahöfn
FJÖLDI LÁTINNA: 1 

El Hussein réðst á bænahúsið stuttu eftir mið-
nætti aðfaranótt sunnudags. Þar stóð þá yfir 
fermingarathöfn. Árásarmaðurinn myrti þar einn 
öryggisvörð og særði tvo lögregluþjóna. Fyrr um 
laugardaginn hafði hann ráðist á menningarmið-
stöð í borginni þar sem yfir stóð ráðstefna um 
málfrelsi og guðlast. Þar myrti hann danskan kvik-
myndagerðarmann og særði þrjá lögregluþjóna.
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Væri einhvers staðar hægt læra 
að verða alþingismaður?
Lífsins skóli er líklega besta 
námið fyrir þingstörfin en 
allir eru jafnhæfir til að sitja á 
Alþingi. Í starfi mínu sem lög-
reglumaður hef ég lært mikið 
um samfélagið og fjölbreyti-
leika lífsins. Einhvern gæti 
kannski vantað smá sjálfstraust 
til að láta skoðanir sínar í ljós 
og þá gæti sjálfstyrkingarnám-
skeið verið kjörið fyrir þá. 

Hvernig kanntu við þig í emb-
ættinu? 
Ég kann mjög vel við mig í 
embætti alþingismanns, enda 
er það fjölbreytt og gefandi 
starf. Engir tveir dagar eru 
eins, sem getur verið kostur og 
galli. Stundum er dagskrá dags-
ins öll komin úr skorðum fyrir 
hádegi. Ég hef alltaf verið mjög 
virkur í félagsstörfum, innan 
íþrótta, skóla og vinnu. Það er 
því gaman að fá að vinna við 
áhugamálið sitt.

Dreymdi þig um þingmennsku 
þegar þú varst unglingur? 
Já, ég hugsa það. Ég hafði fljótt 
mikinn áhuga á stjórnmálum og 
þótti þingmennskan spennandi, 
var virkur í öllum kosningum 
en átti aldrei von á að ég ætti 
möguleika á að komast þang-
að sjálfur. Ég man að þegar ég 
var sjö eða átta ára var skrif-
að niður á kjörstöðum hverjir 
hefðu kosið. Ég fór með reglu-
legu millibili á kjörstaðinn og 
sótti listann og dreifði á kosn-
ingaskrifstofur allra flokka. 

Hvað er mest heillandi 
við starfið?
Að fá að vera í samskiptum 
við fólk um allt land og kynn-
ast fólkinu, verkefnunum sem 
það fæst við og leggja því lið 
við að bæta samfélagið. Það er 

Festi lögreglubílinn í stórgrýti
Vilhjálmur Árnason var farinn að skipta sér af pólitík strax sjö ára gamall en átti aldrei von á að komast sjálfur á þing. 
Honum finnst heillandi að vera í samskiptum við fólk um allt land, jafnvel þótt það skammi hann fyrir þrasið á þinginu.

svo gaman að fara um landið 
í heimsókn á fjölbreytta staði, 
hitta fólk og heyra hvað það 
hefur að segja. Það eru svo 
margir að vinna að fullt af 
flottum verkefnum sem þeir 
vilja kynna fyrir okkur þing-
mönnum og svo eru aðrir sem 
hundskamma okkur fyrir 
þrasið á þinginu og það er líka 
gaman að eiga þau samskipti. 

Hvað kom þér mest á óvart á 
þinginu?
Hvað þingmenn eru góðir vinir 
þrátt fyrir að hafa tekist hart 
á í þingsal nokkrum mínútum 
áður. Maður á marga góða vini 
úr flestum hinna þingflokkanna. 
Einnig kom það mikið á óvart 
hvað mikið óskipulag getur verið 
í annars miklu skipulagi og hvað 
tíminn er oft illa nýttur. 

Taka þingmenn stundum lagið, 
til dæmis afmælissönginn?
Já, andinn er góður í þinginu 
og afmælissöngurinn er tekinn 
ef tækifæri gefst. En þó ég sé 
Skagfirðingur og helmingur-
inn af karlakórnum Heimi sé 
skyldur mér þá fékk ég enga 
sönghæfileika í arf, því miður.

Áttu þér eftirlætisstað á 
Íslandi?
Skagafjörðurinn þegar kvöld-
sólin sest. Þegar ég var í sveit 
á Mannskaðahóli vaknaði ég 
alla morgna og sá Drangey, 
Málmey og Þórðarhöfða út um 
gluggann, þá þurfti ekkert mál-
verk. Einnig líður mér alltaf 
eins og heima hjá mér þegar 
ég kem til Vestmannaeyja, 
bæði umhverfið og fólkið sér 
til þess.

Hefurðu migið í saltan sjó?
Nei, ég get ekki sagt það, en hef 
unnið aðeins í fiskvinnslu. Ég 
var í sveit öll mín æskuár og þar 
var veitt mikið af silungi í net, 
1.100 stykki einn daginn sem var 
ánægjulegt þar sem því hafði verið 
lýst yfir áður að ég væri fiskifæla. 

Hlustarðu á tónlist og þá hvernig 
tónlist helst?  
Ég hlusta lítið á tónlist en hef 
gaman af því að fara á alls kyns  
tónleika. Helgi Björns er í upp-
áhaldi. 

Hefurðu einhvern tíma komist í 
hann krappan og þá hvernig?
Ég og félaginn minn í lögreglunni 
fórum á einni næturvaktinni í 
könnunarleiðangur eftir gömlum 
vegarslóða sem endaði skyndi-
lega. Þegar við ætluðum að keyra 

til baka var það nánast ómögu-
legt og við festum lögreglubíl-
inn í stórgrýti. Við héldum að 
hann yrði þar þangað til hann 
yrði hífður í burtu og vorum 
orðnir ansi fölir í framan. Eftir 
klukkutíma bras, örvæntingu og 
miklar pælingar tókst okkur að 
losa bílinn án skemmda á bíln-
um og ummerkja á náttúrunni. 
En hvernig það tókst veit ég ekki 
enn. Held að lögreglustjórinn viti 
ekki af þessu ennþá!

Hver eru aðaláhugamálin?  
Ferðalög og útivist um landið 
okkar með fjölskyldunni. Ég æfði 
körfubolta á mínum yngri árum 
og fylgist enn vel með leikjum, 
þó aðallega með mínum liðum, 
Tindastól og Grindavík. Einnig 
hef ég mjög gaman af því að fara 
í leikhús og á tónleika.

ÞEKKTU 
ÞINGMANNINN

Suðurkjördæmi

3.02.2015
  Ofbeldi sem 

viðgengst á heimilum 
er ekki einkamál 
viðkomandi aðila 

heldur samfélagslegt 
mein.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Vilhjálmur Árnason 
 Fæddur  29. október 1983
 Hvaðan  Frá Sauðárkróki, býr í
 Grindavík.
 Maki Sigurlaug Pétursdóttir
 Börn Pétur Þór f. 2010
 Patrekur Árni f. 2012 
 Andri Steinn f. 2014
 Áhugamál Fjölskylduferðalög 
 um landið, körfubolti, 
 leikhús og tónleikar.
 Menntun  Stúdentspróf, lögreglu-
 maður, ökukennararéttindi. 
 BA-próf í lögfræði.
 Fyrri störf  Almenn sveita-, verslunar- 
 og skrifstofustörf,‘
 rekstur Hofsprents ehf, 
 lögreglustörf.

VILHJÁLMUR Í ÞINGSAL FRIÐSÆLT SAMFÉLAG OG ÖRYGGI Í UMFERÐINNI

ÚR FJÖLSKYLDUALBÚMINU

➜ Helstu baráttumál
● Umferðaröryggi
● Refsing ofbeldismanna 
● Áfengi í matvörubúðir
● Heilbrigðismál 

8.10.2014
  Boð og bönn virka ekki. 

Ungu fólki finnst uppreisn gegn 
boðum og bönnum skemmtileg. 

Við eigum að treysta fólki, sér-
staklega ungu fólki. Ef því er 

treyst þá stendur það undir því. 

7.10.2014
  Það er óumdeilt að 
réttar aðgerðir í um-
ferðaröryggismálum 

snerta alla og eru 
þjóðhagslega hag-

kvæmar.

ÞINGMAÐURINN  „Þó að ég sé Skagfirðingur og helmingurinn af karlakórnum Heimi sé skyldur mér þá fékk ég enga sönghæfileika í arf, því miður,“ segir Vilhjálmur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Vilhjálmur og Sigurlaug Pétursdóttir á Þjóðhátíð í Eyjum. „Já, góðan og blessaðan daginn!“ Patrekur Árni, Andri Steinn og Pétur Þór í bólinu hjá pabba.
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Adda Soffía 
Ingvarsdóttir
adda@frettabladid.is

HEILLANDI 
HÖNNUN Á 

RFF
Sjötta tískuhátíð okkar Íslendinga, 
Reykjavík Fashion Festival, var 
haldin í Hörpu um síðastliðna helgi. 
Þar sýndu sex hönnuðir haustlínur 
sínar sem voru hver annarri glæsi-
legri. Mikið var um erlenda blaða-
menn á hátíðinni og lofuðu þeir 
íslenska hönnun í umsögnum 
sínum eftir hátíðina. 

ANOTHER CREATION
HÖNNUÐIR: Ýr Þrastardóttir, Hrefna Sverrisdóttir 
og Anna Lilja Johansen

 Í sýningu Another Creation höfðu margar af flíkunum þann eiginleika að 
hægt var að nota þær á marga vegu. Svartur samfestingur. sem leit út fyrir að 
vera venjulegur samfestingur, breyttist í flík með fallegum slóða sem minnti á 
sólsetur í Reykjavík. Jakki með þykkum ermum úr feldi breyttist í einfalt vesti 
ef ermarnar voru teknar af, eða í látlausari jakka með nýjum ermum.
Interview Magazine

W Magazine nefndi Another Creation sem „Designers to Watch“

MAGNEA
HÖNNUÐIR: 
Magnea Einarsdóttir og 
Sigrún Halla Unnarsdóttir

 Haustlínan 2015 er 
nútímaleg og smart þar 
sem grunnurinn er sam-

settur af einlitum 
prjóna flíkum, sem 
fléttast saman við 
gallaefni, sem fer 
einstaklega vel við 
íslensku ullina.
W Magazine

W Magazine 
nefndi MAGN-
EA sem 
„Designers to 
Watch“

JÖR BY 
GUÐMUNDUR 
JÖRUNDSSON
HÖNNUÐUR: Guðmundur 
Jörundsson

 Ein eftirtektarverð-
asta sýningin var á föstu-
dag, þegar JÖR sýndi 
haustlínu sína. Bæði 
karl- og kvenfatnaður 
undir sterkum goth-sci-fi 
áhrifum, og þá sérstaklega 
frá kvikmyndinni Clock-
work Orange. 
Bullett Magazine 

W Magazine nefndi Jör 
sem  „Designers to Watch“
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SIGGA MAIJA
HÖNNUÐUR: Sigga Maija

 Sigga Maija opnaði hátíðina með 
línu sem hefði passað fullkomlega inn 
í andrúmsloftið í New York. Allt svart, 

vel sniðnir jakkar, kápur, buxur og 
kjólar úr leðri, gervileðri og ull. Svarti 

liturinn var allsráðandi fyrir utan 
nokkrar flíkur með gulu, ryð-
appelsínugulu og rósableiku. 
Netsokkar, leðurhanskar og 

sólgleraugu fullkomnuðu útlitið.
Interview Magazine

SCINTILLA
HÖNNUÐUR: Linda Björg 
Árnadóttir

 Línan frá Scintilla 
var algjör andstæða 
allra hinna hönnuð-
anna: mikið prjón, 
hellingur af pastel og 
fókusinn á kvenleg snið. 
Áhrif frá sjötta áratugnum 
voru sterk og greinileg, bæði í 
stórum geómetrískum munstr-
um og ljósum, stuttum og 
liðuðum hárkollum sem 
fyrirsæturnar báru.
Interview Magazine

EYLAND
HÖNNUÐUR: 

Ása Ninna Pétursdóttir

 Heillandi „tomboy“ stelpur í 
sviðsljósinu. Línan samanstóð af 

klassískum, töffaralegum leður- og 
rúskinnsflíkum, í bland við prjón og 
fíngerðari efni. Augljós áhrif áttunda 

áratugarins og fíngerð smáatriðin 
sýndu að þarna var hið nýja kvenlega 

útlit á ferðinni. Lokaatriði sýningarinn-
ar var kraftmikið og hressandi, og 

endurspeglaði hönnuðinn og línuna; 
töffaralegt á áreynslulausan hátt.

Nordicstyle magazine
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Vertu úlfur. Wargus Esto.
Höfundur Héðinn Unnsteinsson
Útgáfa JPV 
Fjöldi síðna 192

Mig langaði í vindil 
og fór því í sólar-
hringsverslun og 
keypti einn vindil 
og eldspýtur. Þegar 
ég hugðist halda út 

stóðu fjórar manneskjur fyrir utan 
hurðina og sneru baki í hana. Þetta 
voru augljóslega eftirlegukindur 
næturinnar og þær virtust illa á 
sig komnar. Maður og þrjár konur. 
Ég gekk ákveðið út, stakk hönd-
um á milli þeirra og stjakaði þeim 
til hliðar um leið og ég sagði hátt: 
„Afsakið.“ Þau hrukku til hliðar og 
ein stúlkan datt. Ég gekk rólega út 
en fann allt í einu hönd á öxlinni á 
mér. Maðurinn í hópnum, ungur í 
annarlegu ástandi, veittist að mér 
og þrjár ógæfulegar næturdrottn-
ingar fylgdu á eftir. Þau réðust öll 
að mér. Í fullu fjöri, í miðju oflæti, 
hamrammur, kastaði ég þeim af 
mér hverju á fætur öðru. Bakkaði 
svo út af vígvellinum, tók vindilinn 
sem enn var óskemmdur, kveikti í 
og horfði á fjórmenningana liggj-
andi á hellunum. Ég gekk svo bein-
ustu leið inn á Hótel Borg og bað 
starfsmann þar að hringja á lög-
regluna. Ég gekk að því búnu heim 
á leið. Kíkti aðeins fyrir hornið 
fyrst. Lögreglan var ekki komin.

Punkturinn var ekki langt 
undan og klukkan að verða átta. 
Á miðri leiðinni þangað fann ég 
fyrir skyndilegum ótta. Hvað var 
á seyði? Eftir á að hyggja þá hafði 
kerfið mitt legið hálfpartinn niðri 
í mánuð en var nú að taka við sér. 
Öll eðlileg viðbrögð virtust vera 
um fimm mínútum of sein. Ég herti 
gönguna í sumarveðrinu.

Inga Dóra horfði á mig þennan 
morgun þegar ég kom til baka og 
spurði mig hvað hefði gengið á. Ég 
sagði henni frá átökum morgunsins 
og þá spurði hún mig beint út hvað 
væri langt síðan ég hefði verið með 
konu. „Það er langur tími,“ sagði 
ég henni. „Þú býrð yfir svo ótrú-
legri orku núna. Þú verður að fá 
einhverja snertingu,“ sagði hún og 
lagði til að ég færi í nudd. Hún vissi 
um góða kínverska nuddstofu niðri 
í bæ og bauð mér einn tíma þar. 
Þannig varð það úr að í stað þess 
að leita mér að konu til að deila með 
orku minni og öllu rafmagninu fór 
ég á nuddstofu. Ég hafði fram að 
þessu reynt að setja alla þessa orku 
og rafmagn í tvo steina og vatn. Ég 
þarfnaðist jarðtengingar í holdi 
annarrar mannveru.

Á nuddstofunni unnu eingöngu 
Kínverjar. Eigandinn var ung, kín-
versk kona sem talaði íslensku og 
hjá henni unnu tvær konur. And-
dyrið var uppfullt af falboðnum 
munum. Eigandinn benti mér á 
aðstöðu þar sem ég gæti afklæðst 

og sveipað mig handklæði og þar 
til gerðri lendaskýlu. Þegar ég 
kom út úr klefanum sá ég að það 
var íþróttasalur innar á gangin-
um. Ég dróst þangað inn. Á miðju 
gólfinu var rauður punktur og ég 
sá umsvifalaust að þetta var minn 
punktur. Ég fór í punktinn. Það 
var enginn í salnum að ég hélt og 
hér gat ég iðkað mínar samúræja-
æfingar út frá rauða punktinum. 
Ég hófst handa, hreyfði mig með 
mýkt tígursins og hraða snáksins 
en hægði svo á og spann orkuna 
upp í innri punkti áður en högg-
ið kom. Ég heyrði hlátur. Á dýnu 
innst í salnum lá austurlenskur 
maður, greinilega sérfræðingur 
í bardagafræðum. Ég hélt áfram 
mínum æfingum. Rafmagnið og 
orkan innra með mér kraumaði. 
Það var kallað á mig á kínversku 
á ganginum.

Nuddkonan var klár
Hún var miðaldra og sterkleg. Ég 
gerði eins og hún sagði. Lagðist á 
lendaskýlunni einni fata á mag-
ann og hún byrjaði að nudda. Hún 
talaði enga ensku og því hafði eig-
andinn sagt mér að slá einu sinni 
laust í hana ef ég vildi að hún mýkti 
nuddið og tvisvar ef ég vildi að hún 
tæki fastar á mér. Hendur hennar 
voru sterkar, hún nuddaði vel. Ég 
gat varla legið kyrr. Ég sló tvisv-
ar laust á handlegg hennar og svo 
aftur tvisvar. Ég sló hana aldrei 

ÞÚ ERT Í MANÍU, 
VILTU EKKI KOMA 

MEÐ MÉR?
Héðinn Unnsteinsson greindist með geðhvarfasýki árið 1995 og hefur 

síðan þá glímt við sjálfan sig og kerfið. Bókin Vertu úlfur, sem kemur út í 
næstu viku, segir sögu Héðins og veikinda hans þar sem hann leitast við 

að lýsa hugsanagangi manns á jaðrinum. Hér er gripið niður í bókinni þar 
sem Héðinn lýsir samskiptum sínum við geðlækni og kínverska nuddkonu.  

einu sinni. Ég gat ekki fengið nóg 
af snertingu hennar. Hún nuddaði 
axlirnar og ég teygði upp hendurn-
ar og greip um hana. Fyrst hand-
leggina, svo mjaðmirnar og byrj-
aði að nudda hana af krafti til baka. 
Hér var hafin hringrás orkuflæðis 
á milli tveggja einstaklinga, að því 
mér fannst. Þessi orkuhringur stóð 
í nærri tvo tíma.

Ég réð ekkert við orku mína og 
nuddaði þessa kínversku konu fram 
og til baka um leið og hún nuddaði 
mig með öllum tiltækum ráðum. 
Svo þegar kom að því að snúa sér 
við var orkan búin að sprengja af 
sér lendaskýluna. Sú kínverska 
greip flissandi handklæði og 
breiddi yfir mig. Hún hélt áfram að 
nudda mig þar sem ég iðaði um á 
bekknum í rafmögnuðu rússi. Þetta 
voru ótrúlegir tveir tímar. Hún var 
rennsveitt, hafði nuddað upp í mér 
spennu og straum. Ég rann út af 
stofunni kraftmeiri en nokkru sinni 
fyrr og beint upp í leigubíl. Allar 
orkustöðvar fullar og sjálfstraustið 
í hámarki, auk þess sem ályktunar-
hæfni mín og þær forsendur sem 
ég mat og greindi veruleikann og 
sjálfan mig út frá voru skekktar. 
Eða eigum við að segja öðruvísi?

Næstu nótt svaf ég ekki neitt. Ók 
bara um með leigubíl. Veðrið var 
ekki jafn gott og áður, ég var kom-
inn í síðbuxur og vantaði nú úlfa-
jakkann minn gráa. Ég fór heim til 
mín og fann hann uppi í skáp. Það 
var skrítið að koma á eigið heim-
ili. Ég hafði ekki verið þar lengi. 
Minningarnar um dvölina í sturtu-
botninum voru slæmar. Ég sveipaði 
jakkanum um mig og hélt aftur út 
í nóttina. Þessa nótt reyndi ég að 
sofa eitthvað en lítið gekk, ég gat 
þó að mestu haldið mig inni. Ég 
heyrði af því eftir á að lögreglan 
hefði verið í sambandi við Símon 
vegna mín. Þeir vildu taka mig og 
koma mér undir læknishendur. Ég 
þótti of mikil ógn við samfélagið. 
Sími þeirra hjóna hringdi stöðugt 
vegna mín. Pétur geðlæknir vissi 
að ég vildi ekki leggjast inn í höfuð-
borginni vegna vináttu og tengsla 
minna við yfirlækninn þar. Við-
leitni hans til að fá mig innlagðan 
á geðdeildina á Akureyri skilaði 
engu.

Doktorinn hafði greinilega frétt 
eitthvað af ferð minni til uppheima 
en illa gekk að hitta hann umsam-
inn dag – ríflega mánuði eftir að 
inntaka blokkeranna hófst. Símon 

fór með mér að hitta hann. Við leit-
uðum logandi ljósi að honum í stórri 
spítalabyggingunni. Hann var 
hvergi að finna. Okkur var vísað 
fram og til baka.

Við vorum að lokum komnir upp 
á efstu hæð spítalans og ég var orð-
inn viss um að það væri eitthvert 
samsæri á bak við þetta. Vænisýk-
in herti tak sitt. Við enda gangsins 
sat doktorinn inni á kontór, en hann 
var ekki einn. Með honum var dr. 
Sefi, kunnur geðlæknir í bænum. 
Þeir höfðu augljóslega beðið komu 
minnar. Hvað í ósköpunum er hann 
að gera hér? hugsaði ég og fylltist 
ótta. Átti nú að fara að hafa eitt-
hvert geðlæknavit fyrir mér? Ég 
hafði aldrei haft neitt með dr. Sefa 
að gera. Hverslags dónaskapur var 
þetta? Þekktu þessir menn engin 
mörk þegar kom að stjórnsemi og 
valdbeitingu? Ég varð órólegur. 
Þeir komu báðir út úr læknaskotinu 
þarna á efstu hæðinni.

Doktorinn settist upp við vegg-
inn á ganginum, í hvítum slopp, 
jafn beinaber og kaldur og síðast. 
Fætur og hendur þétt krosslagðar. 
Dr. Sefi sat við hlið hans, horfði 
í augu mér og klifaði: „Þú ert í 
maníu, þú ert í maníu, viltu ekki 
koma með mér?“

Ég svaraði jafnharðan: „Ég er 
hjartasjúklingur og hef ekkert að 
gera með þér, spurðu bara sérfræð-
inginn sem setti mig á hjartalyfin.“ 
Svona gekk þetta fram og til baka. 
Doktorinn sat eins og hvít marm-
arastytta við vegginn, dr. Sefi klif-
aði. Símon var stressaður og ég 
gekk í hringi. Ég svaraði alltaf því 
sama, að ekkert væri að mér í höfð-
inu, ég væri næmur en hefði feng-
ið hættulegan skammt af hjartalyfi 
sem sá beinaberi hefði látið mig fá 
og neitaði nú að taka ábyrgð á.

„Þið vitið ei hvað þið gerið né 
hverju þið ávísið, ég er farinn,“ 
sagði ég um leið og ég gafst upp á 
þessu drama. Dr. Sefi kallaði á eftir 
mér hvort ég vildi ekki koma með 
honum á geðdeildina. Mér datt í 
hug að fara aftur í nudd. Um leið 
og ég skautaði niður hæðirnar fann 
ég fima fingur þeirrar kínversku á 
holdi mínu sem virkaði mun áhuga-
verðara en bakkamatur með dr. 
Sefa á deildinni. Auk þess hafði ég 
sagt þeim að ég vildi ekki leggjast 
inn í borginni. Einungis fyrir norð-
an. Ég rauk upp í næsta leigubíl.

„Kínverska nuddstofan, takk,“ 
sagði ég við bílstjórann.

VAR Í SJÖ ÁR AÐ 
SKRIFA BÓKINA 

 Saga Héðins 
Unnsteinssonar er 

öðrum þræði sigur-
saga en líka saga um 
baráttu við fordóma, 

kerfið og jafnvel 
tungumálið sjálft.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



ht.is

WHIRLPOOL DAGAR
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 

WHIRLPOOL VÖRUM

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR
HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Whirlpool AZB7570
7 kg tvíátta barkalaus þurrkari 
með 6th Sense rakaskynjara. 9 
Þurrkstillingar. Vatnstankur uppi. 
Hægt að tengja beint við niðurfall. 
Kaldur blástur og krumpuvörn. 

TILBOÐ

FULLT VERÐ 19.995

13.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 84.995

76.496
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

69.995

Whirlpool MWD307BL
700w örbylgjuofn með Jet Start 
og sjálfvirkri endurupphitun. 18 
lítrar. 27sm diskur. 5 hitastillingar 
ásamt afþýðingu. Mál (BxHxD) : 
45,5x28,5x39,5 sm. Svartur.

30%
Whirlpool WV1401W
139sm frystiskápur með 170L frysti. 
Hraðfrysting. 3 skúffur / 2 extra stórar. 
2 hillur. Orkuflokkur A. Frystigeta á dag 
20kg. Frystigeta eftir straumrof 23 klst.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 89.995

71.995

Whirlpool WHM3911
390 lítra frystikista með hrað frystingu. 
3 körfur. Ljós í kistunni. Frystigeta á dag 
17kg. Frystigeta eftir straumrof 45 klst. 
Orkuflokkur A+. Mál (hxbxd): 91,6 x 
140,5 x 69,8 sm.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 89.995

76.496

Whirlpool AWOD7313
1400sn 7kg þvottavél með rafeindastýrðum 
kerfisveljara og hitastilli. LCD skjár. 15 
þvottakerfi og 30 mín. hraðkerfi. Clean+ 
blettakerfi. Kolalaus mótor. Þvotthæfni A. 
Vinduhæfni B. Orkuflokkur A+++. 

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 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

20% 10% 15%30%



BETRA 
ALLT FÍNT FYRIR PÁSKA

NÚNA ER RÉTTI TÍMINNN TIL AÐ KLIPPA!
Nú er rétti tíminn til að klippa tré og hekk áður en þau laufgast

14.995 kr

FULLT VERÐ: 18.995

Rafmagnshekkklippur
Black&Decker GT5050
500W, 50 cm blað. Klippir allt að 22 mm
5083643

Rafmagnshekkklippur Texas
EH550, 550W, 51 cm blað. 
Klippir allt að 20 mm
5083600

Hekkklippur 2 stk í setti
Green-it
5084773

9.995 kr

FRÁBÆRT VERÐ

2.995 kr

2 STK Í SETTI

TILBOÐSDAGAR

Juðari KA300
135W - 93MM flötur
5245364

5.495 kr

FULLT VERÐ: 7.900
Hleðsluborvél 
EPC14CAB
14.4V - 2rafhlöður
5246006

12.495 kr

FULLT VERÐ: 16.792

Hleðsluborvél högg
ASL188KB
18V, 1.3 Ah
2 LI-ION rafhlöður
5245557

19.995 kr

FULLT VERÐ: 28.659

5.995 kr

FULLT VERÐ: 7.900

Túlipanar
10 stk. 499 kr

TET A TET

699 kr

MUSCARI

999 kr

VORERIKA

1.990 kr
VERÐ ÁÐUR: 2.490

ORKIDEA

Slípirokkur CD115
5245378



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI ALLALLTLTLT FF F ÁRÁRÁRÁ GG GRURURUNNNNNNIII AAAÐÐÐ ÓGÓGÓGÓÐUÐUÐU HH HEIEIEIMIMIMILLILI AAAAA

HLUTI AF BYGMA

VERÐ!
Á LÆGRA VERÐI

11.996 kr

FULLT VERÐ: 14.995

ALLAR NILFISK 

HÁÞRÝSTIDÆLUR

20%
afsláttur

Impra veggmálning 10 ltr
Gljástig 5, litur hvítur
7119964

3.675 kr

FULLT VERÐ: 4.895

1.295 kr

FRÁBÆRT VERÐ

4.495 kr

FRÁBÆRT VERÐ

Áltrappa 3 þrepa
Ber 150 kg
5078850

Laufhrífa
5084343

Hjólbörur 80 ltr.
5080086

3.945 kr

FRÁBÆRT VERÐ

r

10 ltr 69.900 kr

FRÁBÆRT VERÐ

69.900 kr

FRÁBÆRT VERÐ

Þurrkari EDC1072LDW 
7kg
1805568

Þvottavél EWP 1274TDW 
7 kg, 1200 snúninga, A++
1808864

Handlaugartæki
Damixa Space
8000800

8.885 kr

FRÁBÆRT VERÐ

Damixa SpaceD
000800080

Kjúklinga
vængir 

í hádeginu

Skútuvogi á laugardag

ÍS

Skútuvo

Vaffla og 
kaffi

Harðparket Kaindl
Eikarplanki, fasaður
147056

1.695 kr/m2

FRÁBÆRT VERÐ

“Elite” rúllusett
Sett með bakka, “maxi”-handfangi og 
Anlon 25 cm rúllu.
7014822

1.175 kr

FRÁBÆRT VERÐ

Uppþvottavél ESF 5521LOW
Orkunýting A+, Hljóðstyrkur 45 dB
1808976

HÚSASMIÐJAN ER SÖLU- OG ÞJÓNUSTUAÐILI ELECTROLUX Á ÍSLANDI

76.490 kr

FRÁBÆRT VERÐ
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SPENNANDI  Börnin í Ísaksskóla fylgdust með sólmyrkvanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÓT Á GLER  Fyrir sólmyrkvagleraugun var vinsælt að smyrja sóti á gler og nota 
sem hlíf fyrir augun. Þessi notaði það húsráð í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEL VARINN  Fólk notaði ýmislegt til þess að vernda augun. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STEMNING  Aðdáunin leyndi sér ekki í svip þeirra sem söfnuðust saman við Perluna. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HÁSKÓLASTÚDENTAR  Mikið fjölmenni var fyrir framan Háskóla Íslands í gær til að fylgjast með undrinu. FRETTABLAÐIÐ/GVA

SÓLMYRKVINN 
HEILLAÐI 

Ljósmyndarar Fréttablaðsins 
fóru um borgina í gærmorgun 
og fönguðu augnablikið þegar 
fólk varð vitni að því magnaða 

náttúrufyrirbæri sem sólmyrkvi 
er. Fjöldi fólks safnaðist saman 
við Perluna og Háskóla Íslands 

og þá hópuðust nemendur 
Ísaksskóla út og fylgdust hug-
fangnir með. Allir vörðu augu 

sín, þó með misjöfnum hætti. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



BJÓRMENNING
Á ÍSLANDI

Mikil gróska
Margt hefur breyst í bjór-

menningu hér á landi 
undanfarin ár. Stofnaðir 

hafa verið hópar bjór-
áhugamanna, bæði karla og 

kvenna.  SÍÐA 8

Útflutningur
Bjór er orðinn stór 
útfl utningsvara og 

margar íslenskar tegundir 
eru eftirsóttar á erlendri 

grundu. Mikill metnaður er  
hjá bruggmeisturum þessa 

lands. SÍÐA 5

Páskabjór
Páskabjórinn rennur út úr 
Vínbúðum landsins. Mikil 

söluaukning er í sumum 
tegundum af íslenskum 

páskabjór.  SÍÐA 2
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Páskagull hefur verið einn 
allra vinsælasti páska-
bjór landsins undanfarin 

ár. Nú þegar hefur Ölgerðin selt 
um fjórðungi meira en allt árið í 
fyrra og þó er enn nokkur tími til 
páska. Þetta er sérstaklega unn-
inn hveitibjór og einstakur hér á 
landi. Það er augljóst merki um 
vaxandi bjórmenningu að al-
menningur taki svo framsækn-
um bjórstíl opnum örmum, sú 
hefði varla verið niðurstaðan 
fyrir fáeinum árum. 

Guðmundur, eða Gummi 
brugg eins og hann er kallaður, 
segir að hann hafi verið mörg ár 
í þróun. Þetta er glæný útfærsla 
af Páskagulli og ólík öðrum teg-
undum.  „Páskagull er ósíaður 
hveitibjór að þýskri fyrirmynd, 
eða svokallaður „hefeweizen“ 
sem margir þekkja,“ segir Guð-
mundur. „Slíkir bjórar eru mjög 
vinsælir í Þýskalandi, sérstak-
lega í Bæjaralandi. Páskagullið 
hefur bragð sem minnir á sam-
bland af banana og negul. Það 
gefur bjórnum þetta sérstaka 
bragð og er einkennandi fyrir 
það ger sem notað er,“ segir Guð-
mundur. 

Öðruvísi bjór
„Páskagull er allt öðruvísi en 

jólagull. Hveitibjór hefur meiri 
fyllingu en margir aðrir bjór-
ar auk þess sem hann er örlít-
ið gruggugur. Í fyrra vorum við 
með dökkan lager-
bjór fyrir páska en 
þessi er léttur og 
ljós, hentar því vel 
með vorkomunni. 
Hann er 5,3% að 
styrkleika. Okkur 
hefur lengi langað 
til að gera svona 
þýskan bjór og 
þegar v ið dutt-
um niður á þetta 
sérstaka ger var 
formúlan komin. 
Gerið gefur bjórn-
u m  á k v e ð i n n 
karakter. Maður 
f i n nu r ba na na 
og negul þegar 
maður lyktar af 
honu m en það 
kemur frá þessu 
sér st a k a ger i ,“ 
segir Guðmundur 
enn fremur. 

„V i ð  h ö f u m 
fengið einstaklega 
góðar viðtökur við 
þessum bjór. Þeir 
sem k u n na að 
meta góðan bjór 

hafa fagnað alvöru hveitibjór á 
Íslandi. Bjóráhugi fólks er allt-
af að aukast hér á landi og mjög 
margir sem smakka allar nýjar 

t e g u n d i r  s e m 
koma á markað-

inn. Páskagull-
ið er hægt að fá 
í Vínbúðinni og 
á mörgum veit-
ingahúsum og 
börum,“ segir 
Guðmundur.

Hann segir 
a ð  b j ó r i n n 
gangi vel með 
mat. „Páska-
gull hentar til 
d æ m i s  e i n-
st a k lega vel 
með sushi og 
brauðréttum. 
Þá smellpass-
ar hann alveg 
með saltkringl-
um. Síðan gæti 
h a n n a l v e g 
pa s s að me ð 
reyktum mat 
eins og borð-
aður er á pásk-
um. Það væri 
að  m i n n s t a 
kosti ekki galið 
að prófa. Svo er 

hann auðvitað góður með pitsu. 
Margir hafa óskað eftir því 
að hveitibjór verði í boði 
allt árið og við eigum 
eftir að skoða það. Hveiti-
bjór er ekki með miklum 
humlum þannig að hann 
er ekki beiskur en matar-
mikill.“

Langt og mikið ferli
Guðmundur hefur starf-
að lengi hjá Ölgerðinni. 
Hann er efnafræðing-
ur frá Háskóla Íslands 
og starfaði við gæða-
eftirlit á gosdrykkj-
um fyrstu árin eftir 
nám. Síðan hélt 
hann í framhalds-
nám til Danmerkur 
þar sem hann lærði 
að verða brugg-
meistari. Í starfinu 
felst meðal ann-
ars smökkun á bjór 
sem margir öfunda 
hann af. „Smökk-
un er hluti af starf-
inu en það er margt 
annað sem felst í 
því að auki. Ég ætl-
aði mér aldrei að 
vera bruggari en 
leiddist óvænt út í 

þetta. Starfið er skemmti-
legt, sérstaklega að þróa 
nýjan bjór eins og Páska-
gullið. Það er langt ferli og 

maður fagnar þegar rétta 
bragðið er fundið,“ segir 
Guðmundur en hann á 
líka heiðurinn af Bola 
og Gull Lite svo eitt-
hvað sé nefnt. 

Páskagull er í nýjum 
umbúðum en þær voru 
ha n naða r a f l ista-
manninum Garðari 
Péturssyni.  Umbúð-
irnar fanga hátíðleika 
páska n na og v ísa r 
letur vörumerkisins til 
þyrnikórónu Krists. Sé 
grannt skoðað má enn 
fremur sjá geisla hins 
heilaga ljóss teygja 
sig yfir miðf löt um-
búðanna.

Páskagullið rennur út úr Vínbúðinni
Páskabjór hefur fest sig í sessi á bjórmarkaðnum hér á landi sem annars staðar. Margir bíða eftir að smakka á þessum árstíðabundnu 
bjórtegundum, eins og jóla- og páskabjór. Guðmundur Már Magnússon er bruggmeistari Ölgerðarinnar og höfundur Páskagulls.

Guðmundur Már Magnússon, bruggmeistari hjá Ölgerðinni, á heiðurinn af hinum vinsæla páskabjór, Páskagulli. MYND/PJETUR 

Nú þegar hefur 
Ölgerðin selt um 

fjórðungi meira en 
allt árið í fyrra og þó 
er enn nokkur tími til 
páska.
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Hinar miklu vinsældir Bríó 
urðu til þess að ákveðið var 
að setja Bríó í sölu í Vín-

búðum landsins og í flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Í framhaldinu fór Bríó 
að skjóta upp kollinum á helstu 
bjórbörum bæjarins auk þess sem 
hann er fluttur á erlenda markaði í 
dag. „Þetta er búið að ganga ótrú-
lega vel, enda Bríó gott dæmi um 
vöru sem selur sig algerlega sjálf,“ 
segir Kormákur Geirharðsson, Öl-
stofuvert og talsmaður Bríó. 

„Síðasta ár var einstaklega gott 
en þá voru framleiddar um 1,6 
milljónir Bríó bjóra og um fjórð-
ungur af þeim er seldur erlend-
is. Drykkja á Bríó hérlendis jókst 
um rúmlega helming í fyrra en 
útflutningur, sem er tiltölulega 
nýhafinn, fimmfaldaðist á sama 
tíma. Það er því óhætt að segja að 
við félagar lítum björtum augum 
til framtíðar, enda af kvæm-
ið fimm ára í maí og lífið rétt að 
byrja,“ segir Kormákur.

Brautryðjandinn Bríó
Bríó er í grunninn svokallaður 
pilsner-bjór, ættaður frá borginni 
Pilsen í Bæheimi í vestanverðu 
Tékklandi. Í Bríó er notað þýskt 
humlayrki sem gefur honum sér-
stöðu, Mittelfruh frá Hallertau 
í Bavaríu, en þessi humlar eru 
margrómaðir og ævafornir og 
þekktir fyrir að gefa bjór einkenn-

andi bragð og ljúfa lykt. Bjórinn er 
þurrhumlaður en það kallast sá 
bjór sem humlum hefur verið 
bætt út í seinna í vinnsluferl-
inu en gengur og gerist. Þann-
ig næst mun ferskari humla-
karakter en ella. 

Flestir nútímaneytend-
ur þekkja lítið til bragðs eða 
lyktar af humlum, þar sem 
þeir eru nú til dags mest-
megnis notaðir í bjór til að 
gera hann beiskan. Þetta 
hefur þó verið að breytast 
ört upp á síðkastið og fer 
bjóráhugamönnum sí-
fellt fjölgandi sem leita 
í humlaríka bjóra, og 
þá sérstaklega þurr-
humlaða.

„Þegar við byrj-
uðum að selja Bríó 
á Ölstofunni þótti 
b r a g ð i ð  f r a m -
andi og framsæk-
ið enda fáir kynnst 
bjór með góðum 
humla karakter á 
þeim tíma.  Menn 
voru hins vegar 
f ljótir að komast 
á bragðið og nú er 
svo komið að stór 
partur bjóráhuga-
manna er hald-
inn miklu humla-
blæti. Blæti þetta 

skýrist einkum af ásókn í þurr-
humlaða bjóra á borð við 

IPA sem dæmi, og einn-
ig Bríó. Þegar Bríó kemur 
í sölu eru fáir sem engir 
þurrhumlaðir bjórar á 
markaði á Íslandi og ég 
efast um að nokkur bjór 
hafi kynnt jafn marga Ís-
lendinga fyrir lystisemd-
um humla eins og Bríó. 
Það má því segja að Bríó 
spili veigamikið hlutverk 
í þeim miklu breytingum 
sem orðið hafa á bjór-

markaðnum hérlendis 
undanfarin misseri,“  
segir Kormákur.

Fjöldi alþjóðlegra 
viðurkenninga
Bríó hefur sankað að 

sér fjölda alþjóðlegra 
verðlauna þrátt fyrir 
ungan aldur. Meðal 
þeirra eru gullverð-
laun í stærstu bjór-
keppnum heims á borð 
við World Beer Cup og 
World Beer Awards. Í 
verðlaunasafnið bætt-
ist svo síðastliðið haust 
gullpeningur frá the 
Global Craft Beer Aw-
ards sem fram fór í Berl-
ín en þar sigraði Bríó í 

flokki pilsnerbjóra.  

Frábært ár að baki hjá Bríó
Bjórinn Bríó var þróaður sérstaklega af Borg Brugghúsi í samstarfi við Ölstofu Kormáks og Skjaldar. Hann fékkst eingöngu úr krana 
á Ölstofunni fyrstu mánuðina en var kominn í sína endanlegu mynd í lok maí 2010, eftir um það bil níu mánaða meðgöngu.

Bríó var þróaður í samstarfi við Ölstofu Kormáks og Skjaldar.

„Úlfur Úlfur nr. 17 er bjór sem 
við setjum á markað einu sinni á 
ári í takmarkaðan tíma. Bjórinn 
kemur alltaf í Vínbúð-
ina 1. apríl en nafnið 
á honum er dregið frá 
samnefndu ævintýri 
auk þess sem einfaldari 
IPA-bjór brugghússins 
nefnist Úlfur. Þetta er 
bjór sem kallast double 
India Pale ale (DIPA), 
sem gefur til kynna 
að hann er svipað-
ur hinum vinsæla IPA-
bjórstíl, bara um það 
bil helmingi „stærri“. 
Þannig er Ú lf ur 
Úlfur 9% alkóhól að 
rúmmáli, stútfull-
ur af humlum og 
beiskju og algjör 
veisla fyrir bjór-
áhugamenn,“ segir 
Valgeir Valgeirsson 
bruggmeistari sem 
ásamt Árna Theo-
dóri Long á heiður-
inn af Úlfi Úlfi. 

„Úlfur Úlfur er 
byggður á vinsæl-
asta bjórnum okkar 
í Borg sem nefn-
ist Úlfur. Hann er í 
rauninni tvöföld út-
gáfa af þeim bjór. 
Við notum ókjörin 
öll af humlum í Úlfi 
Úlfi. IPA-bjórar eru sér-
staklega viðkvæmir fyrir öldrun og 

því  hentar bjórinn vel í takmörk-
uðu upplagi á afmörkuðum tíma,“ 
segir Valgeir. „Þetta er bjór sem 
tapar gæðum sínum hratt og er á 
toppi gæða á fyrsta degi. Við vilj-
um því að hann sé drukkinn eins 
fljótt og mögulegt er.“

Mikil gróska
Valgeir segir mikla grósku í bjór-
menningu á Íslandi og að margir 
bíði spenntir eftir að smakka Úlf 
Úlf. „Það eru þó nokkuð margir 
bjórnördar sem fylgjast vel með 
þegar nýjungar koma á mark-
að. Þeir vita að Úlfur Úlfur er á 

leiðinni og hann selst jafnan 
hratt upp hjá okkur. Slatti fer 

einnig á kúta sem fer undir 
dælur á ýmsum börum og 
veitingahúsum.“

Þótt Úlfur Úlfur sé 
sterkur bjór og stútfull-
ur af humlum og beiskju 
passar hann engu að síður 
með sumum mat. Valgeir 
hefur unnið mikið í svo-
kallaðri pörun matar og 
bjórs og haldið námskeið; 
til dæmis um osta og bjór. 
„Ég get fullyrt að það má 
finna hina fullkomna 
pörun með mat og bjór. 
Þessi bjór er bæði sterkur 
og ágengur með mikinn 
kryddkarakter, sérstak-
lega má finna suðræna 

ávexti í honum, og hann 
passar einstaklega vel með sterk-
um gráðosti. Það er um að gera að 

prófa ýmsar bjórtegundir með mat 
því það er svo skemmtilegt,“ segir 
Valgeir sem fer í gang með sumar-
bjórinn þegar Úlfur Úlfur er kom-
inn á markað.

Margt fram undan
Það er ýmislegt fram undan á árinu 
hjá Borg sem stefnir í að verða það 
stærsta hjá brugghúsinu hingað til. 
Þar má meðal annars nefna bjór í 
stílnum „saison“ sem hefur verið 
í þróun undanfarna mánuði og er 

meðal annars kryddaður með líf-
rænu blóðbergi og beitilyngi úr 
Aðaldal. Einnig verður boðið upp á 
sérútgáfu af hinni vinsælu Garúnu 
sem fengið hefur að liggja í þrosk-
un á notuðum koníakstunnum í þó 
nokkra mánuði.

Borg Brugghús var stofnað árið 
2010 og sendi frá sér sinn fyrsta 
bjór í maí sama ár. Á þessum tæpu 
fimm árum hefur brugghúsið sent 
frá sér í kringum 40 mismunandi 
bjóra en mikill hluti þeirra hefur 

verið þeir fyrstu sinnar tegundar 
á Íslandi. Brugghúsið hefur hlot-
ið fjölda alþjóðlegra verðlauna 
og viðurkenninga um heim allan 
fyrir bjórgerð sína. Hlutverk Borg-
ar er að kynna íslenska bjóráhuga-
menn fyrir nýjum spennandi teg-
undum, kynna hversu góður kost-
ur bjór er með hvers konar mat, um 
leið og gerðar eru tilraunir með ís-
lenskt hráefni við framleiðsluna. 
Bjórar Borgar eru einnig seldir er-
lendis, bæði í Ameríku og Evrópu.   

Úlfur Úlfur veisla fyrir bjóráhugafólk
Bjórinn Úlfur Úlfur nr. 17 er væntanlegur aftur á markað 1. apríl í takmörkuðu upplagi. Þetta er þriðja árið í röð sem Borg Brugghús 
sendir frá sér Úlf Úlf nr. 17. Þessi bjór er stútfullur af humlum og beiskju og er algjör veisla fyrir bjórnörda.

Valgeir Valgeirsson og Árni Theodór Long eru bruggmeistarar hjá Ölgerðinni og eiga heiðurinn af Úlfi Úlfi og mörgum fleirum 
frábærum bjórum.  MYND/STEFÁN
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Saga Víking Ölgerðar nær allt aftur 
til ársins 1939 en hún var stofnuð á 
Siglufirði og hét þá Efnagerð Siglu-

fjarðar. Árið 1950 flutti bruggverksmiðjan 
svo til Akureyrar og hefur verið þar síðan.  
Í dag er Víking vinsælasta bjórvörumerkið 
á Íslandi en einn af hverjum þremur bjór-
um sem drukknir eru á Íslandi er Víking-
bjór,“ segir Hreiðar Þór Jónsson, markaðs-
stjóri hjá Vífilfelli hf.

Vinsælasti bjórinn á Íslandi
 „Það er einfaldlega mikil hefð og teng-
ing við Víking hjá Íslendingum. Víking 
Gylltur er vinsælasti bjórinn á landinu og 
helmingi stærri á markaðnum en næsti 
bjór á eftir í vínbúðinni, sem er Víking 
Lager,“ segir Hreiðar.

„Víking Classic hefur einnig sótt mikið 
í sig veðrið en við kynntum hann til sög-
unnar fyrir nokkrum árum. Hann er há-
stökkvarinn hjá okkur og bætir stöðugt 
við sig. Víking Classic er í dag einn  vin-
sælasti bjórinn á veitingastöðunum og vex 
hratt í vínbúðunum einnig.“ 

Aukning í árstíðabundnum bjór
„Jólabjórinn og nú páskabjórinn  okkar 
hafa átt gríðarlegum vinsældum að fagna 
undanfarin ár. Við sjáum til að mynda 
mikla aukningu milli ára í sölu á Víking 
páskabjórnum eða allt að  25 % söluaukn-
ingu í vínbúðunum og sala á jólabjórnum 
jókst einnig á síðasta ári,“ segir Hreiðar.

Í víking um allan heim
Hreiðar segir Víking bjór eigi þó ekki ein-
ungis miklum vinsældum að fagna á Ís-
landi heldur rennur hann vel ofan í Ástr-
ali, Breta og Þjóðverja.

„Við flytjum út meðal annars til Ástr-
alíu, Bretlands, Þýskalands og til Norð-
urlandanna. Við höfum einnig flutt Vík-
ing bjórinn út til Washington í Banda-
ríkjunum. Það hefur verið vöxtur í sölu 
milli ára erlendis og í sjálfu sér merki-
legt að hægt sé að fá Víking, bjór frá Ís-
landi, hinum megin á hnettinum í Ástral-
íu,“ segir Hreiðar. Fyrirtækið sé þó hvergi 
nærri hætt í Víking.

„Við erum stöðugt að vinna í nýjum 
mörkuðum og þar er Asíumarkaður kom-
inn lengst á veg. Við eigum von á að Vík-
ing muni fást í Asíu fljótlega á þessu ári.“

Íslenska vatnið
En hverju má þakka velgengni Víking?

„Lykillinn að þessari velgengni er 
hæfur bruggmeistari, Baldur Kárason, og 
svo hefur íslenska vatnið mikið að segja,“ 
segir Hreiðar.

„Baldur nær góðu samspili við íslenska 
vatnið í sínum uppskriftum og þess vegna 
hefur bjórinn fengið mjög góðar viðtökur 
um allan heim. Við erum stöðugt að vinna 
að þróun tegunda og má búast við nýjung-
um frá Víking jafnvel á næstu mánuðum 
en það sem er næst inn á markaðinn hjá 
okkur er Víking Sumarölið.“

Það hefur verið vöxtur í sölu milli ára 
erlendis og í sjálfu sér merkilegt að 

hægt sé að fá Víking, bjór frá Íslandi, hinum 
megin á hnettinum í Ástralíu.

Hreiðar Þór Jónsson, markaðsstjóri hjá Vífilfelli, segir sterka hefð fyrir Víking bjór á Íslandi enda eigi vörumerkið sér áratugalanga sögu. MYND/ERNIR

Víking Gylltur vinsælastur á Íslandi
Einn af hverjum þremur bjórum sem keyptir eru á Íslandi er Víking bjór. Hreiðar Þór Jónsson, markaðsstjóri hjá Vífilfelli hf, segir 
sterka hefð fyrir Víking á Íslandi enda eigi vörumerkið sér áratugalanga sögu. Íslenska vatnið geri einnig íslenskan bjór betri.
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Sérbjóralína Víking var hugs-
uð til að auka fjölbreytn-
ina með öðruvísi bjór. Með 

henni getum við prófað okkur 
áfram með nýja stíla og komið 
með nýjungar þar sem ekki er 
horft í hráefniskostnað. Fyrsti 
sérbjórinn var Stout, svo kom Pils 
Organic og þá  Bock bjórarnir. Pils 
Organic er sérstakur að því leyti að 
þetta er eini íslenski lífræni bjór-
inn,“ útskýrir Baldur Kárason, 
bruggmeistari hjá Víking.

„Hráefnið í Pils Organic er allt 
að fimmfalt dýrara en hráefni í 
annan bjór í sumum tilfellum.  
Þá förum við einnig í gegnum 
heilmikið ferli til að fá vottun og 
leyfi til að framleiða lífræna vöru 
og sérstök úttekt er gerð á hverju 
ári. Þá er tryggt að öll hráefni eru 
ræktuð á lífrænan hátt án tilbúins 
áburðar eða aukaefna,“ útskýrir 
Baldur.

Pils Organic er bruggaður að 
suðurþýsk ri f yrirmynd, með 
miklu magni af humlum og er, 
eins og Baldur orðar það, „rjóm-
inn“ í lagerbjórflokki Víking.

„Í honum er mikið magn af 
aromatískum humlum sem gefa 
ilm og bragð en ekki biturleika,“ 
útskýrir Baldur. „Hann er bragð-
meiri en venjulegur lagerbjór sem 
fólk þekkir, með meiri karakter 
en hentar við flest tækifæri og er 
góður með mat.“ Pils Organic er 
fyrst of fremst góður bjór sem vill 
svo til að er lífrænn sem kemur 
mörgum skemmtilega á óvart.

Baldur segir ferlið við að þróa 
og brugga nýjan bjór vera mis-
langt. Það fari eftir því hversu 
róttæk hugmyndin sé í byrjun 
og hvort hráefnið sem til þurfi sé 
vandfundið.  

„Artic Berry bjórinn í Einstök 
línunni er til dæmis með kræki-
berjum og bláberjum og þá fékk 

ég lánuð ber hjá ættingjum sem 
höfðu farið í berjamó til að gera 
fyrstu prufurnar,“ segir Baldur 
og viðurkennir að hafa gaman af 
starfi sínu sem bruggmeistari.

„Maður er alltaf að spá og spek-
úlera og þetta getur verið mjög 
skemmtilegt ferli, sérstaklega 
þegar kemur að því að smakka til.“

Einstök bjórlínan er verkefni 
sem hófst fyrir þremur og 
hálfu ári. Vörumerkið eiga 

tveir Ameríkanar en bjórinn er ís-
lenskur, þróaður og framleiddur 
hjá Vífilfelli á Akureyri. Ísland er 
okkar heimamarkaður en útflutn-
ingur hefur vaxið gríðarlega. Við 
flytjum út meirihluta framleiðsl-
unnar, bæði til Ameríku og Evr-
ópu,“ segir Guðjón Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Einstök 
Ölgerð ehf.

Kalifornía og Flórída eru sterk-
ustu markaðirnir vestan hafs en 
Einstök bjórinn er einnig kom-
inn til New York, New Jersey, Dela-
ware og víðar og er þessar vikurnar 
að detta inn til Texas. Þá hefur Ein-
stök fengist fengist í þrjú ár í Bret-
landi og fór á síðasta ári inn á öll 
Norðurlöndin og er einnig kom-
inn til Þýskalands og Eystrasalts-
landanna.

„Einstök er sá áfengi drykkur 
sem mest er flutt út af frá Íslandi og 
var tæplega helmingur af útfluttu 
magni áfengis frá landinu í fyrra,“ 
segir Guðjón. „Einstök er ekki 
þessi hefðbundni lagerbjór held-
ur í flokki sérbjóra og tiltölulega ný 
vara. Bjórarnir okkar hafa hlotið 
fjölda viðurkenninga, nú síðast frá 
Þýskalandi. Við erum því auð vitað 
ánægðir með þennan árangur.“   

„Einstök fæst í Epcot-garðinum 
í Flórída og skemmtilegt frá því að 
segja að þar var Bud-light á krana 

skipt út fyrir Einstök. Þá var Ein-
stök eini jólabjórinn sem var til sölu 
í Hollywood Studios sem einnig er í 
eigu Disney. Þeir hjá Disney þekkja 
góða sögu þegar þeir heyra hana og 
féllu fyrir sögu Einstök,“ segir Guð-
jón. 

En hvað er það sem gerir Einstök 
bjórana svona góða?

„Það er fyrst og fremst íslenska 
vatnið og snilligáfa Baldurs Kára-
sonar bruggmeistara.“

Einstök slær í gegn 
Einstök Ölgerð kynnti nýjan bjór til sögunnar í flokki sérbjóra árið 2011 sem 
hefur slegið hressilega í gegn. Á síðasta ári var Einstök tæplega helmingur af 
útfluttu magni áfengis frá Íslandi. 

„Einstök er sá áfengi drykkur sem mest er fluttur út frá Íslandi,“ Guðjón Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Einstök Ölgerð ehf.

Pils Organic kemur á óvart
Baldur Kárason bruggmeistari er maðurinn á bak við Víking bjórana. Hann setur saman uppskriftir og bragð og hefur kokkað upp, 
meðal annarra tegunda í sérbjóralínu Víking, bjórana Stout og Pils Organic en Pils Organic er eini íslenski lífræni bjórinn.

Baldur Kárason, bruggmeistari hjá Víking.
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Þeir Bjarni Kristófer Krist-
jánsson og Broddi Reyr 
Hansen, sem reka Bjórsetr-

ið á Hólum í Hjaltadal ásamt Guð-
mundi Birni Eyþórssyni, deila eðli 
málsins samkvæmt miklum bjór-
áhuga. Þeir ferðast talsvert saman 
og reyna alltaf að tvinna eitthvað 
tengt bjór inn í ferðirnar. Þeir hafa 
í tvígang farið á sérstakar bjórhá-
tíðir og þá í tengslum við fertugs-
afmæli sín. 

Til að slíkar hátíðir fari ekki 
úr böndunum þurfa skipuleggj-
endur að halda vel á spöðunum 
og setja skýrar reglur. Þeir Bjarni 
og Broddi hafa nýtt sér reynsl-
una úr ferðunum við skipulag 
eigin bjórhátíðar sem þeir halda á 
Hólum fyrsta laugardag í júní, ár 
hvert. Þeir sögðu blaðamanni upp 
og ofan af bjórhátíðinni Americ-
an Craft Beer Fest sem þeir sóttu í 
 Boston árið 2012. 

„Þetta er árleg hátíð. Við tókum 
einn dag í hana en fórum líka að 
skoða brugghús auk þess að þræða 
svokallaða brew-bari sem brugga 
eigin bjór á staðnum. Við reyndum 
að leita uppi „local“ bjór sem fæst 
bara á tilteknum bar eða í tilteknu 
brugghúsi enda fórum við ekki til 
Boston til að drekka Budweiser 
eða annað álíka,“ segir Bjarni.

600 tegundir í boði
Á hátíðinni voru sextíu brugghús. 
Hvert um sig var með bás þar sem 
gefið var smakk í pínulitlum glös-
um en hægt var að velja á milli 
600 mismunandi bjóra. Að sögn 
Bjarna og Brodda var ógerningur 
að smakka alla. „Við vorum fjór-
ir saman og náðum að smakka í 
kringum 90 gerðir,“ segir Bjarni.  
Þótt aðeins sé tekinn um einn 
sopi af hverjum segir það að sögn 
Bjarna og Brodda til sín þegar á 
líður og eru menn að endingu 
orðnir ansi skrautlegir. „Hátíðina 
sækja um 5.000 manns og þess 
vegna eru gerðar ýmsar ráðstafan-
ir. Fyrir það fyrsta stendur hátíðin 
aðeins í fjóra tíma. Þá var klósett-
unum lokað korteri áður en hátíð-
inni lauk sem varð til þess að flest-
ir voru komnir í spreng og urðu að 
yfirgefa svæðið,“ útskýrir Bjarni. 
„Hér heima þyrfti örugglega að 

kalla til lögreglu,“ bætir Broddi 
við og hlær.

Lærðu margt
Þeir félagar reyndu að fara nokk-
uð skipulega í gegnum hátíðina. 
„Við fengum í hendurnar bækling 
með korti yfir hátíðarsvæðið þar 
sem öll brugghúsin voru kynnt. 
Þannig gátum við valið svolít-
ið úr. Ég var til dæmis búinn að 
ákveða að smakka alla bláberja-
bjórana á svæðinu og þræddi mig 
kerfisbundið í gegnum þá bása. 
Yfirleitt voru bruggararnir sjálfir 
á staðnum og var hægt að spyrja 
þá spjörunum úr sem mér finnst 
lykilatriði. Ég spurði út í aðferðir 
og hugsanleg vandkvæði við fram-
leiðsluna og fór heim með gott 

veganesti,“ segir Broddi sem hefur 
umsjón með brugginu á Bjórsetr-
inu. „Þarna vorum við búnir að 
halda bjórhátíðina okkar á Hólum 
einu sinni og gjörbreyttum í raun 
framkvæmdinni með hliðsjón af 
framkvæmd þessarar hátíðar,“ 
bætir Bjarni við.

Fjöldi kvenna á hátíðinni
En var eitthvað sem kom ykkur 
á óvart. „Það var kannski helst 
hvað það voru mikið af konum á 
hátíðinni. Við bjuggumst helst 
við snobbuðum karlahópum með 
nefið upp í loftið en þarna voru 
ekki síður kvennahópar. Bjór-
áhugi í Bandaríkjunum fer mjög 
vaxandi, jafnt hjá konum sem körl-
um. Hann fer reyndar líka vaxandi 

hjá konum hér heima sem er mjög 
ánægjulegt,“ segir Bjarni. 

Það sem félögunum þótti hvað 
spaugilegast var að sjá fólk með 
hangandi saltkringlur, eða pret-
zels, um hálsinn. „Til að núllstilla 
bragðið er nefnilega gott að fá sér 
nokkra salta bita en það er hins 
vegar pínu lúðalegt að hafa þetta 
svona hangandi um hálsinn.“

En hvernig skyldi þessi mikli 
bjóráhugi hafa kviknað? „Árið 2006 
ákvað ég að hætta að drekka bjór. 
Nokkrum mánuðum síðar komst 
ég að því að það hafði verið misráð-
ið en ákvað hins vegar eftir það að 
drekka bara góðan bjór,“ útskýrir 
Bjarni. „Við Broddi höfum verið bú-
settir á Hólum í á annan áratug og 
er lítið annað við að vera hér en að 

drekka bjór á kvöldin. Við ákváð-
um því árið 2007 að opna Bjórsetr-
ið ásamt Guðmundi en við störfum 
allir við Háskólann á Hólum. Í dag 
eru meðlimir setursins um 50 tals-
ins. Við erum með opið alla föstu-
daga og eftir hendinni en það hefur 
til dæmis verið vinsælt að koma til 
okkar í árshátíðar- og hvataferð-
ir. Þá höfum við verið með bjór-
gerðarnámskeið og bjórkynning-
ar ásamt fyrrnefndri bjórhátíð sem 
í ár verður haldin 6. júní. Við erum 
með um 60 til 70 bjórtegundir á 
boðstólum en auk þess bruggum 
við okkar eigin bjór sem boðið er 
upp á þegar hann er til. Við erum 
í raun eini brew-barinn á Íslandi 
og þar sem yfirbyggingin er engin 
færðu hvergi ódýrari bjór.“ 

Smökkuðu 90 bjóra á fjórum tímum
Bjarni Kristófer Kristjánsson og Broddi Reyr Hansen fóru á bjórhátíðina American Craft Beer Fest í Boston árið 2012. Þeir urðu 
margs vísari um hinar ýmsu bjórtegundir en jafnframt um það hvernig gott er að skipuleggja bjórhátíð. Þá vitneskju hafa þeir haft til 
hliðsjónar við skipulagningu eigin bjórhátíðar á Hólum í Hjaltadal sem haldin er fyrsta laugardag í júní, ár hvert.

American Craft Beer-hátíðina sækja um 5.000 manns. Til þess að hlutirnir fari ekki úr böndunum stendur hún aðeins í fjóra tíma. Klósettunum er lokað korteri fyrir formleg lok hátíð-
arinnar. Þá eru flestir komnir í spreng og drífa sig út. Hér er Bjórsetursteymið, frá vinstri; Daniel Govoni, Broddi Reyr Hansen, Bjarni Kr. Kristjánsson og Guðmundur Björn Eyþórsson.

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJANBYLGJAN989

HAPPY HOUR ÍSLENSKU ÞJÓÐARINNAR

SIGGI HLÖ 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30LAUGARDAG



Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir var gjörn á að 
fá sveppasýkingar, hún var mjög viðkvæm 
og fékk kláða og óþægindi ef hún notaði 

dömubindi eða túrtappa.
„Ég varð himinlifandi þegar ég áttaði mig á því 

að ég fékk ekki kláða og pirring þegar ég var á 
sýklalyfjakúr, blæðingum eða eftir samfarir eins 
og ég var vön, og það eina sem ég hafði breytt út 
af vananum með var að nota hylkin frá Bio-Kult 
Candéa. 

Venjulega þegar ég hef ég verið á sýklalyfjakúr 
hef ég tekið inn margfalda skammta af mjólkursýru-
gerlum (acido philus), en það virkar miklu betur 
fyrir mig að nota Bio-Kult Candéa-hylkin. Eftir að 
ég kynntist Bio-Kult Candéa hef ég ekki notað neina 
aðra mjólkursýrugerla þar sem það virkar langbest 
fyrir mig. Ég er mjög ánægð með árangurinn af Bio-
Kult Candéa.“

BIO-KULT FYRIR ALLA
Bio-Kult Candéa-hylkin virka sem öflug vörn gegn 
 cand ida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og 
karla og sem vörn gegn sveppasýkingu á viðkvæm-
um svæðum hjá konum. Candida-sveppasýking 
getur komið fram með ólíkum hætti hjá fólki, svo 
sem munnangur, fæðu óþol, pirringur og skapsveifl-
ur, þreyta, brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni eða 
ýmis húðvandamál. 

Innihald Bio-Kult 
Candéa-hylkjanna 
er öflug blanda af 
vinveittum gerlum 
ásamt hvítlauk og 
Grape Seed Extract. 
Bio-Kult Candéa 
hentar vel fyrir alla, 
einnig fyrir barns-
hafandi konur, 
mjólkandi mæður 
og börn. Fólk með 
mjólkur- og soja-
óþol má nota vör-
urnar. Mælt er með 
Bio-Kult í bókinni 
Meltingarvegurinn 
og geðheilsa eftir 
Dr. Nat asha Camp-
bell-McBride. 

BIO-KULT CANDÉA 
BREYTTI LÍFINU
ICECARE KYNNIR  Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk 
og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem öflug vörn gegn sveppasýkingu. 

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

ÁNÆGÐ MEÐ ÁRANGURINN   Kolbrún fær ekki sveppasýking-
ar eftir að hún fór að nota Bio-Kult Candéa.

NÝDÖNSK Á SKAGANUM
Hljómsveitin Nýdönsk verður með tónleika í Bíóhöllinni á 
Akranesi í kvöld kl. 21. Á tónleikunum mun Nýdönsk leika 

sín þekktustu lög auk laga af Diskó Berlín. Hljómsveit-
ina skipa þeir Björn Jörundur Friðbjörnsson, Daníel 

Ágúst Haraldsson, Jón Ólafsson, Ólafur Hólm og 
Stefán Hjörleifsson.

ÁN PARABENA OG SLS
Dreif ing www.isf lex.is

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is



FÓLK|HELGIN

gæti hins vegar vel hugsað mér 
að fara aftur til Kaupmannahafn-
ar einhvern tíma seinna. Mér 
líður óskaplega vel þar. Það er 
heldur ekkert sérstaklega eftir-
sóknarvert ástand hér heima.“

VONT MÁL
María viðurkennir að það hafi 
tekið mikið á hana þegar hún 
hætti sem leikhússtjóri. „Já, ég 
á eftir að koma fram og segja frá 
því hvernig þetta var í raun og 
veru. Ég hef ekki verið tilbúin 
til þess hingað til. Þetta var 
vont mál og illa komið fram 
við mann. Það eru ekki öll kurl 

komin til grafar í því máli. Mér 
finnst til dæmis leiðinlegt að 
heyra utan að mér að ástæða 
þess að ég hafi hætt hafi verið 
að sýningin Rocky Horror hafi 
farið langt út fyrir kostnaðar-
áætlun. Þess vegna hafi allt farið 
á hausinn. Það er rangt. Þetta 
var frábær sýning og hún á ekki 
skilið slíkt umtal. Listamenn-
irnir í Rocky Horror komu hvergi 
nærri rekstri leikhússins. Það 
er ömurlegt að þeim sé kennt 
um hvernig fór. Þessi sýning var 
meiriháttar flott með fallegum 
búningum og yndislegri tónlist 
sem var gefin út á plötu. Þetta 

var fyrsta sýning Leikfélagsins 
sem sett var upp í Menningar-
húsinu Hofi og mikill kostnaður 
samfara því. Samskipti Leik-
félagsins og starfsmanna bæjar-
ins í kringum uppbygginguna 
á Hofi er reyndar leiðinlegur 
kafli sem ég á eftir að segja frá í 
lengra viðtali.“

LÖNG SAGA
María segist hafa verið mikill 
töffari sem gekk í öll verk í leik-
húsinu með miklum metnaði. 
Það var því mikið áfall þegar 
henni var skyndilega sagt að 
yfirgefa leikhúsið samdægurs. 

María segir að þegar hún 
hætti sem leikhússtjóri 
á Akureyri hafi hún 

skrifað öllum leikhússtjórum 
í Danmörku til að sækja um 
vinnu. „Ég vildi komast í annað 
umhverfi og hitta nýtt fólk. Mig 
langaði að hvíla mig á leiklistar-
heiminum hér heima eftir leið-
indin sem komu upp á Akureyri. 
Það var hins vegar ekki hlaupið 
að því að fá vinnu í Danmörku. 
Dönum fannst þeir hafa lent í 
svo svakalegri kreppu. Ég benti 
þeim á að við hefðum lent í 
miklu verra hruni. Þeir trúðu því 
reyndar ekki, gráir í framan af 
stressi,“ segir María og hlær. „Ég 
fann það síðan að mig langaði 
kannski alveg eins að prófa eitt-
hvað annað. Ég fór því að þrífa 
heimili fólks og vann með fólki 
sem hreinsaði til eftir vatnstjón, 
bruna og þess háttar,“ segir 
María, sem bjó í Kaupmanna-
höfn í tæp þrjú ár. 

TÝND Í SJÁLFRI SÉR
„Það gerði mér mjög gott að 
komast í burtu,“ segir hún. 
„Ég fann sjálfa mig aftur. Þegar 
maður hefur starfað lengi í 
kröfuhörðu og ábyrgðarmiklu 
umhverfi týnist maður ein-
hvern veginn inni í sér. Ég hafði 
áður búið í Kaupmannahöfn 
og kann virkilega vel við mig 
þar. Tveir synir systur minnar 
búa í borginni með fjölskyldum 
sínum, þannig að ég gat verið 
í ömmuhlutverki með börnum 
þeirra. Óneitanlega saknaði ég 
þó minna eigin sona og barna-
barna. Yngri sonur minn, Hjalti 
Rúnar Jónsson, er í leiklistar-
námi og mig langaði til að fylgj-
ast með honum í náminu. Eldri 
sonur minn, Eyvindur Karlsson, 
er leikstjóri og þýðandi. Hann á 
tvo syni sem eru fimm og sjö ára 
og ég saknaði þeirra mikið. Ég 

SORGARFERLI EFTIR UPPÞOT Í LEI

ERFIÐUR 
TÍMI
„Þegar ég var 
búin að vera í 
Danmörku um 
tíma uppgötvaði 
ég sorgarferlið 
sem ég var að 
ganga í gegnum. 
Ég fann að ég 
varð að vinna úr 
því og leitaði til 
íslenskrar konu 
sem starfar sem 
þerapisti í Kaup-
mannahöfn til 
að hjálpa mér.“

Þá var hún að leikstýra verki og 
því ekki lokið. „Ég hafði ekki gert 
neitt saknæmt þótt vissulega 
bæri ég ábyrgð á leikhúsinu. 
Það var framkvæmdastjórinn 
sem stóð sig ekki sem skyldi og 
enginn vissi fyrr en um seinan. 
Ég tók það mjög inn á mig, enda 
yfirstjórnandi leikhússins. Þessi 
slæma staða hafði farið fram 
hjá mér og það viðurkenndi ég 
strax. Það varð eins konar upp-
þot á þessum tímapunkti,“ segir 
María og bætir því við að löng 
saga sé í kringum allt þetta mál.  

LEITAÐI HJÁLPAR
„Þegar ég var búin að vera í 
Danmörku um tíma uppgötvaði 
ég sorgarferlið sem ég var að 
ganga í gegnum. Ég fann að ég 
varð að vinna úr því og leitaði til 
íslenskrar konu sem starfar sem 
þerapisti í Kaupmannahöfn til að 
hjálpa mér. Hún var frábær og 
ég fann gleðina aftur. Ég hugsa 
stundum núna að það hafi eigin-
lega bara verið gott að lenda í 
svona erfiðri lífsreynslu. Maður 
verður sterkari á eftir. Það var 
þó ekki skemmtilegt á meðan 
á því stóð og ég er ekki stolt af 
því sem gerðist á Akureyri. En 
ég setti ekki leikhúsið á hausinn, 
það ætla ég ekki að taka á mig.“

BJARTSÝN  Það hefur ýmislegt drifið á daga Maríu Sigurðardóttur, fyrrverandi leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar, frá því hún hætti 
í leikhúsinu árið 2011. Hún gekk í gegnum erfitt sorgarferli í kjölfarið og flutti til Danmerkur.   

LÍFIÐ TÓK 
U-BEYGJU María 
Sigurðardóttir, fyrrver-
andi leikhússtjóri hjá 
Leikfélagi Akureyrar, 
hefur náð sér eftir 
mikið áfall sem varð 
þegar henni var sagt 
að yfirgefa leikhúsið 
vegna erfiðrar fjár-
hagsstöðu þess árið 
2011. MYND/STEFÁN

ROCKY HORROR Sýningin var sú 
fyrsta sem Leikfélag Akureyrar setti 
upp í Menningarhúsinu Hofi og var 
kostnaðarsöm vegna þess.

Viltu verða bílasali?

104 Reykjavík Fax   590 6401 www.idan.is

Námskeiðið verður einnig í boði í fjarkennslu.

Nánari upplýsingar og skráning í síma 
590 6400, fjola@idan.is eða www.idan.is. 

Prófanefnd bifreiðasala
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KHÚSI
María lauk námi frá Leiklistar-

skóla Íslands árið 1983. Hún 
hefur starfað að fjölda íslenskra 
kvikmynda og sett upp og leik-
stýrt ótal leiksýningum um allt 
land. María hefur verið aðstoð-
arleikstjóri í þrettán íslenskum 
kvikmyndum, meðal annarra eru 
Tár úr steini, Bíódagar, Djöfla-
eyjan, Stikkfrí og Englar alheims-
ins. Hún leikstýrði dans- og 
söngvamyndinni Regínu. 

LEIKARAR 50+
„Ég kom heim í nóvember og hef 
tekið að mér nokkur verkefni, 
þar á meðal leikstýrði ég Ten-
órnum með Guðmundi Ólafssyni 
sem nú er verið að sýna í Iðnó. 
Einnig hef ég verið að aðstoða 
ungan leiksstjóra, Guðmund 
Arnar, við að prófa börn í kvik-
mynd sem heitir Hjartasteinn. 
Ég er í atvinnuleit. Hef rætt við 
leikhússtjóra hér í Reykjavík og 
úti á landi til að láta vita af mér. 
Svo hef ég verið að lesa leikrit 
og skrifa. Þegar maður fer frá Ís-
landi gleymist maður. En ég er 
bjartsýn, hef langa reynslu úr 
leikhúsum og kann þetta starf.“ 

María segist ekki finna fyrir 
aldursfordómum. „Ég get samt 
alveg ímyndað mér að þeir séu 
þarna úti. Ég upplifi mig ekki 
gamla. Það er hins vegar skrítið 
hvað það eru fáir eldri leikar-
ar að störfum í leikhúsunum. 
Guðmundur Ólafsson sem ég 
hef verið að vinna með er svo 
gríðarlega flottur í sýningunni 
sinni. Ég skil ekki af hverju hann 
er ekki á fullu í leikhúsunum. Ég 
er í hópi sem heitir Leikhúslista-
konur 50+ en þær sýna einmitt 
spennandi verk um helgina sem 
ég ætla að sjá. Þetta eru flinkar 
konur sem fá ekki verkefni í leik-
húsunum og búa þau þá bara til. 
Svo er barnakvikmyndavika um 
helgina sem ég ætla að kíkja á.

FAGNAR VORINU
Um helgina ætla ég líka að kíkja 
á ömmustrákana mína. Ég geri 
það oft um helgar og finnst það 
skemmtilegt. Svo er gaman að 
setjast niður með sonunum og 
ræða leiklist. Þeir geta kennt 
mér eins og ég þeim,“ segir 
María. „Ég ætla út að hjóla og 
fagna vorinu. Ég bý í skemmti-
legu landslagi í Mosfellsbæ þar 
sem eru margar skemmtilegar 
gönguleiðir,“ segir hún. Enginn 
kærasti? „Nei, enginn kærasti,“ 
svarar María og hlær. „Best að 
láta það berast,“ bætir hún við. 
María er því ekki bara á lausu á 
vinnumarkaðnum heldur einnig 
í ástamálunum. 
 ■ elin365.is

■ GOTT AÐ MAULA  Langar þig í eitthvað sætt og frískandi um helgina? Ávextir og ber eru í eðli sínu sæt undir tönn en hér er bætt um betur.

SÆTAR SYNDIR
Sykurhúðuð vínber og súkkulaðihúðaðar mandarínur

SYKURHÚÐUÐ VÍNBER
1 dl vínber
1 msk. sykur

Skolið vínberin vandleg og 
hristið vel af þeim. Hellið 
þeim yfir í plastpoka og bætið 
sykrinum við. Hristið pokann 
og setjið hann í frysti í klukku-
tíma eða tvo. Má borða beint 
úr frystinum.

SÚKKULAÐIHÚÐAÐAR 
MANDARÍNUR
5 mandarínur
1 dl dökkir súkkulaði-
dropar
sjávarsalt

Þekið ofnskúffu með 
bökunarpappír. Bræðið 
súkkulaðið í örbylgju-
ofni eða yfir vatns-

baði. Takið mandarínurnar í sundur. Dýfið 
einu laufi í einu ofan í súkkulaðið. 

Ýmist öllu eða helmingnum, 
eftir smekk. Stráið nokkrum 

sjávarsaltkornum yfir. Það 
má líka skipta þeim út fyrir 
hnetukurl, kökuskraut eða 
kókosmjöl.

Leggið hvert lauf fyrir sig á 
bökunarpappírinn og leyfið 

súkkulaðinu að harðna.
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Alþjóðlega barna kvik mynda-
hátíðin í Reykjavík var sett 
á fimmtudag og stendur yfir 

til 29. mars. Þetta er í þriðja sinn 
sem hátíðin er haldin, en markmið 
hennar er að bjóða börnum, ung-
lingum og fjölskyldum þeirra upp á 
áhugaverðar og vandaðar barna- og 
unglingakvikmyndir víðs vegar að 
úr heiminum sem annars hefðu ekki 
verið sýndar hér á landi. 

Að sögn Ásu Baldursdóttur, dag-
skrárstjóra hátíðarinnar, hefur hún 
fest sig í sessi sem árlegur menn-
ingarviðburður og um leið brotið 
blað í kvikmyndamenningu barna 
og unglinga hér á landi. „Hátíðin 
hefur alltaf verið þannig uppbyggð 
að boðið er upp á ókeypis skólasýn-
ingar virka daga hátíðarinnar þar 
sem kennarar og leiðbeinendur geta 
skráð börn og unglinga. Almennar 
sýningar eru í boði öll kvöld og helg-
ar og hefur aðsókn á þær sýningar 
þrefaldast á milli ára. Hátíðin hefur 
slegið í gegn og fengið frábæra dóma 
en í ár bjóðum við í fyrsta skipti upp 
á námskeið, gesti og fjölbreyttari 
viðburði.“ 

Ása segir afar dýrmætt að geta 
boðið upp á dagskrá sem er sérlega 
sniðin að börnum og færir fram kvik-
myndamenningu sem sé víðsfjarri 
meginstraumskvikmyndum. „Hátíðin 
vinnur á því einsleita og fábrotna 
úrvali sem áður hefur verið í boði 
á Íslandi og hefur verið gríðarlega 
vel tekið þessi tvö ár sem hún hefur 
verið haldin.“ 

Hátíð sem þessi er einnig mikil-
væg að sögn Ásu þar sem hún eflir 
kvikmyndalæsi barna- og unglinga, 
aðgengi þeirra að alþjóðlegum 
gæðakvikmyndum og því sé tækifæri 
fyrir alla fjölskylduna að koma á 
metnaðarfulla viðburði og njóta 
dagskrár í hæsta gæðaflokki. „Fjöl-
skyldur hafa tækifæri til að njóta 
áhugaverðra kvikmynda saman 
utan skólatíma þar sem yngsta kyn-
slóðin fær að kynnast hugtakinu 
„kvikmyndahátíð“ og sækja sinn 
fyrsta kvikmyndaviðburð. Slíkur 
viðburður mun vekja áhuga barna 
á kvikmyndum og kvikmyndamenn-
ingu, stuðla að tengslum við líf og 
umhverfi annarra barna víða um 
heim og færa börnum fjölbreyttari 

upplifun á hvíta tjaldinu en þau hafa 
haft aðgang að hingað til.“ 

MIKIÐ ÚRVAL
Meðal mynda hátíðarinnar má nefna 
Antboy: Rauða refsinornin, sem er 
framhaldsmynd hinnar vinsælu ofur-
hetjumyndar Antboy sem sýnd var í 
fyrra. Þrjár skandinavískar verðlauna-
teiknimyndir verða sýndar; Kurt verður 
vondur, Ottó nashyrningur og Gúmmí-
Tarzan. Tvær síðastnefndu myndirnar 
eru byggðar á þekktum skáldsögum 
Ole Lund Kierkegaard og verða sýndar 
með íslenskum texta og því henta þær 
átta ára börnum og eldri. 

„Það er alger nýbreytni hjá okkur 
að bjóða upp á frí námskeið fyrir 
börn og unglinga. Við bjóðum upp á 
leiklistarnámskeið fyrir kvikmyndir 
um helgina í tengslum við komu 
Asks Hasselbalch, leikstjóra Antboy-
myndanna. Við bjóðum upp á afar 
áhugaverða umræðusýningu eftir 
sýningu heimildarmyndarinnar Songs 
for Alexis mánudaginn 23. mars í sam-
starfi við Samtökin “78 og Trans-Ís-
land. Svo verð ég að nefna námskeiðið 
„Hvernig verða tölvuteiknimyndir 

til?“ með teiknimyndagerðarmönn-
unum Hilmari Sigurðssyni og Gunnari 
Karlssyni fyrir 10 til 16 ára sem haldið 
verður laugardaginn 28. mars,“ segir 
Ása að lokum. 

Barnakvikmyndahátíð er haldin í 
Bíói Paradís við Hverfisgötu í Reykja-
vík. Allar nánari upplýsingar og dag-
skrá má finna á www.bioparadis.is, á 
Facebook og á twitter (@bioparadis).

FJÖLÞJÓÐLEG GLEÐI HJÁ BÖRNUM
VEISLA   Skemmtilegar barna- og unglingakvikmyndir prýða dagskrá Alþjóðlegu barnakvikmyndahátíðarinnar sem nú stendur yfir.

SLEGIÐ Í GEGN
„Hátíðin vinnur á því 
einsleita og fábrotna úr-
vali sem áður hefur verið 
í boði á Íslandi og hefur 
verið gríðarlega vel tek-
ið,“ segir Ása Baldurs-
dóttir, dagskrárstjóri 
Alþjóðlegu barnakvik-
myndahátíðarinnar.
MYND/GVA

FJÖLBREYTNI Úrval mynda er mikið og gott enda hefur aðsókn þrefaldast milli ára.

Amplify frá Total Result gefur
hárinu meiri lyftingu.

Fáðu 20% afslátt af öllum vörum Total Result
- á öllum Matrix sölustöðum landsins.Finndu okkur á

„Matrix á íslandi“

Aðalfundur Heyrnarhjálpar
Félags heyrnarskertra á Íslandi 

verður haldinn þriðjudaginn 31. mars 2015 
að Langholtsvegi 111 104 Reykjavík kl. 20:00

Dagskrá:  
Venjuleg aðalfundarstörf
Lagabreytingar
Önnur mál 

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og taka með sér nýja félaga. 

Rittúlkur á staðnum.

Allir velkomnir.

Stjórnin.

Lagabreytingar liggja frammi á skrifstofu félagsins
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Margréti Eiri þekkja flestir 
landsmenn en hún hefur 
verið nokkuð áberandi 

á sviði leikhúss og tónlistar 
síðustu tvo áratugi. Undanfarin 
misseri hefur hún tekið þátt í 
stórum sýningum leikhúsanna, 
meðal annars var hún í eftir-
minnilegu hlutverki í uppfærslu 
Þjóðleikhússins á Vesalingunum 
árið 2012 og var áberandi í stór-
kostlegri sýningu Mary Poppins í 
Borgarleikhúsinu. Í ár hefur hún 
hins vegar verið í fríi frá leikhús-
fjölunum. „Þegar ég fór svona 
mikið inn í leikhúsið varð ég al-
gjörlega fjarverandi í tónlistinni. 
Mér finnst því ágætt að hvíla mig 
aðeins á leikhúsinu til þess að 
geta sinnt tónlistinni. Leikhúsið 
er nefnilega harður húsbóndi og 
það tekur á, bæði líkamlega og 
andlega, að taka þátt í uppfærslu 
eins og Mary Poppins. Það er 
mikil viðvera og margar sýningar 
þannig að það er ekki mikið af-
gangs til að skapa þegar maður 
kemur heim,“ segir hún. 

SÉRFRÆÐINGUR Í SÖNGLEIKJUM
Leikhúsið togar þó alltaf sterkt í 
Margréti Eiri og segist hún vera 
mikil söngleikjamanneskja. „Leik-
listarnámið sem ég stundaði 
við Emerson College í Boston 
hafði mikil áhrif á mig, bæði sem 

manneskju og söngkonu. Þar 
datt ég inn í þetta raddnám sem 
ég kenni í dag í skólanum mínum, 
Meiriskóla. Ég myndi gjarnan 
vilja spreyta mig meira á drama-
tísku leikhúsi og þá sérstaklega 
söngleikjum. Ég hef kynnt mér 
þá vel og hef mikinn áhuga á 
þeim. Ég skil vel að þegar fólk fer 
á sýningar á Broadway og West 
End þá fer það að sjá eitthvert 
léttmeti, en það eru til söng-
leikir sem eru djúpir og hafa vel 
skrifað handrit og sögur sem 
snerta mann.“

Þrátt fyrir að vera í fríi frá leik-
húsinu hefur Margrét Eir haft nóg 
að gera í allan vetur við hin ýmsu 
verkefni. „Núna er að klárast 
tíu vikna námskeið í skólanum 
mínum, ég er aðallega að fást við 
það í dag. En veturinn hefur verið 
mjög annasamur, ég kláraði plötu 
með Páli Rósinkranz fyrir jól, var 
að syngja í Tom Jones-sýningunni 
og á tónleikum sem haldnir voru í 
minningu Vilhjálms Vilhjálmsson-
ar. Svo var ég tónlistarstjóri hjá 
Leikfélaginu Verðandi sem er leik-
félag Fjölbrautaskólans í Garðabæ 
í sýningunni Yfir alheiminn. Sýn-
ingin er byggð á mynd Bítlanna 
Across the Universe og var þetta 
mjög krefjandi en skemmtilegt 
verkefni með fullt af hæfileikaríku 
fólki,“ segir Margrét Eir og brosir. 

SPENNANDI VERKEFNI
Árið byrjaði mjög spennandi hjá 
söngkonunni þegar hún kynntist 
skemmtilegu fólki og fékk boð um 
taka mögulega að sér verkefni er-
lendis. „Ég get ekki sagt neitt um 
þetta því þetta er á algjöru byrj-
unarstigi. Það gerist ef til vill ekk-
ert fyrr en í lok þessa árs, það tek-
ur allt tíma í þessum stóra heimi 
og svo er ég orðin eldri og þá taka 
hlutirnir lengri tíma. Mér finnst ég 
samt alveg hafa nóg af tíma og er 
alls ekki á síðasta snúningi,“ segir 
hún og hlær. Hún bætir því við að 
þannig sé viðhorfið hér á landi, 
að það sé nánast engin framtíð í 
fertugri konu. „Þetta minnir mig 
á lagið Pínulítill kall með Þursa-
flokknum þar sem Egill syngur, 
„vill einhver elska 49 ára gamlan 
mann?“,“ segir Margrét Eir og 
hlær enn meir. 

BESTI TÍMINN Á MORGNANA
Hún segir lítið rúm vera fyrir 
önnur áhugamál en tónlistina 
en hún hefur alltaf haft gaman 
af því að hitta góða vini, fara 
út að borða og smakka góðan 
mat. Einnig að lesa fallegar mat-
reiðslubækur og -tímarit. Margrét 
segist líka vera dugleg að elda 
sjálf. „Ég er mjög sterk í bröns-
inum, þó ég segi sjálf frá. Ég vinn 
mikið á kvöldin þannig að bestu 

stundirnar eru á morgnana þegar 
áhyggjur dagsins eru ekki búnar 
að taka yfir. Þá finnst mér gott 
að geta setið í rólegheitum, ég 
kveiki á kertum og dúlla mér við 
að búa til búst, fara í gegnum 
póstinn og spjalla.“ 

Helgarnar hjá Margréti Eiri 
einkennast yfirleitt af vinnu en 
þessa helgi verður hún aðeins 

lausari við. „Ég á næstum frí 
núna, ég er að fara að syngja 
með Kvennakór Hafnarfjarðar 
sem á tuttugu ára afmæli á árinu 
og svo er ég að fara að syngja á 
Eyrarbakka á Konubókastofu í 
Rauða húsinu í tilefni af 100 ára 
kosningaafmæli kvenna,“ segir 
þessi upptekna söngkona. 
 ■ liljabjork365.is

EKKI Á SÍÐASTA SNÚNINGI 
HELGARSPJALL  Söng- og leikkonan Margrét Eir hefur nóg að gera þrátt fyrir að hafa tekið sér frí frá leikhúsinu í ár. Meðal annars 
kennir hún í söngskólanum sínum og er að læra á gítar. Um helgina syngur hún á Eyrarbakka. 

NÓG AÐ GERA Um helgina syngur Margrét Eir í Konubókastofu í Rauða húsinu á 
Eyrarbakka í tilefni af 100 ára kosningaafmæli kvenna. MYND/PJETUR

Fátt er sum-
arlegra en 

að gæða sér 
á ís í sólinni. 

Flest erum 
við orðin 

langeyg eftir 
vorinu og 

þess vegna 
tilvalið að 

taka létt for-
skot á sæluna 

með heima-
tilbúnum 

íspinnum. 

FORSKOT Á SUMARIÐ
Sólin er farin að hækka á lofti þótt hitamælar sýni 
ekki vorlegustu tölurnar. Tökum forskot á sumarið 
með heimagerðum ávaxtaíspinnum.

Uppskriftir lauslega þýddar af síðunni: www.tasteofhome.com.

JÓGÚRT-
ÍSPINNAR
2 ¼ bolli jarðar-
berjajógúrt
2 msk. sítrónusafi
2 þroskaðir 
bananar

Setjið hráefnin 
í blandarann og 
blandið þar til allt er 
orðið mjúkt. Hellið 
í íspinnaform og 
frystið. Ætti að duga 
í 12 form. 

BERJA-
BOMBA
2 bollar 
berjablanda
2 msk. gróft 
kókosmjöl
½ bolli 
ávaxtasafi

Blanda vel í 
blandara og 
frysta í íspinna-
formum.

ANANAS-
ÆÐIPINNAR
1 ½ bolli mjólk
1 ½ bolli 
ananas í bitum
1 bolli ananas-
safi
1 bréf af 
vanillubúðingi

Allt í blandarann 
og blandið vel 
saman. Hellið í 
mót og frystið.

Aðhaldsleggings
viltu minnka um tvær stærðir

Verð aðeins 6.990 kr.-

Aðhaldslegg
viltu minnka um t

Verð aðeins 6.

20-50% 
afsláttur af öllum vörum

Tunika
Litir:

svart - offwhite - coral
stærðir 38 - 44

Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins 5.990 kr.-

NÝTT KORTATÍMABIL



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

  Starfið tilheyrir Business Development deild Medis sem ber

ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum 

Actavis til annarra lyfjafyrirtækja um allan heim.

Ferilskrár fyrir þetta starf skulu vera á ensku.

Helstu verkefni:
•     Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini

•     Samningaviðræður 
•     Leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk virkrar þátttöku í áætlanagerð

•     Samskipti við starfsfólk Medis og Actavis hérlendis sem erlendis

Við leitum að einstaklingi
•     með háskólamenntun í lyfjafræði eða sambærilega menntun
•     með starfsreynslu á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta (kostur) 
•     með mjög góða ensku- og tölvukunnáttu
•     sem vinnur vel undir álagi og hefur hæfni til að fylgja verkefnum eftir 
•     sem býr yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni
•     sem er sveigjanlegur og setur ferðalög ekki fyrir sig

www.actavis.is

Medis leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hóp

um 100 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er 

eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast

sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til 

annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er um 300

milljónir USD á ári og meðal viðskiptavina Medis eru 

öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims.

Business Development Manager

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. mars nk.

EiEiEiEinunununungngiisis er r tettekikið ðð á áá á mmómóti uumsm óknum á á heheimimmmasasasasíðíðíðíðu Actavis.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdódóttir, dó
risaksdottir@actavis.is

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

STARFSSVIÐ:
• Viðhald og rekstur stjórnkerfa 
• Bilanagreiningar
• Verkefnastjórnun
• Greining og bestun iðnstýrikerfa 

 
Um er að ræða allar stærðir kerfa með  
iðntölvum og skjágæslustýringum (SCADA).

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla í notkun iðntölva  

og forritunarmála
• Öryggisvitund og árvekni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

Við leitum að reyndum sérfræðingi í iðntölvum og stjórnkerfum 
fyrir vél- og rafbúnað. 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Starfsmenn eru um 600 og veltan 
um 70 milljarðar króna. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Um -
sókn og ferilskrá er fyllt út á  www.nordural.is.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Fjalar 
Ríkharðsson, framkvæmdastjóri viðhaldssviðs, 
og Valka Jónsdóttir starfsmannastjóri í síma 
430 1000.

Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið. Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endurmenntun og starfs-
þróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð starfsaðstaða  
í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í IÐNSTÝRINGUM 



Umsjón með starfinu hefur
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til  7.apríl. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

m 
is

Sölu- og markaðsstarf í heildverslun

Um er að ræða 80 – 100% starf. 

Proact er faglegt og framsækið fyrirtæki sem býður upp á sterk 
vörumerki fyrir hársnyrtistofur og snyrtistofur auk nokkurra
annarra vöruflokka. Okkar markmið er að styðja vel við okkar
viðskiptavini með góðri þjónustu og reglulegum námskeiðum. 
Helstu vörumerki eru Matrix, Loreal Professionnel, Joico, 
Kérastase, Comfort Zone, Lycon.

Við leitum að öflugum einstaklingi í markaðs- og söluteymið okkar

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sölustörfum 
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, dugnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun í hársnyrtingu er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Önnur menntun eða reynsla sem nýst gæti er kostur

Starfssvið:
• Samskipti við söluaðila

• Tilboðsgerð og sölufundir

• Ráðgjöf um notkun á vörum 

• Vinna við kynningarefni 

• Skipulagning kynninga og 
markaðsátaka   

 Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjöörður |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

SÉRFRÆÐINGUR 
Í RANNSÓKNUM

  Vettvangs- og verðbréfa-
eftirlitssvið leitar að öflugum 
sérfræðingi til starfa við 
rannsóknir.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Laust er starf sérfræðings við rannsóknir á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði Fjármálaeftirlitsins. Sviðið annast 
vettvangsathuganir, verðbréfamarkaðseftirlit og samtímarannsóknir þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur 
eftirlit með. Rannsóknarteymi sviðsins sinnir frumrannsóknum á meintum brotum á lögum um fjármálafyrirtæki, 
verðbréfaviðskipti og vátryggingastarfsemi. Einnig sinnir teymið rannsóknum á háttsemi á markaði sem bendir til 
misferlis.   

Starfssvið
• Rannsóknir er varða meint brot á lögum um eftirlitsskylda starfsemi, einkum á verðbréfa- og fjármálamarkaði
• Greining, eftirfylgni og umsjón með afdrifum mála sem send hafa verið embætti sérstaks saksóknara
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf, t.d. í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi reynsla af störfum á fjármálamarkaði skilyrði 
• Reynsla af verðbréfamiðlun er kostur
• Rík greiningarhæfni og færni til að tjá sig í ræðu og riti er nauðsynleg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar veita Jónas Gauti Friðþjófsson, forstöðumaður rannsókna á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði 
(jonasg@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Viltu ganga til 
liðs við Valitor?
Valitor óskar að ráða til sín 
netstjóra á sviði Þjónustu 
og reksturs
Starfssvið:

//  Umsjón með netbúnaði og nethönnun stærri  
 umhverfa

//  Umsjón með netöryggiskerfi og innbrota-
 vörnum

//  Umsjón með gagnaöryggi og dulkóðun

//  Vöktun og upplýsingarýni

//  Bestun samskipta TCP/IP forrita

Menntunar- og hæfnikröfur:

//  Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

//  Reynsla af rekstri tæknikerfa

//  Þekking og geta til að leysa tæknilega 
 krefjandi verkefni

//  Skipulögð og öguð vinnubrögð

//  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

//  Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is, 520 4700.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars n.k.

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem 
er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 
sína. Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna, 
knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram 
í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

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

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir þjónustu- 
lunduðum og samskiptafærum rafvirkja
til starfa á Vesturlandi. Viðkomandi mun
verða staðsettur í starfsstöð Orkuveitunnar
á Akranesi. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Uppsetning og breytingar á mælum 

• Álestur af notkunarmælum 

• Eftirlit með ástandi mæla og tenginga 

• Rafmagnseftirlit og spennusetningar 

• Ráðgjöf til viðskiptavina og greining 
   frávika í notkun

• Innheimta

• Ýmis þjónustuverkefni s.s. afgreiðsla
   þjónustubeiðna

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Sveinspróf í rafvirkjun

• Góð almenn tölvufærni

• Góð enskukunnátta

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði 
   í vinnubrögðum. 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar 
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 
26. mars 2015.

Hvetjum bæði karla og konur 

Ertu  
rafvirki?

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470. 
Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo, Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

Við leitum að öflugum liðsmönnum
Þurfa að hafa brennandi áhuga á tækni, góða samskiptahæfni 
og ríka þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2015. Sótt er um störfin á nyherji.is/atvinna.
Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, elva.tryggvadottir@nyherji.is.

Bæði kyn eru hvött til að sækja um störfin.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. 

Tæknimaður á verkstæði
Hæfniskröfur: 
>> Rafeindavirkjun eða sambærileg menntun
>> Tölvuviðgerðir CompTIA A+ eða sambærileg námskeið
>> Góð þekking á PC stýrikerfum
>> Reynsla af tölvuviðgerðum
>> Enskukunnátta

Helstu verkefni:
>> Þjónusta og viðgerðir á tölvubúnaði 

og tengdum búnaði
>> Aðstoð við viðskiptavini varðandi 

uppsetningu og aðlögun véla

Hæfniskröfur: 
>> Yfirgripsmikil reynsla af uppsetningu og rekstri SQL þjóna
>> Góð þekking á rekstri IIS vefþjóna, stýrikerfa og Windows 

netþjóna
>> Þekking á rekstri bókhaldskerfa er kostur
>> Tæknilegar vottanir og háskólamenntun er kostur

Kerfisstjóri í rekstrarhóp
Helstu verkefni:
>> Daglegur rekstur á kerfum Nýherja 

og viðskiptavina
>> Uppsetningar, breytingar, ráðgjöf, 

viðhald og rekstur

Hæfniskröfur: 
>> Háskólamenntun eða sambærilegt sem nýtist í starfi 
>> Góð þekking á Java forritun er skilyrði
>> .NET reynsla er kostur
>> Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Java forritari
Helstu verkefni: 
>> Forritun, þróun og viðhald á viðbótum 

fyrir Atlassian Jira þjónustukerfið
>> Samþætting við önnur hugbúnaðar-

kerfi, LDAP og Active Directory
>> Aðkoma að öðrum forritunar- og 

hugbúnaðarverkefnum



Lyfjastofnun er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir velferðarráðuneytið.  Helsta hlutverk hennar er að gefa 
út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit 
s.s. með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega 
upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun starfa 60 starfsmenn í 52 
stöðugildum. Lyfjastofnun er góður vinnustaður þar sem framfylgt er stefnu um samræmingu fjölskyldulífs 
og vinnu. Lyfjastofnun hlaut nafnbótina Fyrirmyndarstofnun árið 2013.

Lyfjastofnun óskar að ráða fulltrúa í stoðþjónustu
Starfið er fjölbreytt og felst í þjónustu við innri og ytri viðskiptavini stofnunarinnar.  Um er að ræða 100% stöðu en til greina 
kemur að ráða í tvær 50% stöður. Verkefnin munu breytast ört á næstu  misserum þannig að um spennandi starf er að ræða.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Erna Jóna Gestsdóttir, deildarstjóri í síma 520 2100. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Upplýsingar um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.

Umsóknir um starfið, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum óskast sendar á póstfangið atvinna@lyfjastofnun.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2015.

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

Helstu verkefni eru m.a.:
• Símsvörun og móttaka viðskiptavina
• Utanumhald um undanþágulyfseðla
• Vinna í tölvukerfi stofnunarinnar og á innri vef
• Móttaka  á póstsendingum og símbréfum til stofnunarinnar
• Umsjón með veitingum á fundi og fundarherbergjum
• Innkaup á rekstrarvörum
• Önnur tilfallandi störf 

Hæfniskröfur:
• Lyfjatæknimenntun er kostur
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
• Góð almenn tölvuþekking og færni í að tileinka sér nýjungar 
• Góð kunnátta í ensku er mikilvæg og kunnátta í  
 norðurlandamáli kostur
• Stundvísi og samviskusemi
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg

Óskum eftir að ráða matreiðslumann í sumarafleysingu frá 15. maí til 1. september á 
Hrafnistu í Reykjavík. Unnið er á virkum dögum frá 07:00-15:00 og aðra hvora helgi.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Margeirsson, forstöðumaður eldhúss 
(magnus.margeirsson@hrafnista.is). Umsóknarfrestur er til og með 29 mars.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is HRAFNISTA

Reykjavík  I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

Matreiðslumaður – Hrafnista í Reykjavík

Laus störf við leikskólann Laut
Tvo deildarstjóra vantar til starfa í leikskólanum Laut í Grindavík. 
Um 100% starf er að ræða. Vinnutími frá kl. 08:00-16:00.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og  
sambands íslenskra sveitarfélaga.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá 18 mánaða -  
6 ára. Við erum ,,Skóli á grænni grein” og vinnum eftir Uppbygg- 
ingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar.Gleði , hlýja og virðing eru 
einkunnarorð skólans.Nánari upplýsingar um leikskólann er að 
finna á heimasíðu hans.

Hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari er æskilegt.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum 

æskileg. 
• Færni í samskiptum. 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur til 
greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 426-8396 
og 847-9859.Umsóknir berist til leikskólastjóra  á netfangið 
gleik@grindavik.is  

Endurnýja þarf eldri umsóknir.

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2015

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

Sykepleiere til Norge 
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig 
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge 
innenfor sykehjem, hjemmesykepleie, 
respiratorteam og bofellesskap.

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god 
oppfølging. Sommerbonus fra uke 26 -33.
Dekker bolig og reise etter fastsatte satser.

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, 
og beherske norsk, dansk eller svensk språk 
godt både skriftlig og muntlig.

Tirsdag 24/3-15 kl 10.00 til 18.00 er vi å møte 
på Hotel Plaza Reykjavik, og du er velkommen 
innom. 

Send oss gjerne en mail i forkant med din CV. 
Kontaktinformasjon: 

Helse Personal, post@helsepersonal.no
Tlf 00 47 902 80 287 

www.helsepersonal.no

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum 
í sumarstörf við ræstingar á 
dagvinnutíma.

Áhugasamir sendi ferilskrá 
á bjarki@ath-thrif.is merkt 
„SUMARSTARF“.

SUMARSTÖRF

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Deildarstjóri símavers
Ert þú öflugur stjórnandi með framúrskarandi þjónustulund? Þá gæti 

starf deildarstjóra símavers hjá Vodafone verið framtíðarstarfið þitt. 
Símaver Vodafone sér um þann hluta þjónustuvers sem aðstoðar með 

farsímaþjónustu og reikninga og starfa 20 þjónustufulltrúar í deildinni. 
Deildarstjóri símavers gegnir lykilhlutverki á líflegum og spennandi 

vinnustað á markaði sem er í stöðugri þróun.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2015.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið



Upplýsingar veitir:

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

Í BOÐI ERU TÆKIFÆRI TIL AÐ STARFA MEÐ HÓPI AF ÖFLUGUM SÉRFRÆÐINGUM. 
HJÁ VIRÐINGU ER LÖGÐ ÁHERSLA Á GAGNSÆI OG HREINSKIPTNI, MANNLEGA NÁLGUN 

OG ÁBYRGA ARÐSEMI ÁSAMT ÞVÍ AÐ BERA VIRÐINGU FYRIR UMHVERFINU.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

VIRÐING LEITAR AÐ FRAMÚRSKARANDI 
OG ATORKUMIKLU STARFSFÓLKI

Sérfræðingur á rekstrarsvið
Í boði er áhugavert starf á rekstrarsviði sem hentar viðskiptafræðingi
eða verkfræðingi sem kýs að vinna fjölbreytt verkefni og móta 
framtíðarstarfsferil sinn í ljósi frammistöðu.

Framkvæmdastjóri framtakssjóða
Framtakssjóðasvið annast rekstur tveggja sjóða, Auðar I og Eddu. Á meðal 
eigna Auðar I eru eignarhlutir í Ölgerðinni, Já.is, Íslenska gámafélaginu
og 365.  Edda hefur fjárfest í tveimur félögum, Securitas og Dominos.
Framtakssjóðir Virðingar eru áhrifafjárfestar sem leggja áherslu á að 
styðja stjórnendur með markvissum hætti í að bæta árangur félaga í eigu
sjóðsins og stuðla þannig að raunverulegri verðmætasköpun.

Leitað er að öflugum og árangursdrifnum aðila með reynslu af bæði
fjármálamarkaði og rekstri. Viðkomandi þarf að búa yfir djúpri þekkingu og 
reynslu af rekstri íslenskra fyrirtækja ásamt framsýni og útsjónarsemi til 
að styðja sterk stjórnendateymi til öflugra og árangursríkra verka. 

Sérfræðingur í fyrirtækjaráðgjöf
Viðkomandi þarf að hafa glögga þekkingu og góða reynslu af fjármögnun, 
umbreytingu og endurskipulagningu fyrirtækja og verkefnum tengdum 
kaupum, sölu eða sameiningu fyrirtækja. Góð alþjóðleg fjármálaþekking 
og tengsl eru mikilvæg.

stýringar, markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar og reksturs framtakssjóða. Heildareignir 
í stýringu hjá félaginu eru hátt í 100 milljarðar króna og hjá félaginu starfa 33 starfsmenn, 
flestir með langa reynslu af fjármálamörkuðum. Alls rekur Virðing 16 sjóði af ýmsum 
toga, m.a. verðbréfasjóði, fasteignasjóði, framtakssjóði og veðskuldabréfasjóði. 

Virðing leggur ríka áherslu á ábyrga viðskiptahætti. Kjarninn í hugmyndafræði 
félagsins er að með ábyrgri hegðun, óháðri ráðgjöf, áhættumeðvitund og hreinskilni 
náist bestur árangur til langs tíma – fyrir viðskiptavini, fyrir fyrirtækið sjálft, hluthafa 
þess og fyrir samfélagið í heild. Grundvallaratriði í starfsemi Virðingar eru langtíma-
árangur og virðing fyrir einstaklingnum, samfélagi og umhverfi.



| ATVINNA | 

Fyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu 
óskar eftir að ráða hjúkrunar-

fræðing til sölustarfa
Um er að ræða starf sölustjóra á hjúkrunarvörum og 
tengdum vörum til heilbrigðisgeirans um land allt. 
Gerðar eru ríkar kröfur um mikið frumkvæði og sjálfstæði 
í vinnubrögðum.

Viðkomandi þarf að vera;
• Traustur og heiðarlegur
• Með ríka þjónustulund og frumkvæði
• Hæfni í að afla nýrra viðskiptatækifæra
• Með góða tölvuþekkingu
• Góð tök á íslensku máli ásamt a.m.k. ensku

Umsóknir með greinagóðum upplýsingum skulu sendar á 
saevar@cetus.is  fyrir 26.03.2015.

Vakstjóri/Aukavinna
Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að 

koma í liðið okkar á Roadhouse?  
Við leitum af vakstjóra í 100% starf unnið er á vöktum 2,2,3. 

Einnig erum við að leita að fólki í kvöld og helgarvinnu.
Áhugasamir sendið mail á dori@roadhouse.is

Starf sérfræðings 
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til 

umsóknar starf sérfræðings á kjarasviði sambandsins

Starf sérfræðings á kjarasviði felst meðal annars í:
• að vera lykilsérfræðingur í tölfræðilegum  
 gagnagrunnum sviðsins
• að annast sérfræðiráðgjöf til sveitarfélaga vegna  
 launaútreikninga og túlkunar kjarasamninga
• þátttöku í kjarasamningagerð f.h. stjórnar Sambands  
 íslenskra sveitarfélaga 
• þátttöku í nefnda- og stjórnarstörfum í tengslum við  
 kjaramál og önnur mál er varða íslenskan vinnumarkað 
• samskiptum við stéttarfélög og aðra aðila  
 vinnumarkaðarins 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• háskólapróf sem nýtist í starfi
• reynsla af starfi hjá sveitarfélagi á sviði launaumsýslu og/ 
 eða fjármála
• sérþekking á kjarasamningum Sambands íslenskra  
 sveitarfélaga
• góð almenn þekking á laga- og kjarasamningsumhverfi  
 opinbers vinnumarkaðar 
• mjög gott vald á exel
• þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga
• hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• gott vald á ensku og færni í einu Norðurlandamáli

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að 
bera frumkvæði, færni í mannlegum samskiptum, nákvæmni 
í vinnubrögðum og hæfni til að vinna sjálfstætt og með 
öðrum að fjölbreyttum verkefnum.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu-
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar.

Nánari upplýsingar veitir Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri 
kjarasviðs, netfang: inga.run.olafsdottir@samband.is, eða 
Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri og starfsmannastjóri, 
netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is, í síma  
515-4900.

Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband 
íslenskra sveitarfélaga á heimasíðunni, www.samband.is. 
Þar er einnig að finna starfsmannastefnu sambandsins og 
starfslýsingu fyrir starfið.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf á kjarasviði, berist 
eigi síðar en 31. mars  2015 til Sambands íslenskra sveitar-
félaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Bráða- og göngudeild

Verkefni og ábyrgð

• Ákvarðanir og skipulag 
hjúkrunarmeðferðar í samráði
við skjólstæðinga 

• Skráning hjúkrunar í samræmi
við reglur Landspítala

• Fylgjast með nýjungum á sviði 
hjúkrunar

• Þverfagleg teymisvinna

Hæfni

• Faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og jákvæðni
• Starfsreynsla æskileg

til að vinna í teymi

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á bráða- og göngudeild Landspítala í Fossvogi. Um er 
að ræða bæði sumar- og framtíðarstörf. Á deildinni er móttaka og hjúkrun sjúklinga sem 
leita þangað vegna sjúkdóma og slysa. Deildin er opin alla daga frá 8:00-23:30. Unnið er á 
tvískiptum vöktum. fjölbreytt og lærdómsríkt. Góð aðlögun í boði.

Starfshlutfall er 50-100% og vinnu-
fyrirkomulag samkomulagsatriði. 
Laun eru skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttarfélags.

Umsóknum fylgi náms- og starfs-
ferilskrá. Ákvörðun um ráðningu 
byggist á innsendum gögnum og 

á landspitali.is, undir „Laus störf“.
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til 
og með 7. apríl 2015.

Nánari upplýsingar veita
Bryndís Guðjónsdóttir 
(bryngud@landspitali.is,
 825 3777) og Sólveig Wium 
(solwium@landspitali.is,
 825 3786).

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

• Vinna á legudeildum
• Ráðgjöf
• Þátttaka í vaktþjónustu

• Breið þekking og reynsla í faginu

vinna í teymi

Starfshlutfall er 100% eða eftir 
nánara samkomulagi. Fullt starf
er bundið spítalanum eingöngu.

Laun eru skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttar-
félags.

Umsókn skulu fylgja vottfestar 

að hafa birt eða skrifað. Öllum 
umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Þórdís Valtýsdóttir 

543 5256 og 825 5148).

Umsóknargögn sem ekki er

Fossvogi.

Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 

einnig á þeim. Nánari upplýsingar 
um forsendur ráðningar er að 
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Sumarafleysing

Olíudreifing ehf. óskar eftir  
að ráða í sumarstörf

Starfsmann á dreifingarskrifstofu í Reykjavík.  
Helstu verkefni eru móttaka á pöntunum og aðstoð við 
skipulagning á akstri. Umsækendur þurfa að vera skipu- 
lagðir með mikla þjónustulund, almenna tölvukunnáttu  
og geta unnið sjálfstætt.

Vana bílstjóra með CE meirapróf staðsetta í Reykjavík. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á  
vinnuvélar, tanka og skip. Nánari upplýsingar veitir  
Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937. 

Vana bílstjóra með CE meirapróf staðsetta á Akureyri. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á  
vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð.  
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson  
í síma 550 9910.

Vana bílstjóra með CE meirapróf staðsetta á Reyðarfirði. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á  
vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð.   
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson  
í síma 550 9937. 

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 30. mars.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra 
sem ekki hafa ADR réttindi.  Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.  
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

HS ORKA leitar að öflugum lögfræðingi til starfa 
með yfirstjórn  fyrirtækisins

Helstu verkefni
   Vinna að ýmiss konar samningagerð.
   Umsjón útboða vegna vöru- og þjónustukaupa og
   verksamninga ásamt samningum þeim tengdum.
   Málefni er snúa að stjórn og hluthöfum félagsins.
   Regluvarsla.
   Samskipti við opinbera aðila er varða skýrslu-
   gjöf, leyfisveitingar o.fl.

HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár
og ætlar sér enn stærri hluti í framleiðslu á orku á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.
Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði. 
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og á Reykjanesi sem
eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmæta
auðlindastrauma.
Fyrirtækið vinnur ennfremur að þróun nýrra virkjunarkosta, þ.á.m. vatnsorkuvera. 

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir mannauðsstjóri.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á www.hsorka.is.
Sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2015.

www.hsorka.is

Um er að ræða nýja stöðu í vaxandi fyrirtæki og býður starfið upp á mikla 
mótunarmöguleika. Hjá HS Orku hf starfa 54 starfsmenn á tveimur starfsstöðvum.

Kröfur
   Háskólapróf í lögfræði eða viðskiptalögfræði.
   Mastersgráða skilyrði, LL.M. gráða æskileg.
   Góð þekking á félaga-,  fjármuna- og samningarétti
   er skilyrði.
   Þekking á lögum og reglum á orku-, umhverfis- og
   skipulagssviði er kostur.
   Þekking á alþjóðlegum skuldbindingum á umhverfis-
   og auðlindasviði er kostur.
   Nákvæmni og mjög góð færni í rituðu máli, bæði   
   íslensku og ensku. 
   Sjálfstæði í starfi, samskiptahæfni og hæfni til að
   vinna undir álagi.

TAKTU ÞÁTT Í AÐ MÓTA LIFANDI MIÐBÆ

Skemmtileg störf á framsæknu hóteli

Allt frá fyrsta degi hafa 
innlendir og erlendir gestir 

tekið Icelandair hótel 
Reykjavík Marina opnum 

örmum og eru veitingarýmin 
og Slippbarinn á jarðhæð 

einhver vinsælasti 
samkomustaður borgarinnar. 

Allar þessar nýjungar kalla á fleira frábært starfsfólk. Ef þér þykir gaman að taka á móti ferðafólki, 
selja dagsferðir og dekra, nú eða þrífa, þjóna eða kaupa inn, skaltu kíkja á heimasíðuna okkar og sjá 
hvort við höfum ekki einmitt starfið sem þú leitar að.

Þú sækir um á icelandairhotels.is þar sem þú finnur líka nánari lýsingu og hæfniskröfur fyrir störfin 
sem í boði eru. Umsóknarfrestur er til 31. mars.

Icelandair hótel eru leiðandi félag í hótelrekstri á Íslandi og reka nú alls 22 hótel undir þremur ólíkum vörumerkjum; Icelandair 
hótel, Eddu hótelin og Hilton Reykjavík Nordica. Veitingarekstur félagsins er umsvifamikill á þremur veitingastöðum í Reykjavík; 
VOX Restaurant, Satt og Slippbarnum. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns ár hvert þegar mest lætur.

Í vor tökum við í notkun viðbætur við Icelandair hótel Reykjavík Marina. Með þeim 
opnast hótelgestum spennandi og óvenjulegt gistirými í hæsta gæðaflokki auk þess 
sem veitingastaðir og setustofur munu tengja hótelið, bæjarlífið og hafnarsvæðið enn 
sterkari böndum. 

– vilt þú slást í hópinn?
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Bifvélavirki eða vélvirki 
óskast til starfa

Steypustöðin ehf. óskar eftir ráða bifvélavirkja 
eða vélvirkja til starfa einnig kemur til greina 

að ráða vanan viðgerðamann.

Um er að ræða framtíðarstarf. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2015
Umsókum skal skilað til Árna Más Ragnarssonar  
Verkstæðisformanns í Reykjavík á netfangið  
arni@steypustodin.is eða í síma: 825-0722
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta svo sem 
leik-, grunn-,  og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og 
hjúkrunarheimili og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið.  Ferðaþjón-
usta er öflug og vaxandi í 
sveitarfélaginu og fjölbreyttir 
möguleikar á því sviði fyrir fólk 
með ferskar hugmyndir.

Vegna skipulagsbreytinga eru eftirfarandi stöður  
skólastjórnenda lausar til umsóknar í Vík í Mýrdal:

• Staða skólastjóra Grunnskóla Mýrdalshrepps
• Staða skólastjóra Leikskóla Mýrdalshrepps
• Staða skólastjóra Tónskóla Mýrdalshrepps
Starfssvið:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
• Skipulagning skólastarfs og fagleg forusta á sviði kennslu og skólaþróunar.
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á því sviði sem sótt erum .
• Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða uppeldis og kennslufræðum æskileg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Metnaður, frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að einstaklingum með áhuga á forustu í skapandi skólastarfi og hæfni til að að leiða faglegt 
starf nemenda og starfsfólks.  Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi 
félags innan Kennarasambands íslands.

Nánari upplýsingar um stöður skólastjóra veitir: Ásgeir Magnússon sveitarstjóri sveitarstjori@vik.is 
eða í síma 4871210 – 8983340.  Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870, Vík.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl n.k.

• List- og verkgreinakennari - Sérkennari

Stöður list- og verkgreinakennara og sérkennara við Grunnskóla Mýrdalshrepps eru einnig lausar til 
umsóknar frá og með næsta skólaári.

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessa stöður. Laun skv. kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Nánari upplýsingar um kennarastöður veitir Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri ragnhildur@vik.is 
eða í síma 4871242.  Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík - Sími 487 1210

Starfsmenn óskast til 
afleysinga á Stór- 

höfuðborgarsvæðinu

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is 43

3.
09

3

Hreint ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn 
til afleysinga á Stórhöfuðborgarsvæðinu. 
Leitað er að starfsmanni sem er jákvæður, þjónustu-
lundaður, skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.

Upplýsingar eingöngu veittar hjá 
Örvari G. Örvarssyni með tölvupósti á 
orvar@hreint.is

Skilyrði fyrir ráðningu:
• Hreint sakavottorð
• Vera 20 ára eða eldri
• Góð kunnátta í ensku eða íslensku
• Bílpróf og bíl til umráða
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Sumarstörf hjá Hafnarfjarðarbæ 2015
Hafnarfjarðarbær óskar 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
Flokkstjórar í sérhópum
 
Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár 
(fæddir 1994)
 
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 1995 – 1998). 
 
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 1. apríl. Ekki er tekið á 
móti umsóknum eftir þann tíma.
 
Fyrirspurnir má senda á netfangið  
vinnuskoli@hafnarfjordur.is 

Hotel Kulusuk is on the east coast of Greenland 
(1h45m flight from Reykjavik) in a small settlement 
with 300 people.
Job offers great opportunity to experience the beautiful 
Greenlandic nature and culture while cooking for guests of all 
nationalities.
Contact us for more info.
Hotel Kulusuk
hotelkulusuk@arcticwonder.com

HOTEL KULUSUK
Chef needed  
from 13/4 – 13/5 2015
(A la carte chef preferred)

1974                              2014

ERT ÞÚ SÚ RÉTTA FYRIR OKKUR?
Við leitum að hressri og brosmildri konu  á aldrinum 35-55 sem 
kann að selja. Elskar að stjana við viðskiptavininn og hefur næmt 
auga fyrir tísku. Við bjóðum 50% starf þar sem unnið er 3 daga í 
viku 10-14 og 2 daga 14-18 og 1-2 laugardaga í mánuði.
Ef þetta á við um þig endilega sendið okkur umsókn með  
ferilsskrá á netfangið box@frett.is merkt Tíska-2103

Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilfinningu
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna. Þarf 
einnig að vera léttur í lund og áræðanlegur. Leiðsöguréttindi 
æskileg en ekki nauðsynleg.

• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, 
ástarpunga og fleira góðgæti.

• Þjónar í sal / afgreiðsla
Starfið felst í afgreiðslu, framreiðslu og eldhússtörfum auk 
móttöku næturgesta. 
Starfskraftur þarf að vera góður í mannlegum samskiptum, 
framtakssamur og glaðlyndur. Góð enskukunnátta nauðsyn-
leg og reynsla af sambærilegu starfi. 

ð þj d f i i d f ð

SPENNANDI TÆKIFÆRI

LNS Saga var stofnað í október 2013 og er dótturfélag norska félagsins 
Leonhard Nilsen & Sønner AS, sem er meðal stærstu verktakafyrirtækja Noregs.

Fyrirtækið hefur vaxið hratt undanfarin misseri og er markmið 
LNS Saga að vera leiðandi verktakafyrirtæki í mannvirkjagerð á Íslandi. 
y g

LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði.
Við leggjum ríka áherslu á faglega þekkingu og nýjar lausnir á verkefnum.verkefnum.

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir reynslumiklum vinnuvélastjórnendum og viðgerðarmönnum. önnrðag v
Við bjóðum upp á spennandi og metnaðarfullt starfsumhverfi hjá ört vaxandi verktakafyrirtæki.ki.rirkt

LNS Saga ehf. Hlíðasmári 4
201 Kópavogur

Sími +354 511 7040
lnssaga@lns.is

VINNUVÉLASTJÓRNENDUR

Hæfniskröfur:
• Fullgild vinnuvélaréttindi
• Haldbær reynsla af stjórnun vinnuvéla

(aðallega á belta- og hjólagröfur)
• Bílpróf 
• Ábyrgð og samviskusemi
• Metnaður, vinnusemi og jákvætt viðmót
• Hæfni til að tjá sig á ensku og íslensku

Hæfniskröfur:
• Próf í vélvirkjun, bifvélavirkjun og/eða/e

haldbær reynsla af vélaviðgerðumm
• Bílpróf 
• Ábyrgð og samviskusemi
• Metnaður, vinnusemi og jákvætt viðmótðmæt
• Hæfni til að tjá sig á ensku og íslenskuensog

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Páll Sölvason í gegnum tölvupóst: olafur.solvason@lns.isns.is
Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu:

ý g g g

www.lns.is (undir starfsumsókn).

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2015

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum liðs- 
félögum til að stíga dansinn með okkur í verslunum 
og þjónustuveri Nova. Þetta er sannkallað drauma-
starf fyrir þá sem vilja umgangast glás af lífsglöðu 
fólki og hafa nóg að gera.

Lífsgleði, metnaður og keppnisskap eru eiginleikar 
sem skipta máli. Auk mikilla söluhæfileika, þjónustu-
lundar og góðrar tölvukunnáttu. Áhugi á snjallsímum 
og öllu dótinu sem við erum að selja er að sjálfsögðu 
bráðnauðsynlegur!

Um er að ræða fullt starf til framtíðar. Góðir tekju- 
möguleikar því laun eru árangurstengd. Unnið er
á vöktum og þurfa umsækjendur að geta hafið
störf sem allra fyrst. Stúdentspróf eða sambærileg 
menntun er skilyrði.

Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 29. mars.
Allar nánari upplýsingar veitir Eva Ýr Gunnlaugs-
dóttir, evag@nova.is.

Ert þú nógu Nova? 

2014 MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2014

SÖLU- OG ÞJÓNUSTURÁÐGJAFAR Í VERSLUN OG ÞJÓNUSTUVER

Sæktuum fyrir
29. mars
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI 365
HEFUR ÞÚ ÁSTRÍÐU FYRIR ÞJÓNUSTU OG ERT MEÐ AFBURÐAR SAMSKIPTAHÆFNI?
Nánari upplýsingar veitir hrafnhildura@365.is
Umsóknarfrestur er til 28. mars.  
Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára.
Vinnutími eftir samkomulagi, aðallega vaktavinna.
Áhugasamir sæki um á: 
365midlar.is/hafðu samband/störf

Helstu kröfur:
- Stúdentspróf eða sambærileg menntun
- Þjónustulund
- Hæfileiki til að vinna í hóp
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
- Þekking á Salesforce og/eða áhugi á tæknimálum mikill kostur

 Helstu verkefni eru:
- Almenn notendaþjónusta og hjálp við viðskiptavini
- Grunntæknileg aðstoð 
- Úrvinnsla fyrirspurna og eftirfylgni
- Önnur tilfallandi verkefni

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
 
Fjarðabyggðarhafnir
 
Skipstjóri
Skipstjórn á dráttarbáti, leiðsögn skipa 
og önnur hafnarstörf.

Vélstjóri
Vélstjórn dráttarbáts og önnur 
hafnarstörf.

Sumarstarfsmaður
Almenn hafnarvinna og þjónustustörf. 
20 ára aldurslágmark.

Störfin eru fjölþætt og kalla á mikil 
samskipti við fólk og fyrirtæki.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk.
Nánari upplýsingar um störfin og
umsóknareyðublöð eru á fjardabyggd.is.
Umsóknareyðublöð má einnig nálgast í
afgreiðslu bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði
og í þjónustugáttum bókasafna.

Öll laus störf hjá Fjarðabyggð eru auglýst 
á vef sveitarfélagsins.

F

Mj

 
Origami Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfullan stjórnanda til að reka 
með okkur framleiðslu á vörum hjá Origami shushi. 100% starf.

Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, geta sýnt 
frumkvæði, unnið sjálfstætt og hafa reynslu í shushigerð. 

Áhugasamir sendi inn umsókn á atvinna@origamisushi.is.
Umsóknarfrestur er til 29. mars. 
Nánari upplýsingar veitir Arndís í síma 563 5000

STJÓRNUNARSTARF 
HJÁ ORIGAMI SUSHI
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Sameindalíffræðihópur Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs tilheyrir Líf- og umhverfis- 
vísindadeild og rannsóknir hópsins fara fram 
á Líf- og umhverfisvísindastofnun. Hópurinn 
er í alþjóðlegu samstarfi um margvíslegar 
rannsóknir í sameindalíffræði. Markmið 
rannsóknanna er að öðlast dýpri innsýn í 
starfsemi, þroskun og þróun margvíslegra 
lífvera.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eva 
Benediktsdóttir, dósent og deildarforseti, 
í síma 525 4584, eben@hi.is.

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2015.
Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

 
Lektor í líffræði

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
í líffræði með áherslu á þroskunarfræði og 
sameindalíffræði. Reynsla af kennslu, 
styrkjaöflun og sjálfstæðum rannsóknum 
eftir doktorspróf er skilyrði. 

Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni 
og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Hæfniskröfur

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í líffræði við 
Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.  
Starfið er á sviði þroskunarfræði og sameindalíffræði.
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SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐSKIPTAGREIND (BI)

STARFSSVIÐ

• Uppbygging á vöruhúsi gagna Össurar
• Uppbygging á framsetningu viðskiptaupplýsinga 
• Almenn forritun í Microsoft Business Intelligence umhverfi  

á borð við T-SQL, SSIS 

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af SQL skilyrði
• Þekking á uppbyggingu vöruhúsgagna 
• Góður skilningur á upplýsingasöfnun, stofngögnum og 

 gagnaskilum
• Þekking á Business analytics og uppbygging mælaborða er kostur
• Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Í MOBILE FORRITUN

STARFSSVIÐ

• Hönnun, þróun og prófanir á mobile lausnum Össurar
• Þarfagreining, hönnun og skjölun

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starfi
• Góð þekking og reynsla af iOS forritun 
• Þekking á gagnagrunnum og vefþjónustum kostur 
• Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Í MS DYNAMICS NAV FORRITUN

STARFSSVIÐ

• Hönnun og forritun NAV lausna
• Þarfagreining, hönnun og skjölun

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af Microsoft Dynamics NAV forritun
• Reynsla af hönnun og þróun sérkerfa
• Mjög góð enskukunnátta

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öflugum hópi á Fjármálasviði. 

Við leitum að fólki með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

SÉRFRÆÐINGUR Í INVESTOR RELATIONS

STARFSSVIÐ

• Samskipti við almenna hluthafa og aðra  hagsmunaaðila
• Umsjón með undirvef félagsins sem snýr að  fjárfestatengslum 
• Umsjón með hluthafaskrá félagsins
• Skýrslugerð og undirbúningur tilkynninga til markaða
• Kostnaðargreiningar
• Skipulagning funda
• Almenn skrifstofustörf fyrir fjárfestatengil og  fjármálastjóra

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun (viðskiptafræði, hagfræði,  markaðsfræði)
• 1-3 ára starfsreynsla kostur
• Mjög góð enskukunnátta, dönskukunnátta kostur
• Rík þjónustulund
• Góð skipulagsfærni og nákvæmni

WWW.OSSUR.COM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2200 manns  

í 18 löndum. Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com  

fyrir 31. mars næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn 

 tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar 

veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

HæfniskröfurStarfssvið

Þjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða þjónustustjóra sérverkefna.
Um fullt starf er að ræða.

· Reynsla af stjórnunarstörfum

· Góð almenn tölvukunnátta

· Metnaður og frumkvæði í starfi

· Sjálfstæði og vönduð vinnubrögð

Þjónustustjóri
· Skipulagning  og mat á verkum
· Samskipti við verkkaupa á verktíma
· Verkstjórn á vinnustað
· Skil á verki til verkkaupa og yfirmanns
· Þjálfun og eftirlit með starfsfólki
· Umsjón með vinnutíma starfsfólks
· Umsjón með vinnuaðstöðu starfsfólks

Garðyrkjufræðingur óskast

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
( K G R P )  ó s k a  e f t i r  a ð  r á ð a
garðyrkjufræðing til starfa.
Viðkomandi þarf að hafa lokið námi
frá garðyrkjuskóla, helst af skrúð-
garðyrkjubraut. Verkefnin felast í
almennum garðyrkjustörfum og verkstjórn.

Ráðið verður í starfið frá og með
1. maí n.k. eða eftir samkomulagi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
KGRP og Samiðnar f.h. aðildarfélaga
þess.

Skriflegar umsóknir skal senda til
KGRP, Vesturhlíð 8, 105 Reykjavík,
fyrir 1. apríl n.k. merkt:

“Garðyrkjufræðingur”

Nánari upplýsingar um starfið veitir
garðyrkjuverkstjóri hjá KGRP í síma
585-2770 eða 898-4711 næstu daga.

Upplýsingar um KGRP:
www.kirkjugardar.is

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

SÖLUMAÐUR
PMT ehf óskar eftir metnaðarfullum og vönum 

sölumanni í krefjandi sölustarf
Um er að ræða framtíðarstarf hjá öflugu og rótgrónu fyrirtæki.

Okkar helstu markaðir eru iðnaðarfyrirtæki, veitingahús, 
kjöt og fiskvinnslur, bakarí og verslanir.

Einungis koma til greina aðilar sem hafa haldbæra reynslu
af sölumennsku og geta sýnt fram á árangur í starfi.

Umsóknarfrestur er til 1. apríl. Umsóknir sendist á vinna@pmt.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnarðarmál

Nánari upplýsingar um starfið veitir
oddur@pmt.is

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Geta til að vinna sjálfstætt
• Frumkvæðni og drifkraftur

 
• Góðir samskiptahæfileikar
• Kunnátta á Word og Excel
• Gott vald á íslensku og ensku

m

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps stærri viðskiptavina

- Sala og tilboðsgerð

- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina

- Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum fyrir viðskiptavini

- Önnur tilfallandi verkefni

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla af sambærilegu starfi

- Reynsla af sölu og viðskiptum 

- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 

- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

- Góð almenn enskukunnátta

- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg

- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að selja gæðavörur

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir og fyrirspurnir á atvinna@penninn.is 
fyrir 31.mars nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Húsgögn

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Benchmark Animal Breeding & Genetics is a new 
division created to expand Benchmark’s continued 
commitment to the aquaculture industry. This 
division, through the acquisition of salmon breeding 

in aquaculture, strengthens our position as a 
leading international supplier to the industry and 
creates a substantial platform for future growth 

appoint a Marketing Director, which will be a board 
level appointment. 

The Marketing Director will deliver all aspects of the 
division’s marketing strategy and marketing operations 
with responsibility for:
• Leading the development of global marketing communications 

initiatives, brand strategy, marketing research programmes 
and overall divisional marketing strategy.

• 
 

brand and formulate strategies to address these.

• Work closely with business development managers  
to enable them to meet their commercial objectives  
by providing them with appropriate tools, materials  
and presentations.

• Lead competitor analysis activity, identifying opportunities  
to develop market share. 
Maximising market potential for existing and new  
companies within the division.

• Building a high-calibre, industry-leading team from  
the ground up.

The successful candidate will be an industry-recognised 
expert seeking an exciting and market-changing challenge 

and the ability to build relationships and liaise with a wide 
 

to undertake regular national and international travel.

The ability to communicate well in verbal and written 

would be preferable.

Please visit www.benchmarkplc.com  
for further company information. 

A job description and application details are available at 
www.visindi.no  or contact: Jo Skjelstad, Senior Advisor, 
Visindi Trondheim AS. Phone: +47 414 31 954

Marketing Director
Location: Bergen, Norway or Reykjavik, Iceland
Salary: Excellent package commensurate with role
Relocation package available

Animal Breeding
& Genetics



Staða skólastjóra Hvaleyrarskóla í 
Hafnarfirði er laus til umsóknar

Hvaleyrarskóli er heildstæður 400 barna grunnskóli og eru hornstein- 
ar skólastarfsins; ábyrgð, kurteisi og samvinna. Skólinn hefur á að 
skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfs- 
mannahaldi. Mikil áhersla er lögð á samvinnu, skapandi hugsun 
og starfsgleði. Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að viðhalda 
jákvæðum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með nemendum, 
starfsfólki og foreldrum. 
 
Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla 
er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun 
meiri gaum en slæmri hegðun og  
skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsu- 
eflandi grunnskóli og er í miðri innleiðingu á Olweusaráætluninni 
gegn einelti.  
Aðrar áherslur í skólastarfi Hvaleyrarskóla eru markviss málörvun, 
skákkennsla, danskennsla, byrjendalæsi og PALS 
 
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og góða og víðtæka 
þekkingu á skólastarfi, metnaðarfulla skólasýn og vera reiðubúinn að 
leita nýrra leiða í skólastarfi.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
 
• Kennarapróf
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/   
 eða uppeldis- eða kennslufræði
• Kennslu- og stjórnunarreynsla 
• Reynsla og/eða þekking á SMT-     
 skólafærni æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og sam   
 starfshæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og  
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri 
störfum umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu og þeim verkefnum 
sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna skólastjórastarfi. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og KÍ.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og KÍ.
 
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsam-
legast beðnir að sækja um starfið á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar  
www.hafnarfjordur.is  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, sviðsstjóri 
fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, í síma 585 5800,  
magnusb@hafnarfjordur.is og Helgi Arnarson, skólastjóri  
Hvaleyrarskóla í síma 565 0200, helgi@hvaleyrarskoli.is. 
 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015 en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf með fráfarandi skólastjóra í maí/júní 
vegna undirbúnings næsta skólaárs.
 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um stöðuna.

VINNA í „ The Viking“
25 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina

„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg. 
Framtíðarstörf. Vaktavinna. 

Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. Sumarafleysingar.

Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.  
Þarf að tala íslensku.

Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið: 

gummi1945@gmail.com

„TheViking“ Minjagripaverslun
Laugavegi 1 og Hafnarstræti 1-3

Hárs tofan Hæðarsmár i  6  S ími :  544 4455

Icelandair óskar eftir öflugum liðsmanni í krefjandi starf á tæknisviði félagsins á Keflavíkurflugvelli. 
Starfið felur í sér gerð flókinna gagnagrunnsfyrirspurna og skýrslna og önnur verkefni á sviði 
hugbúnaðarþróunar. 

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

STARFSSVIÐ:
Forritun og prófanir á flóknum SQL 
fyrirspurnum
Gerð skýrslulíkana og hönnun viðmóts
Tæknileg aðstoð, villuprófanir og lagfæringar 
á fyrirliggjandi skýrslum
Greiningarvinna í tengslum við misræmi og 
frávik gagna
Önnur hugbúnaðarverkefni eftir þörfum

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf á sviði hugbúnaðar eða 
a.m.k. þriggja ára reynsla af forritun og 
gagnagrunnum
Reynsla af flóknum gagnagrunnsfyrirspurnum 
(SQL) og gagnalíkönum
Reynsla af Python og Django æskileg
Metnaður og rík þjónustulund
Gott vald á ensku og íslensku

Nánari upplýsingar veita: 
Viktor J. Vigfússon I viktorv@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

+  Umsókn óskast fyllt út á www.icelandair.is/umsokn 
eigi síðar en 30. mars. 
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Á skrifstofu Sabre Airline Solutions á Íslandi star-
far þéttur og skemmtilegur 40 manna hópur. Hér 
einbeit um við okkur að þróun á Intelligence Ex-
change (IX). Kerfið glímir við fjölmörg áhugaverð 
viðfangsefni sem krefjast mikillar afkastagetu 
og byggir á mjög skalan legri högun. IX höndlar 
hundruð milljóna skeyta á degi hverjum og er í 
notkun hjá mörgum stærstu og framsæknustu 
flugfélögum heims.
Ef þú ert á höttunum eftir spennandi og skemmti-
legum áskorunum, komdu þá til okkar!

Hæfniskröfur og eiginleikar
•  7 ára reynsla eða meira
•  B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða verkfræði
• Djúp reynsla og þekking á:
 •  Java
 •  XML / XSD
 •  WebServices (SOAP/JSON)
 •  SQL (Oracle)
•  Reynsla af Agile/Scrum aðferðafræði
•  Reynsla af þarfagreiningu og hjólreiðum
•  Góð enskukunnátta, jákvætt hugarfar og  
 gott skopskyn
• Reynsla úr flugheiminum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2015.

Umsækjendur skili ferilskrám á ensku
í tölvupósti á ian.mcadam@sabre.com
Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100
www.sabreairlinesolutions.com 

Hugbúnaðar-
sérfræðingur 

(Senior Software Developer)
Sabre Airline Solutions leitar að frábæru fólki til starfa
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ARKITEKT HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða arkitekt til starfa 

á sviði skipulags- og byggingarmála.

Helstu verkefni:
 - Yfirferð og vinnsla byggingarleyfiserinda m.t.t.  
 skipulagsskilmála
- Umsjón með aðkeyptri skipulagsvinnu og deiliskipulag  
 eldri hverfa. 
- Ráðgjöf og leiðbeiningar til viðskiptavina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólapróf í arkitektúr. Menntun á sviði skipulags   
 er kostur
- Reynsla á sviði skipulags- og byggingarmála
- Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu og lögum og   
 reglugerðum á sviði skipulags- og byggingarmála æskileg 
- Þekking á eignaskiptasamningum kostur 
- Samskiptahæfni og samstarfshæfileikar
- Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
- Hæfni í að miðla upplýsingum á góðri íslensku í mæltu og   
 rituðu máli
- Góð tölvukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á vefsíðu  
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarki Jóhannesson, 
sviðsstjóri í síma 585 5500 eða 664 5611.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

VVVViiiððð  vvviiillljjjuuummm  rrráááðððaaa  mmmmaaarrrrkkaaðððsssssstttjjjóóórrraaa   ttttiiill  aaaððð hhhaaafffaaa  uuummmsssjjjóóónnn  
mmmmeeeeððð  öööölllllluuummmmmmm mmmaaarrrkkkkaaaðððððssssmmmááálluuummm fffyyyrrriiirrrtttææækkkiiisssiiinnnnssss..

Nánari upplýsingar veitir Sigfríð Eik Arnardóttir, 
framkvæmdastjóri, í síma 517 0670 
eða sigfrid@heilsa.is.

Ferilskrá ásamt nánari upplýsingum sendist 
á starf@heilsa.is fyrir 31. mars næstkomandi.
 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðsfræði 
 eða sambærilegu fagi.
• Mikill áhugi á markaðsmálum 
 og heilbrigðum lífsstíl.
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
• Góð samskiptahæfni og sjálfstæð 
 vinnubrögð.
• Þekking á stafrænni markaðssetningu.
• Sköpunargáfa og frumkvæði.
• Geta til að skrifa faglegan texta.
• Drifkraftur og metnaður í starfi.
• Kunnátta á helstu hönnunarforrit 
 er kostur (Adobe).

Starfssvið:
• Uppbygging og markaðssetning 
 vörumerkja fyrirtækisins.
• Framkvæmd og eftirfylgni 
 markaðsáætlunar.
• Kostnaðaráætlun markaðsmála.
• Samskipti við viðskiptavini og 
 aðstoð við tilboðsgerð.
• Umsjón með vefsíðu og samfélagsmiðlum.
• Umsjón með allri textagerð 
 og kynningarefni.

www.gardabaer.is

STÖRF Í GRUNNSKÓLUM 
GARÐABÆJAR

Sjálandsskóli
 • umsjónarkennsla og tungumál á 
  unglingastigi
 • umsjónarkennsla á miðstigi
 • þroskaþjálfi
 
Garðaskóli
 • íslenskukennari
 • deildarstjóri
 • kennsluráðgjafi í tölvu- og 
  upplýsingatækni
 
Flataskóli
 • kennarastöður
 • skólaliði
 
Álftanesskóli
 • kennari á unglingastigi

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Hárgreiðslufólk athugið !
Stór og flott hárgreiðslustofa óskar eftir hárgreiðslufólki.

50-100% stólaleigu
50-100% starf

Stofan er miðsvæðis í Reykjavík.
Fulls trúnaðar gætt.
Umsóknir sendast á fallegthar@gmail.com

www.gardabaer.is

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hæðarból í Garðabæ er laus 
til umsóknar. Leikskólinn er þriggja deilda leikskóli sem vinnur 
eftir uppbyggingarstefnunni með áherslu á vellíðan og réttindi 
barna. Leitað er að leikskólastjóra til að leiða skólastarfið í 
samvinnu við starfsfólk, foreldra og börn. Leikskólastjóri tekur 
einnig virkan þátt í að móta skólasamfélag Garðabæjar með 
uppbyggilegum og framsýnum hætti í samvinnu við 
skólaskrifstofu Garðabæjar, grunnskóla, tónlistarskóla, aðra 
leikskóla í Garðabæ sem og íþrótta- og æskulýðsfélög. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  og kennslumála

Staðan er laus frá 1. júlí 2015. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Garðabæjar eru karlmenn 
sérstaklega hvattir til að sækja um stöðu leikskólastjóra.

Umsóknafrestur er til og með 7. apríl 2015.

leikskólafulltrúi, netfang annah@gardabaer.is eða í síma 525 8542.  

Vinsamlegast sækið um með því að fylla út atvinnuumsókn á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. Umsókn þarf að fylgja 
yfirlit yfir nám og störf og upplýsingar um reynslu af stjórnun, 
rekstri og þróunarstarfi. 

Fræðslu- og menningarsvið 
Garðabæjar    
Leikskólar Garðabæjar eru 
eftirsóknaverðir vinnustaðir þar 
sem áhersla er lögð á jákvæðni, 
áreiðanleika og fagmennsku 
leikskólakennara og annarra 
starfsmanna. Í skólastefnu 
Garðabæjar má sjá áherslur 
bæjarins í leikskólastarfi og eru 
leiðarljós hennar metnaður – 
virðing – sköpun – gleði. 
Vellíðan og velferð barna er í 
fyrirrúmi og áhersla lögð á gott 
og náið samstarf við foreldra og 
þeir hvattir til að taka virkan þátt 
í námi barna sinna. Þróunarstarf 
er virkur þáttur í leikskólastarfi og 
fást börn við fjölbreytt viðfangsefni 
við hæfi hvers og eins. 
Í leikskólum Garðabæjar starfar 
vel menntað og hæft starfsfólk 
sem skipuleggur nám og starf 
barna á markvissan hátt. 
Sjálfstæði hvers leikskóla og 
sérstaða er talin mikilvæg og 
stendur foreldrum til boða að 
velja leikskóla fyrir barn sitt úr 
fjölbreyttri flóru leikskóla. 

HÆÐARBÓL - LEIKSKÓLASTJÓRI

21. mars 2015  LAUGARDAGUR14



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 1

5
-0

6
1

0

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

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

Við óskum eftir dugmiklum og samskipta- 
færum viðskiptafræðingi til starfa við Hagmál 
Orkuveitu Reykjavíkur. Um er að ræða krefjandi 
og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi. 
Hagmál OR starfa sem þjónustueining fyrir 
dótturfélög samstæðunnar: OR Veitur, Orku 
Náttúrunnar og Gagnaveituna. Hagmál annast 
m.a. áætlanagerð af ýmsu tagi, kostnaðar-
greiningar og skýrslugerð.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Fjárhagsáætlanagerð

• Arðsemisgreiningar 

• Rekstrareftirlit og kostnaðargreiningar

• Aðstoð við uppgjör fyrirtækisins

• Ýmis upplýsingagjöf og skýrslugerð
 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði,
   af reikningshalds- eða fjármálasviði

• Mjög góð reynsla og þekking á 
   reikningshaldi 

• Mjög góð reynsla af greiningum 
   og áætlanagerð

• Reynsla af samstæðuuppgjöri 
   og áætlanagerð er kostur

• Góð almenn tölvufærni

• Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð 
   vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar 
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 
8. apríl 2015.

Hvetjum bæði karla og konur 

Sérfræðingur
í hagmálum

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðilæknir í alm. lyflækn. LSH Almennar lyflækningar Reykjavík 201503/306
Hjúkrunarfræðingar LSH Bráða- og göngudeild Reykjavík 201503/305
Fulltrúi í stoðþjónustu Lyfjastofnun Reykjavík 201503/304
Sérfræðingur í rannsóknum Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201503/303
Verslunarstjóri Vínbúðin Búðardal Búðardal 201503/302
Forritarar Hagstofa Íslands Reykjavík 201503/301
Fagstjóri upplýsingaþjónustu Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201503/300
Rannsóknarstjóri Félagsvísindasvið Háskóla Íslands Reykjavík 201503/299
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð Hásk. á Akureyri Akureyri 201503/298
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Efra-Breiðholti Reykjavík 201503/297
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201503/296
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201503/295
Hjúkrunarfr., sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201503/294
Hj.fr, hjúkrunarn. og sjúkraliðar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201503/293
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfirði 201503/292
Hjúkrunarfræðingur LSH Svefnrannsóknir hjúkrun Reykjavík 201503/291
Rannsóknarmaður LSH Svefnrannsóknir Reykjavík 201503/290
Lögreglumenn, afleysingar Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201503/289
Aðstoðarverslunarstjóri Listasafns Íslands Reykjavík 201503/288
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vesturlandi Snæfellsnes 201503/287
Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Djúpavogur 201503/286
Framhaldsskólakennarar Framhaldssk. í Austur-Skaftafellss. Höfn 201503/285
Fulltrúi Vegagerðin Reyðarfjörður 201503/284
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201503/283
Líffræðikennari Framhaldsskólinn á Húsavík Húsavík 201503/282
Hugbúnaðarsérfræðingur Rannís Reykjavík 201503/281
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201503/280
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Laust er til umsóknar fullt starf lektors við þverfaglega 
námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. 

Námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði 
er þverfræðileg námsbraut á framhaldsstigi 
sem stofnsett var á haustmisseri 2005. 
Námsbrautin heyrir undir öll fræðasvið Háskóla 
Íslands: Verkfræði- og náttúruvísindasvið, 
Félagsvísindasvið, Hugvísindasvið, 
Menntavísindasvið og Heilbrigðisvísindasvið.

Námsbrautinni er ætlað að koma til móts við 
þarfir samfélagsins og vaxandi áhuga nemenda 
á rannsóknum, þjónustu og stefnumótun 
tengdri umhverfismálum og sjálfbærri nýtingu 
náttúruauðlinda. Kennt er alfarið á ensku og 
nemendahópurinn er alþjóðlegur.
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Starfið er á sviði iðnaðarvistfræði.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
á fræðasviði sem tengist umhverfis- og 
auðlindafræðum og reynslu af háskólakennslu 
með góðum árangri. 

Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni 
og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þröstur 
Þorsteinsson, dósent og umsjónarkennari 
námsbrautar, í síma 525-4940, ThrosturTh@hi.is.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2015.
Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

Hæfniskröfur



Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200

www.velfang.is  velfang@velfang.is

– VERKIN  TALA

Fr
um

Starfskraftur á verkstæði óskast
Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og land-
búnaðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og Fendt. 
Vélfang var valið Fyrirmyndarfyrirtæki VR. Hjá Vélfangi starf-
ar hópur fólks sem hefur það að markmiði að veita viðskipta-
vinum sínum framúrskarandi þjónustu og nú vant ar einn í 
liðið.

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í 
fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er nauðsyn-
leg og viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund 
og góða samskiptahæfileika gagnvart samstarfs-
mönnum og viðskiptavinum.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur  
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

 CONSULAR ASSISTANT 

(SUMMER TIME/TEMPORARY  
PART-TIME)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 3 apríl, 2015.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a 
temporary part time position of Consular Assistant.  

The closing date for this postion is April 3, 2015. 
Application forms and further information can be 

found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Grønland
Konstruktionsingeniør

Masanti søger
Konstruktionsingeniør til projektering og tilsyn.

Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsfirma 
med ingeniører, arkitekter, maskinmestre, konstruktører,  
tekniske tegnere m.v. Opgaverne er mangeartede, hvilket 
giver mulighed for en stor variation og mange nye udfordring-
er inden for planlægning, byggeri, anlæg, vandforsyning, 
energioptimering og meget mere. Der er gode muligheder for 
at følge dine projekter fra start til færdigt anlæg.
Masanti A/S har afdelinger i Ilulissat, Sisimiut, Maniitsoq og 
Nuuk desuden har vi et søsterselskab i Ringe på Fyn.

Vi søger dig som kan projektere konstruktioner, her under 
både beregne og optegne disse samt føre tilsyn og virke som 
byggeledeler. Projekteringen sker ved hjælp af 3D program-
mer (Revit og Civil) samt med AutoCad.

Du skal være uddannet bygningsingeniør, helst med  
konstruktioner som speciale. Du skal have erhvervserfaring 
fra et lignende job. Alt efter dine evner og kvalifikationer vil 
du hurtigt få tildelt
lederansvar på opgaverne.

I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vest-
grønlands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads, 
havfiskeri, ørredfangst, jagt på fugle- rensdyr- og moskusjagt.  
Om vinteren byder terrænet på skiløb for alle aldersgrupper.

Masanti A/S betaler rejse og flytteomkostninger og anviser 
en egnet bolig, efter min. 3 års ansættelse bliver evt. hjem-
flytning også betalt. 

Er du interesseret? 
Så ring eller mail til Direktør Morten Gosvig Madsen.

Tlf. +299 34 79 71 • e-mail mgm@masanti.gl
Hjemmeside www.masanti.gl

 
  
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7.  
112 Reykjavík. 
Sími. 522 5700.  
www.eir.is  

 
Eir hjúkrunarheimili er með fjölþættan rekstur með 173 rými sem skiptast í 155 hjúkrunarrými, 12 endurhæfingarrými fyrir aldraða eftir brot 
og liðskiptaaðgerðir og 6 rými fyrir hvíldardvöl. Einnig  eru 24 dagdeildarrými á Eir og 18 rými í Borgum fyrir einstaklinga með heilabilun.  
Hamrar hjúkrunarheimili er í Mosfellsbæ með 30 rými á þremur einingum. Eir rekur einnig öryggisíbúðirnar Eirarhús við Eir, Eirhamra  í 
Mosfellsbæ og Eirborgir í Fróðengi í Grafarvogi. Mikil áhersla er lögð á faglega hjúkrunar- og læknisþjónustu auk sjúkra- og iðjuþjálfunar á 
báðum heimilunum. 

    

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar og Sjúkraliðar 
 
Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi, Hömrum hjúkrunarheimili 
í Mosfellsbæ og öryggisíbúðum Eirar. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, næturvaktir og sumarafleysingar. 
Einnig er laus staða Hjúkrunardeildarstjóra frá og með 1. júlí 2015  
 

Nánari upplýsingar veita, 
Sigríður J. Kjartansdóttir verkefnastjóri mannauðs eða Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í 
síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á  sigridur@eir.is eða birna@eir.is 
 

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur í bakvinnslu á fjárhagssviði

Helstu verkefni:
• Frágangur verðbréfaviðskipta, REPO og FX samninga
• Umsýsla og eftirlit með verðbréfalánum og öðrum 

lánum
• Erlendar greiðslur
• Vöktun á daglegum rekstri stórgreiðslukerfis
• Frágangur vegna útboða
• Þátttaka í innleiðingu á viðskiptakerfi
• Þátttaka í mótun nýrra verkefna á sviðinu
• Skýrslugerð og upplýsingavinnsla

Hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðipróf og/eða próf í verðbréfaviðskiptum 

(sbr. 53. gr. laga 161/2002)
• Starfsreynsla af fjármálamarkaði kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði á mæltu og 

rituðu máli
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Mjög gott vald á Excel og ýmiskonar greiningarvinnu

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í bakvinnslu á fjárhagssviði bankans. Um er að ræða 100% starfs-
hlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Fjárhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum bankans og félaga í eigu hans og skiptist starfsemi sviðsins í tvær einingar, 
reikningshald og bakvinnslu. Bakvinnslan sér um umsýslu erlendra og innlendra lána ríkissjóðs og Seðlabankans og hefur 
umsjón með SWIFT-kerfi bankans ásamt innlendum og erlendum greiðslum fyrir bankann og ríkissjóð. Einnig sér bak-
vinnslan um vörslu verðbréfa og uppgjör verðbréfaviðskipta. 

Nánari upplýsingar veitir Salóme R. Birgisdóttir, forstöðumaður bakvinnslu. Sími 569 9600

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2015. 

Ertu með ástríðu fyrir matargerð?
Við leitum að frjóu og dugmiklu fólki til að stýra mötuneytinu okkar. 
 
Á eitthvað af þessu við um þig? 
 Ástríða fyrir lífrænni matargerð (skilyrði). 

 Reynsla og menntun á sviði matreiðslu (æskilegt).  
Áhugi á að búa og starfa í sjálfbæru samfélagi (skilyrði).  
Löngun til að skara fram úr og skapa ljúffenga rétti úr heimsins besta   
hráefni (skilyrði).  Hæfni til að vinna með fólki með ólíkan bakgrunn og draga fram það  
besta í hverjum einstaklingi (skilyrði). 

            Allar nánari upplýsingar og fyrirspurnir sendist til   sverrir.berg@solheimar.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars nk.. Umsóknir sendist á netfangið  sverrir.berg@solheimar.is   
ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 85 ár. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um 
100 manns. Rekin er fjölþætt atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu og 
gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi vinnustofur: listasmiðja, leirgerð, kertagerð, vefstofa, jurtastofa og smíðastofa. 
Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið 
Sesseljuhús og íþróttaleikhús.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starf fagstjóra upplýsingaþjónustu og notendafræðslu er laust l umsóknar.  
Faghópurinn vei r háskólasamfélaginu og gestum safnsins ölþæ a upplýsingaþjónustu með fræðslu og leiðsögn um 
safnið, vefinn og gagnasöfn. Helstu verkefni faghópsins eru safnfræðsla, kennsla í upplýsingalæsi, einstaklingsráðgjöf, 
heimildalei r, millisafnalán og mó aka hópa. Fagstjóri upplýsingaþjónustu leiðir verkefni hópsins og hefur frumkvæði að 
þróun á starfsemi einingarinnar. Hann fer með ritstjórn á aðalvef safnsins og miðlar fré aefni á samfélagsmiðlum. Hann ber 
ábyrgð á upplýsingaþjónustu við ges  safnsins og aðgangi að gagnasöfnum. 

Fagstjóri upplýsingaþjónustu  
og notendafræðslu 

Nánari upplýsingar um starfið vei r Vigdís Edda Jónsdó r starfsmannastjóri, s. 525-5701, vigdise@landsbokasafn.is  
Umsóknarfrestur er l og með 7. apríl 2015.  
Só  er um starfið á vef Landsbókasafns, landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.   

 
Við ráðningar er tekið mið af jafnré sáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
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Starf fagstjóra upplýsingaþjónu
Faghópurinn vei r háskólasam
safnið, vefinn og gagnasöfn. H
heimildalei r, millisafnalán og m
þróun á starfsemi einingarinnar
ábyrgð á upplýsingaþjónustu við

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Menntunar– og hæfnikröfur 
Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði 
A.m.k. 5 ára hagnýt starfsreynsla 
Reynsla af upplýsingaþjónustu og safnfræðslu 
Mjög góð tölvufærni og þekking á vef- og samfélagsmiðlum 
Mjög góð íslenskukunná a og færni í textagerð 
Góð kunná a í ensku og gjarnan í einu Norðurlandamáli 
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
Skipulagshæfileikar og mikil samskiptafærni 

Starfssvið 
Umsjón og ábyrgð á daglegu starfi í upplýsingaþjónustu 
Safnfræðsla og kennsla  
Ritstjóri aðalve ar og samfélagsmiðla 
Umsjón með handbókarými á 2. hæð 
Sinnir eða hefur umsjón með öðrum verkefnum faghópsins 

 

Vegna aukinna umsvifa á Íslandi og í Noregi óskar EFLA 
verkfræðistofa eftir að ráða í eftirtalin framtíðarstörf.

RAFORKUHAGFRÆÐINGUR

Með menntun og reynslu á sviði raforkuhagfræði til að starfa á Orkusviði 
fyrirtækisins. Á Orkusviði EFLU er unnið að ýmis konar hagrænum 
athugunum svo sem varðandi uppbyggingu orkukerfa, gjaldsskrár fyrir 
orkunotkun og orkumarkaðinn.

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í raforkuhagfræði er nauðsynleg.
• Að lágmarki 2 ára starfsreynsla á sviði raforkuhagfræði.
• Góð tölvuþekking og reynsla af notkun gagnagrunna er nauðsynleg.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Jón Vilhjálmsson, sviðsstjóri Orkusviðs.
Netfang: jon.vilhjalmsson@efla.is.

RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR - STARFSSTÖÐ EFLA AS Í 
NOREGI

Helstu verkefni eru rafmagnstæknileg ráðgjöf og hönnun háspennulína, m.a. 
leiðara, einangra og tilheyrandi búnaðar. Einnig ráðgjöf á útboðs- og 
framkvæmdatíma svo sem gerð útboðsgagna, mat á tilboðum, eftirlit með 
prófunum á búnaði sem og eftirfylgni á framkvæmdatíma.

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í rafmagnsverkfræði á sterkstraumssviði er æskileg.
• Góð tölvuþekking er nauðsynleg.
• Kunnáttu í einhverju skandinavisku tungumáli.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Ragnar Jónsson, framkvæmdastjóri EFLU AS. 
Netfang: ragnar.jonsson@efla.no.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
berast inn í gegnum heimasíðu EFLU, 
www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 30. mars nk. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Vilt þú EFLAst með okkur?

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 
og efla samfélagið. EFLA býður 
upp á afbragðs starfsumhverfi, 

áhugaverðan starfsvettvang í 
alþjóðlegu umhverfi og sterka 

liðsheild yfir 260 samhentra 
starfsmanna.

EFLA starfrækir dótturfélagið EFLU 
AS í Noregi. Félagið í Noregi hefur 

einkum veitt sérhæfða þjónustu við 
háspennulínur og önnur verkefni sem 

lúta að flutningi raforku en
um leið þróað þjónustu við aðrar 

greinar verkfræði. EFLA á sér langa 
sögu við verkfræðiráðgjöf á norska 
markaðinum, í orkumálum, iðnaði 

og nú síðustu ár í samgöngum.
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Grønland
Masanti søger Maskinmester

til at arbejde med
Projektering, tilsyn og byggeledelse

Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsfirma 
med ingeniører, arkitekter, maskinmestre, konstruktører og  
tekniske tegnere m.v. Opgaverne er mangeartede, hvilket giv-
er mulighed for en stor variation og mange nye udfordringer.
Masanti A/S har afdelinger i Ilulissat, Sisimiut, Maniitsoq og 
Nuuk desuden har vi et søsterselskab i Ringe på Fyn.

Vi søger en med-
arbejder, som 
primært skal 
beskæftige sig med 
projektering af 
brændstof
tankanlæg og 
el-installationer 
samt i nogen grad 
byggeledelse og 
tilsyn. Alt efter dine 
evner og kvalifikationer vil du hurtigt få tildelt lederansvar på 
opgaverne.

Du skal være uddannet maskinmester eventuelt El-ingeniør / 
Installatør,du skal være servicemindet og klar til at lære nyt.
I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vest-
grønlands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads, 
havfiskeri, ørredfangst, fugle- rensdyr- og moskusjagt. Om 
vinteren byder terrænet på skiløb for alle aldersgrupper.

Masanti A/S betaler rejse og flytteomkostninger og anviser 
en egnet bolig.

Er du interesseret?  
Så ring eller mail til Direktør Morten Gosvig.

Tlf. +299 34 79 71 • e-mail mgm@masanti.gl
Hjemmeside www.masanti.gl

Fullbúin herbergi / íbúð til leigu  
í vesturbæ Kópavogs.

Til leigu eru 8 herbergi í snyrtilegri og rúmgóðri íbúð í vesturbæ 
Kópavogs. Íbúðin er nýlega tekin í gegn og er með sameiginlegri 
stofu með húsgögnum, tveimur stórum baðherbergjum og eldhúsi 
sem er einnig fullbúið tækjum og leirtaui. Herbergin eru með full-
búnum rúmum og innifalið í leigunni er rafmagn og hiti ásamt fríu 
interneti.  Þú þarft bara að flytja inn með sængina og njóta :-). Her-
bergin eru af ýmsum stærðum og er leigan frá 45 þús - 75 þús kr. 
pr herbergi eftir stærð. Hjólageymsla er á neðri hæð og mjög góðir 
hjólastígar í allar áttir yfir til Reykjavíkur, Garðabæjar eða innan 
Kópavogs. Möguleiki er fyrir einstakling að hafa yfirumsjón með 
húsnæðinu og fá afslátt eða frítt herbergi í staðinn. Einnig kemur 
til greina að leigja húsnæðið í heild sinni til eins aðila. Áhugasamir 
sendið fyrirspurn á hofudborgin@hofudborgin.is

Safari hjól leitar að leiðsögumanni fyrir 
fjórhjólaferðir fyrirtækisins. Viðkoman-
di verður að hafa ríka þjónustulund, vera 
ábyrgðarfullur og hafa mikinn áhuga á 
útivist.

fyrir réttan einstakling.

Helstu kröfur
Gott skipulag og einbeiting
Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
Stundvísi og heiðarleiki
Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum
Fullkomið vald á ensku er algjört skilyrði

Kíktu á heimasíðu okkar Kíktu á heimasíðu okkar www.quad.is fyrir 
frekari upplýsingarkari upplýsingar

Umsókn um starf ásamt ferilsskrám starf ás
sendist á quad@quad.isad@quad.is

Leiðsögumaður 
fjórhjólaferðir



Aðalfundur sjóðsins verður haldinn  
fimmtudaginn 16. apríl nk. kl. 16.15. 

Fundurinn verður haldinn í  
bæjarráðssal, Tjarnargötu 12. 

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf skv. 5.grein 
samþykkta sjóðsins. 

Allir sjóðfélagar eru hvattir til að mæta vel og 
stundvíslega.

Stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

Aðalfundur 2015

Eftirlaunasjóður  
Reykjanesbæjar

Aðalfundur Verslunarmannafélags Suðurnesja
verður haldinn að Vatnsnesvegi 14, Reykjanesbæ,
þriðjudaginn 31. mars nk. kl. 18:30.

DAGSKRÁ
Venjuleg aðalfundarstörf skv. lögum félagsins 

Stjórn Verslunarmannafélags Suðurnesja

ÚTBOÐ
Snjóflóðavarnir Siglufirði,  
N – Fífladalir - Uppsetning  

stoðvirkja  
Útboðsnúmer: 15849 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fjallabyggðar og 
Ofanflóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið „Snjóflóða-
varnir Siglufirði, N - Fífladalir - Uppsetning stoðvirkja“. 
Verkið felur í sér að setja upp stoðvirki úr stáli  
(e. Snow bridges), hér eftir kallaðar stálgrindur, til 
snjóflóðavarna á upptakasvæðum snjóflóða í  
N - Fífladölum ofan byggðar á Siglufirði. 
Uppsetningarverktaki fær efni í stálgrindurnar afhent 
á lagersvæði við flugvöllinn á Siglufirði, sjá nánari 
lýsingu í útboðsgögnum. 
  
Gert er ráð fyrir því að í fyrstu verið grafið og borað 
fyrir undirstöðum stoðvirkjanna samhliða smíði þeirra. 
Áformað er að koma fyrir um 2.190 m af stálgrindum, 
en hæð þeirra mælt hornrétt á yfirborð fjallshlíðar (Dk) 
er 3,5 m 4,0 m, 4,5 m og 5,0 m. 
Tilgangur stálgrindanna er að auka stæðni  
snjóþekju á upptakasvæðum, koma í veg fyrir að  
snjóflóð fari af stað og draga þannig úr snjóflóðahættu.

Helstu magntölur eru: 
Stálgrindur (Dk 3,5 m) – 432 m 
Stálgrindur (Dk 4,0 m) – 762 m 
Stálgrindur (Dk 4,5 m) – 810 m 
Stálgrindur (Dk 5,0 m) – 64 m 
Stálgrindur (Dk 5,0 m, N = 3,2) – 122 m 
Endastyrkingar - 30 stk. 
Fótplötur (300×300 mm) – 135 stk. 
Fótplötur (635×630 mm) – 141 stk. 
Fótplötur (800×800 mm) – 514 stk
 
Verkinu skal vera að fullu lokið í september 2018. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
miðvikudeginum 25. mars 2015. Tilboðin verða opnuð 
hjá Ríkiskaupum, 12. maí 2015 klukkan 11.00 að  
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

 

Tilboð óskast !
Til sölu er rekstur/vandað innbú Super Sub að 

Nýbýlavegi 32 með sætum fyrir 69 manns. 

Tækifæri fyrir fólk með nýjar hugmyndir, 
í boði er 10 ára leigusamningur.

Samþykkt teikning að hamborgaragrilli 
í afgreiðslu og strompi á vesturgafl.

Opið hús kl 12.00-15.00 sunnudaginn 22.mars.
Frekari upplýsingar í 892-0807 hitti@internet.is 

FORVAL

Innkaupadeild

Viðbygging og endurbætur á Sundhöll  
Reykjavíkur - Forval nr. 13406.  
F.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir 
umsóknum verktaka um að fá að taka þátt í lokuðu útboði vegna 
uppsteypu, botnlagna og stýriverktöku á viðbyggingu við Sundhöll 
Reykjavíkur ásamt breytingum á eldra húsnæði.  
 
Viðbyggingin kemur að sunnanverðu við núverandi Sundhöll 
Reykjavíkur og verða tengingar á milli húsa við inni- og útisund-
laugarsvæðið.  Byggingarnar liggja saman að öllu leiti  og reikna 
þarf því með mikilli  samvinnu um aðstöðu og byggingasvæði við 
starfsfólk Sundhallarinnar. 
 
Forvalsgögn  verða seld á 3.000  kr. frá og með þriðjudeginum 
24. mars 2015 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
1. hæð, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík. 

Umsóknum skal skila eigi síðar en Kl. 15:00 föstudaginn 10. apríl 
2015 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

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

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Úlfarsárdalur, hverfi 1 – yfirborðsfrágangur  –  
 útboð nr. 13442

• Árbæjarskóli, endurnýjun lóðar 2. áfangi  –  
 útboð nr. 13423.
 Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2015-2016

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, 
skv.reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið  
26. ágúst 2015 til 30. ágúst 2016. 
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (Fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en 
þriðjudaginn 21. apríl nk.
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Barnavernd Kópavogs leitar að fjölskyldu sem er tilbúin að taka
á móti börnum sem vista þarf utan heimilis í skemmri tíma.
Hlutverk vistforeldra er að veita börnum móttöku, þar með talið í bráðatilvikum
til að tryggja öryggi barnanna, greiða vanda þeirra eða til könnunar á aðstæðum
þeirra.
Þegar barn er á heimilinu er lögð áhersla á að það stundi sinn heimaskóla, sæki 
tómstundir sínar og geti haldið vinatengslum. Því er kostur ef fjölskyldan býr í 
Kópavogi.
Við úttekt á heimilinu er aflað upplýsinga úr sakaskrá, vottorðs frá heilbrigðiseftir-
liti og skýrslu vegna eldvarna auk umsagnar frá barnaverndarnefnd.
Mikilvægt er að einn aðili fjölskyldunnar sinni eingöngu þessu starfi og að auka 
herbergi sé í húsnæðinu sem alltaf er tilbúið.
Starfið er fjölbreytt og gefandi og unnið í nánu samstarfi við starfsmenn barna-
verndar. Reynsla af starfi með börnum og háskólamenntun sem nýtist við starfið er 
mikils metin.
Umsóknarfrestur er til 13. apríl 2015. 
Nánari upplýsingar veitir Anna Eygló Karlsdóttir deildarstjóri barnaverndar, netfang 
annaeyglo@kopavogur.is, sími 570 1500. Umsóknir skal senda á sama netfang. 

Gefandi verkefni fyrir 
góða fjölskyldu



Opið hús Lindargötu 39 
laugardaginn 21. mars kl. 13–15

VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

1

2

3

Fjölbreytt efnisval í innréttingum. 
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Hiti í gólfum og hágæða-
gluggar fyrir breytilegt veðurfar.

Vönduð heimilistæki frá Miele.

Stæði í bílakjallara  
fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

4

5

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að nna á eignamidlun.is 

Hægt er að skoða íbúðir með því að bóka tíma hjá sölumönnum.

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is

Lindargata 39: 85–255,6 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í ágúst 2015.

–

Vatnsstígur 20-22: 95-314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Skuggahverfið er vinsælt hverfi á einum besta 
útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. 

Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, 
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.  



| ATVINNA | 

ÁLFHEIMAR 38 – 2 HÆÐ t.h.

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • borgir@borgir.is
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS í DAG LAUGARDAG KL. 16.00 TIL 16.45             
Borgir kynna:  Fallega 3ja til 4ra  herbergja íbúð á 2.  hæð  í góð fjölbýli 
við Álfheima.  Sameign er í góðu ástandi og húsið nýlega yfirfarið að 
utan og gler íbúðar að mestu nýlegt. Íbúðin er í dag tvö svefnherbergi og 
tvær veglegar stofur en auðvelt að nýta aðra stofuna sem svefnherbergi 
eins og áður var gert. Eldhús er rúmgott og tengt fyrir þvottavél þar en 
einnig sameiginlegt þvottahús niðri. Stutt í verslunarmiðstöð, skóla og 
Húsdýragarðinn í Laugardalnum.   
Ásett verð 29,9 milj. 
Sigríður (s. 861-1123) tekur á móti ykkur milli fjögur og korter í fimm 
laugardag. (Erla Karlsdóttir á bjöllu).

OPIÐ HÚS
Borgargerði 3 108 - Rvk

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22 MARS FRÁ KL 14:00-14:30
Stórglæsileg 5 herbergja sérhæð í smáíbúðahverfinu.  
Íbúðin er á tveimur pöllum í tvíbýlishúsi við Borgargerði 
3. Björt útsýnisíbúð með góðu eldhúsi,stórri stofu, arni og 
góðum bílskúr. V-49 m.
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Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI  
Í NÝJA GLÆSIBÆ

Glæsilegt um 96 fm skrifstofuhúsnæði sem er hluti af 
stærri heild. Tilvalið fyrir arkitekta, tölvunarfræðinga, 
verkfræðinga, grafíska hönnuði eða aðrar stéttir sem 
hentar að vinna í opnu rými. Þess utan er ein góð lokuð 
skrifstofa.  

Hafið samband við sölumenn 
okkar og pantið skoðun á 
eigninni.

s. 511-2900

Litlikriki 15
270 MOSFELLSBÆR

Glæsilegt 278,9 fm einbýli á þremur pöllum 
með innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri, 
gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús, 
baðherbergi, 5 svefnherbergi, koníaksstofu, 
þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Rúmgóðar stofur 
með mikilli lofthæð. 
Vel tækjum búið eldhús. Ljóst eikarparket og 

og baðherbergi. Gólfhiti. 40fm svalir með 
glæsilegu útsýni. Upphituð innkeyrsla.  
Möguleiki á séríbúð með sérinngangi á jarðhæð.

STÆRÐ: 278,9 FM FJÖLDI HERBERGJA: 7

82.900.000

Heyrumst

Bjarni Blöndal  
Sölufulltrúi

  662 6163  
  bjarni@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS  

Asparás 5
210 Garðabær
Glæsileg íbúð

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 36.250.000

Verð: 43.900.000
RE/MAX Fjörður og Víglundur Helgason, sölufulltrúi kynna til sölu rúmgóða og bjarta 4ja herbergja íbúð
á 2. hæð í snyrtilegu fjórbýli í Garðabæ.

Góð eign með miklu útsýni. Snyrtileg sameign ,vagna- og hjólageymslu. Góð eign sem hægt er að
mæla með,  stutt í alla þjónustu, leikskóla, skóla, sund  o.f.l.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 22 mars.Frá kl 16:00-16:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

21. mars 2015  LAUGARDAGUR20



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Langholtsvegur 109 - 111 Reykjavík
Verslunarhúsnæði við Langholtsveg í Reykjavík.   
Skv. Þjóðskrá Íslands er stærð eignarinnar 157,5 
fm.  Á húsnæðinu er  5 ára leigusamningur. 
Leigutaki er verslun í góðum rekstri.  Um er að 
ræða snyrtilegt og bjart verslunarhúsnæði.  

Verð: 33.900.000

157157,157,7,5
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Hrólfsskálamelur

Opið hús  laugardaginn 21. mars kl.  16:00 - 17:00

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfsskálamel 10-
18 á Seltjarnarnesi. Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á 
annari hæð, þar sem útsýnið er glæsilegt til austurs 
yfir borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði í bílagaeymslu. 
Mögueliki á að yfirtaka lán frá ILS kr. 36.000.000

Verð: 44.000.000

OPIÐ
HÚS

Þóra      
Fasteignasali

 777 2882

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Skipholt 7
Rúmgott flísalagt eldhús með eikar innréttingu 
og borðkrók. Inn af eldhúsi er herbergi sem 
mögulega mætti nýta sem þvottahús en er í dag 
nýtt sem fataherbergi. Í eldhúsi er tengi fyrir 
þvottavél og/eða uppþvottavél. 

Verð: 41.500.000

4
herb.

123
mmmm2.

Þóra    
Fasteignasali

 777 2882

Galtalind 17 

Opið hús þriðjudaginn  24. mars kl. 17.30-18.00Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 16.00-16.30

Virkilega góð 5-6 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum. Vel skipulagt eldhús með góðri inn-
réttingu og tækjum. Inn af eldhúsi er flísalagt 
búr/þvottahús með vinnuaðsöðu og vaski.  
Bæði stofa og hol með ljósu parketi.

Verð: 38.900.000

5-6
herb.

OPIÐ
HÚS

133
m2.

Vilborg
Fasteignasali

  853 7030

Engjaþing 5-7 Kópavogi

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 13.30-14:30  

Nú fer hver að verða síðastur.
Aðeins 4 íbúðir eftir og þar af 2 með 
rúmgóðum bílskúr Glæsilegar íbúðir í lyftuhúsi á 
verðbilinu 31.9-38.5 millj. Afhending við kaup-
samning.  Íbúðirnar skilast tilbúnar án gólfefna.

Verð: 31.9-38.5 mill

OPIÐ
HÚS

Þóra    
Fasteignasali

 777 2882

Þinghólsbraut 74
Einstaklega sjarmerandi einbýlishús í Funkis-stíl 
með frábæru útsýni til suðurs- vesturs m.a. yfir 
Bessastaði og til sjávar.  Húsið sem er á pöllum 
hefur 5 svefnherb. Eldhús, stofur og 2 bað-
herbergi. 

Verð: 67.900.000

7
herbheher .

 242 24242
mm2.2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Baugakór - Kópavogur
Glæsilegt og björt 5 herbergja, 138,1 fm íbúð 
á 3.hæð í lyftuhúsi með suðursvölum, ásamt 
sér stæði í bílageymslu.  Stutt í leikskóla, 
skóla, Íþróttaakademíuna, sund og verslun.

Verð: 42.900.000

5
herbb.

3
herb.

138,1
m2. Bílskýli

Blikahólar 10 - Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl.17.00-17.30

Auðveld kaup/Mikið áhvílandi
Björt 2 herbergja íbúð á annari hæð í 
Blikahólum 10 Parket á gólfum og suður 
svalir með góðu útsýni. Mikið áhvílandi.

Verð: 19.500.000

22
herbherbherb..

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

64,464,464,444
mm2.

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Melhagi 9

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 14.00 -14.30

Þriggja herbergja risíbúð að Melhaga 9. íbúðin er 
að miklu leiti undir súð þannig að gólffötur er mun 
stærri. Nýleg eldhús innrétting, tvö svefnherbergi 
og gólf máluð. Frábær staðsetning í vestur-
bænum.

Verð: 24.900.000 

3
herb.

OPIÐ
HÚS

51,33,351,333
m2.

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson  
Hrl.

 519 5501     

Þórunn
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Jóhanna 
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Gísli 
Guðnason
Sölumaður

 698-5222

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Holtsvegur 23-25 - Urriðaholti Garðabæ

Glæsilegar íbúðir í lyftuhúsi frá kr. 29.800.000
Aðeins nokkrar íbúðir eftir og þar af einnig pent-
house íbúð á 5 hæð með glæsilegu útsýni.

Afhending við kaupsamning. Íbúðirnar skilast 
tilbúnar án gólfefna.

Verð frá: 31.900.000

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Úlfar Þór
Fasteignasali

  897 9030

Sölusýning sunnudaginn 22. mars 15.00-16.

Þórunn
Sölumaður
  778 7707

Þórunn
Sölumaður
  778 7707

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Búðavað - INNBYGGÐUR BÍLSKÚR

Opið hús sunnudaginn 22.  mars  kl. 15.00-15.30

Fullbúið parhús á tveimur hæðum með 
óhindrað útsýni yfir Elliðavatn, Rauðhóla og til 
Bláfjalla. Húsið er vel skipulagt fjölskylduhús 
með 4-5 svefnherbergi. Garður er frágenginn, 
hiti er í bílaplani sem rúmar allt að 4 bíla

Verð: 67.900.000

5-6
herb.

OPIÐ
HÚS

219
mmm2.2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Opið hús sunnudaginn 22. mars kl. 15.00-15.30   
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Bústaðavegur 79 - Opið hús

Opið hús í dag frá kl.13:00-13:30 
Góð 2ja herbergja íbúð með sérinngangi við Bústaðaveg 79 í Reykjavík. Eignin 
er mikið endurnýjuð. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, svefnherbergi, eldhús 
og sameiginlegt þvottahús. v.24,9m. 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán  
659-0500 stefan@heimili.is

OPIÐ HÚS

Þorláksgeisli 31 - 4ra herb - Opið hús

Opið hús sunnudaginn 22. mars  kl 16:30-17:00. 
Góð vel skipulögð 115 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokuðu 
bílskýli.  Þrjú góð svefnherbergi, vandaðar innréttingar og tvennar svalir.   
Laus til afhendingar.  

Allar nánari upplýsingar veitir  
Bogi 6993444, Bogi@heimili.is

OPIÐ HÚS

Leirubakki 10, 4-5 herb. - Opið hús

Opið hús sunnudaginn 22. mars frá kl.16:00-16:30 
Góð 4ra herb. íbúð á 3.hæð í viðhaldslitlu fjölbýli við Leirubakka 10 í Reykjavík. 
Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, bað-
herbergi, þvottahús á hæð. Herbergi í kjallara og sérgeymslu. v.26,9m. 

Allar nánari upplýsingar veitir  
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

OPIÐ HÚS

Bogahlíð 7 - 4ra herb. - Opið hús

Opið hús sunnudaginn 22. mars frá kl.12:30-13:00 
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýlishúsi í Hlíðarhverfi 
Reykjavíkur. Stofa, borðstofa, mikið endurnýjað eldhús. Hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, baðherbergi. v.39,9m. 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán  
659-0500 stefan@heimili.is

OPIÐ HÚS

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

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

Stærð :  100 fm
Herbergi : 4
Byggingarár : 2013
Fasteignamat : 29.050.000

Verð : 33.900.000 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.MARS KL 15:00-15:30

StæS rð
HerH be
BygB g
FFaste

VeVerðrð : : 3 33.90

Afar vönduð, björt og  nýleg 100 fm 3- 4 herbergja útsýnisíbúð 
á annari hæð með sérinngangi á vinsælum stað í Kórahverfi. 
Óhindruð fjallasýn.
Eign fyrir vandláta á einstökum stað í barnvænu hverfi. 
Fjögur góð herbergi. Stutt í leik- og grunnskóla. 

Helgi Þórhallsson
Sölufulltrúi
s 895 1999
helgi@domusnova.is

Allar upplýsingar veitir Sveinn s 899-8546 eða sveinn@domusnova.is 
og Helgi s 895-1999 eða helgi@domusnova.is

Sveinn og Helgi ásamt Domusnova kynna:

Austurkór 7a  203 kóp. 

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

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

Stærð :  129.3 fm
Herbergi : 4
Byggingarár : 2000
Fasteignamat : 41.900.000

Boðagrandi 2 Verð : 49.900.000 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.MARS KL 16:00-16:30

Sveinn og Helgi ásamt Domusnova kynna:

Afar falleg og mjög vönduð 129,3 fm 3-4 herbergja íbúð 
við sjávarsíðuna í vesturbænum . Stórkostleg sjávar- og fjallasýn.  
Tvennar svalir. Lyfta í húsinu og sér bílastæði í bílageymslu. 
Marmari á gólfum og glæsilegar innréttingar.  Álklætt hús 

Allar upplýsingar veitir Sveinn í síma 899-8546 eða
sveinn@domusnova.is og Helgi í síma 895-1999 eða
helgi@domusnova.is

Stær
Herb
Bygg
Fast

Boðagrandi 2 Verð : 49.90

SveiveieeiSv nn onn onn og Heg Heg Heg lgilgilgi g ásamásamásamt Dot Dot Dom snmusnmusno aovaova k nnkynnkynny aa:a:

Af f ll jö ö d ð 129 3 f 3 4 h b j íbúð

Helgi Þórhallsson
Sölufulltrúi
s 895 1999
helgi@domusnova.is

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

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og 

leigumiðlari 

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir 
Löggiltur fasteignasali og  

leigumiðlari 

KLAPPARSTÍGUR 11 

ENGIHJALLI 9, BJALLA 44

NÝBÝLAVEGUR 104  - MEÐ BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 21. MARS KL. 13:00 – 13:30.
Falleg íbúð í mikið endurnýjuðu og glæsilegu húsi á þessum 
vinsæla stað í 101 Reykjavík. Fyrir um 10 árum fóru fram 
miklar endurbætur á húsinu að utanverðu undir handleiðslu 
Húsfriðunarnefndar og hlutu þær viðurkenningu frá  
Reykjavíkurborg árið 2006.  Húsið stendur á eignarlóð. 
Stærð: 62.9 m².  Verð 27.5 m

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 21. MARS KL.14:00-14:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í Engihjalla í 
Kópavogi. Stór stofa með útgengt út á svalir, eldhús hefur 
verið endurnýjað, tvennar svalir  og fallegt útsýni er úr 
íbúðinni. Lyfta í húsinu. Stærð: 97,4 m².  Ásett verð 28,9 millj. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 28. FEBRÚAR KL. 15:00-15:30
Vel skipurlögð og björt 4ra herbergja 110 fm íbúð á 1. hæð 
við Nýbýlaveg í Kópavogi. Stór stofa með útgengt út á svalir, 
baðherbergið hefur verið endurnýjað, 27 fm bílskúr fylgir 
eigninni. Ásett verð 34,9 millj. 

HAÐARSTÍGUR 8, REYKJAVÍK

Gullfalleg og mikið endurnýjað 126.6 fm parhús í þessari 
friðsælu og fjölskyldurvænu götu í hjarta miðborgarinnar.  
Sér bílastæði, lítill afgirtur garður, góðar svalir og sólpallur 
út frá borðstofu. Stærð:126.1 m². Verð 49.9 m. 
Nánari upplýsingar veitir  Kristján Baldursson hdl. og lögg. 
fast. í s: 867-3040 eða á kristjan@trausti.is

Veitingahúsnæði til leigu 
í hjarta Rvík.

Vandað húsnæði með veitingastað  og góðum bar til leigu 
á besta stað í miðbænum. Allar innréttingar og tæki seld 
samhliða. Verð kr. 49.0 millj.

Leigutaki þarf að leggja  fram  bankaábyrgð að fjárhæð  
kr.  4.0 millj., fyrir húsaleigu.
Mánaðarleiga kr. 800.000.-

Áhugasamir sendi fyrirspurn á : sigurdur@eigna.is

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

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

Kötlufell 1
OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. MARS Á MILLI 16.30 og 17.00

Stórikriki 1a 
 OPIÐ HÚS SUNNUD. 22 MARS Á MILLI 15.00 OG 15.30

Glæsileg og mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð á 
efstu hæð í 4 hæða fjölbýli. Þetta er eign sem er vert að 
skoða. Stærð 64,2fm. V. 20.9m. Uppl. Snæfríður s: 861-9892

Glæsileg 4 herbergja íbúð með sérverönd og bílskúr. 
Frábær staðsetning fyrir fjölskyldur þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu. Topp eign. Stærð 159,7fm. V.39,9m. 
Uppl. Snæfríður S. 861-9892

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Rúna Kristín LáraHannes Bjarni AntonJóhanna Gunnar Þórey Harpa Magnús

Hliðsnes 6
225 ÁLFTANES

Mikið endurnýjað einbýlishús á stórkostlegri 
sjávarlóð á sunnanverðu Álftanesi. Eignin við 
Hliðsnes 6b ásamt húsi númer 6 sem er við hliðina 
eru í dag nýttar sem leiguhúsnæði fyrir ferðmenn. 

STÆRÐ: 140 fm EINBÝLI       HERB: 5

52.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús á 
góðum stað. Fallegt útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar 
svalir.

STÆRÐ: 217,2 fm RAÐHÚS      HERB: 6

61.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Hliðsnes 6b
225 ÁLFTANES

Mikið endurnýjað einbýlishús á stórkostlegri 
sjávarlóð á sunnanverðu Álftanesi.. Eignin við 
Hliðsnes 6b ásamt húsi númer 6 sem er við hliðina 
eru í dag nýttar sem leiguhúsnæði fyrir ferðmenn. 

STÆRÐ: 136,7 fm FJÖLDI HERBERGJA: 5

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 7900

Bauganes 35
101 REYKAJVÍK

svefnherbergjum með möguleika á 5. Suðurpal-
lur og nýuppgerð íbúð í bílskúrnum. Möguleiki á 
góðum leigutekjum

STÆRÐ: 201,1 fm FJÖLDI HERBERGJA: 5

62.900.000
Heyrumst
Rúna   695 9590

Hamrakór 6
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegt fullbúið einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt tvöföldum bílskúr á eftirsóttum stað 

frágangur til fyrirmyndar.

STÆRÐ: 228,5 fm EINBÝLI       HERB: 5

65.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Heiðarhjalli 39
200 KÓPAVOGUR

Vel skipulögð og falleg efri hæð með sérinn-
gangi í vel viðhöldnu tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 
við Heiðarhjalla. Glæsilegt útsýni. 

STÆRÐ: 148,5 fm HÆÐ        HERB: 5

43.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Fellsmúli 17
108 REYKJAVÍK

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 
rúmgóð herbergi, stór og björt stofa. Nýlega 
búið að taka húsið í gegn að utan og það klætt, 
búið að skipta um glugga og gler að mestu.

STÆRÐ: 93,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

26.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

Tröllakór 10
203 KÓPAVOGUR

Falleg þriggja herbergja íbúð í lyftuhúsi á annari 
hæð með sérinngangi af svölum og rúmgóðum 
suðursvölum, eign sem vert er að skoða. Frekari 
upplýsingar á magnus@fastlind.is

STÆRÐ: 99,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

30.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

Hjallabrekka 16
200 KÓPAVOGUR

Tveggja herbergja íbúð í tvíbýli á jarðhæð, 
sér viðarverönd, sér bílastæði, sérinngangur, 
nýlega búið að skipta um skólp og dren. Frekari 
upplýsingar á magnus@fastlind.is

STÆRÐ: 80,3 fm FJÖLDI        HERB: 2

26.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    21. mars 12:45 – 13:15 OPIÐ HÚS    21. mars 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    25. mars 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    22. mars 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    22. mars 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    23. mars 18:00 – 18:30

Sléttahraun 29
220 HAFNARFJÖRÐUR

-
herbergi. Rúmgott hjónaherbergi. Stofa með 
svölum. Nýleg innréttting í eldhúsi.  Nýlega en-
durbætt baðherbergi. Þvottaherbergi á hæðinni.

STÆRÐ: 94,1 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

26.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163



Nánari upplýsingar

gefur Hafsteinn

í síma 690-3031

Fasteign og fyrirtæki í einum 
vinsælasta ferðamannabæ landsins

• Verslunarhúsnæði 170,1 m2  
við Nesveg 

• Bakaríð Nesbrauð ehf  
í góðum rekstri 

• Mikil aukning í sölu,  
allt árið um kring

• Seljendur skoða skipti á fast-
eign á höfuðborgar svæðinu

Einstakt kauptækifæri á  
hóteli sem stendur í fögru 
og stórbrotnu umhverfi á 
sunnanverðum Vestfjörðum

• Hótelbygging um 1.015 m2 
ásamt öllum tækjum og tólum

• Jörð og sumarbústaðalönd, 
samtals um 58 ha

• Berufjarðarvatn þar af um 15 ha 
• Skipulagt tjaldsvæði með 

rafmagni, minigolf o.fl.
• Þjónustuskáli
• Smáhýsi, 6 talsins

Til sölu fasteign með góðum 
leigusamningi

• Verslunarhúsnæði 157,5 m2  
við Langholtsveg

• Leigusamningur til 5 ára
• Leigutaki í góðum rekstri

Langholtsvegur 109–111Bakarí í StykkishólmiHótel Bjarkalundur

Júlíus Jóhannsson
—
Sölustjóri
gsm: 823 2600

Monika Hjálmtýsdóttir
—
Löggiltur fasteignasali
gsm: 823 2800

Jóhannes E. Levy
—
Sölufulltrúi
gsm: 823 2500

Kaupsýslan
—
571 1800
kaupsyslan.is

Kaupsýslan kynnir eftirfarandi eignir til sölu
Upplýsingar í síma 571 1800
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„Ég hef notað Slim Pasta reglu-
lega um nokkurra mánaða skeið 
og mæli heilshugar með þessum 
vörum,“ segir Víðir Þór Þrastar-
son, íþrótta- og heilsufræðingur, 
en hann notar Slim Pasta mark-
visst í ýmsar uppskriftir í staðinn 
fyrir venjulegar pastavörur með 
góðum árangri.

„Um er að ræða bragðgóða, 
holla og saðsama fæðu sem ekki 
er þung í maga. Ég hef prófað 
nokkrar af uppskriftunum sem 
gefa mér góða orku líkamlega 
sem og andlega inn í daginn. 
Blóðsykurinn er í jafnvægi, þökk 
sé konjac-trefjunum sem eru 
uppistaðan í vörunni. Trefjarnar 
eru mjög saðsamar og hægja 
á upptöku á sykri úr fæðunni 
og ekki spillir fyrir hvað þetta 
er fljótlegt og þægilegt. Heilsu-
samleg fæða á borð við þessa 
og dagleg hreyfing leggja góðan 
grunn að heilsusamlegum lífsstíl 
og vellíðan,“ segir Víðir.

BORÐAÐU ÞIG GRANNA/N
■ Það er auðveldara að ná mark-

miðum sínum með aðstoð Slim 
Pasta frá Eat Water. Slim Pasta-
vörurnar eru seðjandi og góm-
sætar á bragðið en innihalda 
nánast engar hitaeiningar, eru 
glúten-, mjólkur- og sykur-
lausar.

■ Eldaðu þínar uppáhaldsupp-
skriftir með grænmeti, kjöti 
eða fiski og notaðu Slim Pasta 
í staðinn fyrir pasta, hrís-
grjón og núðlur. Þannig getur 
þú sneitt hjá kolvetnum og 
hitaeiningum sem æskilegt er 
að draga úr.

■ Slim Pasta inniheldur GMO-frítt 
konjac sem einnig er þekkt 
sem glukomannan fyrir ein-
staka virkni við þyngdarstjór-
nun. Glukomannan-trefjarnar 
eru meðal þeirra bestu til að 
stilla blóðsykurinn og eru einn-
ig frábærar fyrir meltinguna.

■ Hentar fyrir vegan, sykursjúka 
og fólk með glúten óþol og þá 
sem kjósa vandaðar og góðar 
trefjar.

■ Án GMO, viðbætts sykurs, fitu, 
glútens. Mjög lágt í kolvetnum 
og kaloríum.

Yfir 60 uppskriftir er að finna á 
www.raritet.is

ÞYNGDARSTJÓRNUN 
MEÐ SLIM PASTA
Slim Pasta kemur alfarið í staðinn fyrir venjulegt 
pasta og er notað samhliða hollu hráefni eins og 
grænmeti, kjöti og fiski. 

Ég hef prófað margar tegundir 
af meltingargerlum (acido-
philus), en hef aldrei fundið 

jafn mikla virkni og þegar ég nota 
OptiBac,“ segir Víðir Þór Þrastar-
son, íþróttafræðingur og heilsu-
nuddari, en Víðir hefur meðal 
annars notað „For Every Day“ extra 
sterkan frá OptiBac.

Víðir Þór er menntaður íþrótta-
fræðingur frá Háskóla Íslands og 
hefur starfað sem einkaþjálfari 
í yfir 15 ár og á þeim tíma byggt 
upp mikla og sérhæfða þekkingu 
varðandi hreyfingu og næringu. Auk 
þess sinnir Víðir stundakennslu við 
heilsunuddbraut Fjölbrautaskólans 
við Ármúla og er aðstoðarkennari 
við íþróttafræðisetur Háskóla Ís-
lands.

BREIÐ VIRKNI OG 
SÉRHÆFÐAR LAUSNIR
Það sem er einstakt við þessa 
vöru er hvað gerlarnir eru virkir 
og vel rannsakaðir. Bæði er hægt 
að velja gerlablöndu með breiða 
virkni sem inniheldur margar 
tegundir af gerlum en einnig 
hefur OptiBac þróað og sett saman 
nokkrar tegundir af sérhæfðum 
blöndum með virkni fyrir sérstök 
meltingarvandamál eins og til 
dæmis gegn hægðatregðu, til að 
losna við loft og þembu úr melt-
ingarveginum, við niðurgangi eða 
bakteríusýkingu.

DAGLEG INNTAKA VINVEITTRA 
GERLA STYRKIR ÓNÆMISKERFIÐ
Streita, lélegt eða einhæft mataræði 
á borð við skyndibita og unnar mat-
vörur ásamt sýklalyfjanotkun hefur 
neikvæð áhrif á þarmaflóruna. Þess-
ir þættir valda skorti á ensímum 
og nauðsynlegum bakteríum fyrir 
þarmaflóruna og því er ráðlagt að 
taka daglega inn vandaða meltingar-
gerla með sannaða virkni. 

„Í þörmum fyrirfinnast bæði 
góðar og vondar bakteríur. Talið er 
mikilvægt að hlutfall góðra baktería 
sé yfir sjötíu prósent. Margir kann-
ast við óþægindi í meltingarvegi 
vegna slæmra baktería; loft í maga, 

magakrampa, niðurgang og hægða-
tregðu. Ef slæmt ástand í þarmaflór-
unni varir lengi er það talið geta leitt 
af sér ýmsa kvilla, eins og ofnæmi, 
óþol, minni vörn gegn umgangspest-
um og sýkingum, bólgusjúkdóma 
og veikingu á ónæmiskerfinu, sem 
leitt getur af sér alvarlega sjúkdóma. 
Auk þess styrkjum við náttúrulegar 
varnir líkamans gegn kvefi, flensu 
og umgangspestum með því að við-
halda meltingarflórunni,“ segir Víðir 
og bendir á að þó svo að við höldum 
að flóran sé góð þá sé raunveru-
leikinn oft annar og ýmis líkamleg 
einkenni sem við tengjum ekki beint 
við meltinguna eigi sér uppruna þar.

VELJA ÞARF RÉTTA 
MELTINGARGERLA
RARITET KYNNIR  OptiBac Probiotics eru meðal öflugustu meltingargerla á 
markaðnum í dag. Umsagnir þeirra sem nota þá segja sína sögu. 

MÆLIR MEÐ OPTIBAC Víðir Þór Þrastarson, íþrótta- og heilsufræðingur frá Háskóla 
Íslands, hefur notað OptiBac Probiotics með góðum árangri og mælir með þeim fyrir 
alla sem vilja tryggja að meltingin sé í lagi.                        MYND/VALLI

NÁTTÚRULEG OG HRAÐVIRK LAUSN GEGN 
NIÐURGANGI OG BAKTERÍUSÝKINGU
OptiBac Sacch-
aromyces boul-
ardii virkar hratt og 
örugglega við nið-
urgangi og bakter-
íusýkingu í melt-
ingarvegi.

FLATUR MAGI 
Á 7 DÖGUM
OptiBac One 
Week Flat 
eykur ensím-
framleiðslu og 
brýtur niður 
fæðuna. 

EKKI MEIRI HÆGÐATREGÐA
OptiBac Bifidobacteria & Fibre 
eykur á náttúrulegan hátt 
meltingarvirkni og þarma-
hreyfingar.

OPTIBAC PROBIOTICS 
EXTRA STRENGTH
Extra sterk Probiotic-
formúla með 20 milljörð-
um af lifandi bakteríum 
í dagskammti. Inniheld-
ur fimm ítarlega rann-
sakaðar bakteríutegund-
ir, meðal annars L. acido-
philus NCFM® 

OPTIBAC PROBIOTICS

VINVEITTIR GERLAR 
Dagleg inntaka vinveittra gerla styrkir ónæmiskerfið. Optibac fæst í öllum apótekum og heilsuverslunum á Íslandi.
Nánari upplýsingar a www.raritet.is og www.facebook.com/optibaciceland

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur frá Háskóla Íslands.

Igennus Pharmepa endurstillir hlutfallið af Omega 3 EPA 
og Omega 6 og dregur úr bólgumyndun í líkamanum 
sem er undirliggjandi þáttur varðandi þróun á mörgum 
lífsstílssjúkdómum.

P
R
E
N
TU
N
.IS

www.raritet.is

www.facebook.com/Igennusiceland

4x sterkara en venjulegt Omega 34 t k j l t O 3
Extra sterkt Omega 3

Omega 3 úr fiski

Ég hef notað Pharmepa frá Igennus 
um nokkurt skeið og finn fyrir 
verulegri breytingu og orku og 

úthaldi. Auk þess er einbeytingin 
betri hjá mér.

Ég mæli 100% með 
Pharmepa Omega 3 vörunum.“

”
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BÍLAR &
FARARTÆKI

LAND ROVER Defender. Árgerð 2012, 
ekinn 44 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
7.990.000. gullfallegur og tilbúin í 
ferðaþjónustu. uppls. í síma 577-4400 
Bifreiðasalan

Bifreiðasalan
Malarhöfði 2, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

VW Caddy 2.0 sdi sendibíll 100% 
lánkjör . Árgerð 2006, ekinn 123 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.150.000. 
Rnr.192822.Bílabankinn eirhöfða 11 
588-0700 opið 12-16 í dag

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

2015 NÝIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið útvegum 
allar gerðir af GMC, erum að taka 
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar 
www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

BMW 745iL Árgerð 2002. Ekinn 202þ.
km. Mjög gott eintak. Er á staðnum. 
Verð 2.490.000kr. Raðnúmer 134614. 
Sjá nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

SUZUKI Grand Vitara LUXURY. 
Árg 10-2005, ek 167 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.Leður lúga, lyklalaust 
aðgengi og start, A/C ofl , ofl TILBOÐ 
1.290þ ahvl 800þ . Rnr.100518.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

BMW 320d f30 sportline. Árgerð 2014, 
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.590.000. Rnr.990959.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2006, ekinn 180 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.110635.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.990996.

Kia Rio EX 1.4. Árgerð 2014, 
ekinn 1 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.850.000. Rnr.210660. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

PÁSKASPRENGJAN
NISSAN Patrol gr 46” ónotuð dekk, 
árg. 2000 ek. 118þús læstur auka 
tankur logír. Seðlaverð 1.950.000 Rnr. 
137147 s. 695 2015

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

GÓÐ KAUP !
SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2010, 
ekinn 113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000. Rnr.113636.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 
3,0 diesel. Árgerð 2008, ekinn 168 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 3.390.000. 
Rnr.210496.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2005, ekinn 175 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.190.000. Rnr.115301. skoða 
skipti.

KIA Sorento bl luxury. Árgerð 2007, 
ekinn 115 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.980.000. Rnr.115242.Dvd leður, 
topplúga, góður bíll .1 eigandi

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

BÍLL DAGSINS ! 
VW Passat comfortline. Árgerð 2006, 
ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Rnr.210195.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Jaguar XF, 3/2014, ek 13þkm , dísel 
200 hö, 8 þrepa sjsk, bíll með öllu, 
Stór glæsilegur bill , er á staðnum, 
verð 8950 þús - raðnr 151816

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Aygo 2006 ek. 105þús km vel 
með farinn verð 640þús. Uppl. í S. 
8981398

Tilboð! Toyota Avensis 2005 1800 
sjálfsk, Metanbreyttur. Dráttarkrókur, 
ferðabox. Keyrður aðeins 115þ. 
Verðhugm 1300þús. Uppl í S:663-2306

Volvo Xc60 hlaðinn aukabúnaði 
Diesel. Skráður 4. 2011, verð 6.290. 
nánari uppl. í S.8930888

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

MMC Pajero 1997 2.8 TDI 33” ssk 
cruise kúla ek 288 þkm verð 500 sk 16 
s:8680465

 0-250 þús.

Opel vectra 2001. Ek.180þ. Ný 
tímar. Brems. Púst. TILBOÐ v/flutn. 
220.000kr s.6951918

 250-499 þús.

FOCUS - TILBOÐ 495ÞÚS!
Ford Focus árg ‚05, ek. 200 þús, bsk, 
sko ‚16. aksturtalva, nýleg tímareim, 
hiti í framrúðu. Rúmgóður og 
eyðslugrannur. V. 495þ. Möguleiki á 
100% visa/euro. S. 891 9847

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR SMÁBÍLL
Toyota Yaris 1300 vél 5 dyra. 
SJÁLFSKIPTUR Nýskráður 05.03.2004 
ekinn 191 þús. Nýskoðaður 2016. Verð 
790þús möguleiki á 100% vísa/euro í 
allt að 36 mánuði. Uppl 855-5556

TILBOÐ 699 ÞÚS
RENAULT CLIO 5 dyra Nýskráður 
22.11.2007 ek. 107 þús, búið að 
skipta um tímareim. Verð 880 þús en 
TILBOÐ NÚNA 699 þús STAÐGREITT. 
Nýsk 2016. ATH möguleiki á 100% 
vísa/euro láni í allt að 36 mánuði. 
Uppl 693-0053

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-500 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu Mercedes Benz Sprinter. Árg. 
1995. Ekinn 490.000km. Tekur 13 
farþega + ökumann. Verð 1.600.000kr 
án vsk. Upplýsingar í síma 893-8410.

 Húsbílar

 Vélsleðar

 Hjólhýsi

2013 Knaus Sport 460 EU 7/2013. Tvö 
rúm, sólarsella, markísa, sjónvarp ofl. 
Nánari uppl. 849-4813

 Vinnuvélar

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is Save the Children á Íslandi
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Bátar

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

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

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

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2015
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 897-
1877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is

BÓKHALD, UPPGJÖR, 
RÁÐGJÖF, SKATTFRAMTÖL.

Tek að mér bókhald og uppgjör fyrir 
fyrirtæki , einstaklinga og húsfélög. 
Heildarlausnir, Theódór S. Halldórsson, 
Sími 896 2818

 Málarar

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254 

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

HÚSASMIÐIR
Geta bætt við sig verkefnum, 

nýsmiði, 

viðhald, 

breytingar og 

sumarhúsasmíði. 

Uppl. í s. 899 8459.

 Spádómar

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
15-21 Hanna.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

Allar teikningar byggingastjórn og 
hönnun. Geometric ehf s. 868 0474 & 
779 0004

KEYPT 
& SELT

 Til sölu
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

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

VWRNS 315 Navigation GPS, Blue 
tooth (sími), útvarp, geislaspilari, 
SD-kort spilari. Notað, keypt nýtt 
2012. PIN númer fylgir. Með kort af 
Ísland og verstur Evrópu. Loftnet og 
hljóðnemi fylgja. Fyrir VW Passat, Golf, 
Jetta og Tiguan. Skoda og Seat. Árg. 
frá ‚05 - ‚12. V. 160 þ. Uppl., Guðlaugur 
s. 663 2811.

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 235x235, 217x217, 
210x210, 200x200, 217x235, 217x174. 
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga 
af snjó. Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Verslun

OG RÓMANTÍKIN 
BLÓMSTRAR

Unaðslegu 50 Shades of Grey vörurnar 
og allt það vinsælasta fæst hjá okkur 
á www.hush.is Sendum um allt land. 
Netgíró, greiðslukort, millifærsla.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

GRINDARBÚR Á GÓÐU 
VERÐI

Stærð 61 cm verð 6.990,- 
Stærð 76 cm verð 8.990,- 
Stærð 91 cm verð 10.990,- 
Stærð 107 cm verð 12.990,- 
Stærð 122 cm verð 14.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Hestamennska

Fullþurrkað gæðarúlluhey til sölu. 
Heimakstur á höfuðborgarsvæðinu. 
Verð 8000 án/vsk pr rúllu heimkomið. 
Pantanir í síma 8924811 og 7717493 
eða á skrudgardaraektin@gmail.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU Á AÐEINS 950 
KR FM!

Kistumelar 16, 116 Reykjavík 
165 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, 

góð malbikuð lóð og greið 
aðkoma.

Uppl. veitir Hafsteinn í s. 690-
3031

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a 
room price from 47.500 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

Meðalholt RVK 65fm 2ja herb. 170þ. 
Hólmgarður RVK 75 fm 3ja herb. 
190þ. Meðmæli og reglusemi áskilin. 
Uppl. steindors@internet.is

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.

 Húsnæði óskast

66 ára vantar einstaklingsíbúð í RVK. 
Reglusamur. Uppl. í s. 650 4844

Ódýrt herb. eða stúdíóíb. óskast. 
Relgusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. S. 692 5557.

Vantar 3ja herb. leiguíbúð í 
Norðlingaholti eða Árbænum. Uppl. í 
s: 844 0978

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

12 manns. Verð 40.000 þús kr. nóttin 
til 15. maí, lágmark 2 nætur. Heitur 
pottur og sauna. Uppl. 898 1598

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð: 
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24 
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

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

 Gisting

Gisting í Reykjavík 11.000 kr nóttin. 
Uppl. í síma 7770122

ATVINNA

 Atvinna í boði

VANTAR BÍLSTJÓRA 
Í 100% STARF

Snyrtimennska, áreiðanleiki, 
dugnaður og íslenskukunnátta er 
skilyrði. Þarf að geta hafið störf 

sem allra fyrst. 

Umsóknir og nánari upplýsingar 
á vinnaibodi@gmail.com titlað 

„Bílstjóri”

Óskar eftir að ráða áreiðanlega, 
duglega og reynslumikla 

starfsmenn á þjónustuverkstæði 
félagsins á höfuðborgarsvæðinu. 
Um er að ræða almenna smur- 
og dekkjaþjónustu. Tímabundin 

störf. Lágmarksaldur umsækjenda 
er 18 ár.

Áhugasamir sæki um á www.
n1.is. Nánari upplýsingar veitir 
Kristbjörn Þór Bjarnason í síma 

893-5777.

LEITUM AÐ DUGMIKLUM 
STARFSKRAFTI Á 

HJÓLBARÐASTÖÐVAR 
DEKKJAHALLARINNAR Í 

REYKJAVÍK.
18 ára aldurstakmark og 
íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknareyðublöð í Skeifunni 5 
og á dekkjahollin.is

STARFSFÓLK ÓSKAST
101Barco er ört vaxandi fyrirtæki 
á sviði skemmti- og veitingastaða í 
miðbæ Reykjavíkur. Við óskum eftir 
starfsfólki bæði í eldhús og á bar. Ef 
þú ert ábyrgðarfull/ur, eldhress og 
dugleg/ur sendu ferilskrá á barco@
barco.is

Óskum eftir vönum mönnum í 
hellulagnir ofl. 698-0098 - thorir@
stjornugardar.is

STARFSFÓLK ÓSKAST
Ert þú leiðtoginn sem við leitum eftir 
? 101Barco er ört vaxandi fyrirtæki 
á sviði skemmti- og veitingastaða í 
miðbæ Reykjavíkur. Við óskum eftir 
vaktstjóra með reynslu. Ef þú ert 
ábyrgðarfull/ur, eldhress, dugleg/ur og 
með leiðtoga í hjarta, sendu ferilskrá á 
barco@barco.is.

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

Starfskraft vantar í Sauðburð frá 
25.april - út mai. Uppl. í s. 487 4791 
og 864 2146.

SMIÐIR ÓSKAST !
Vantar einn til tvo smiði í vinnu. Uppl. 
í s. 899 4819

 Atvinna óskast

Tek að mér alla almennar smíðar t.d. 
Sólpallasmíði, glerjun, uppsetningu 
á innréttingum, Inni & útihurðir 
og bílskúrshurðum, Gipsveggjum, 
Parketlögn, Flísalögn og fl. Býð upp 
á raðgreiðslur til allt að 36 mánuði. 
Margra ára reynsla í byggingariðnaði. 
Upp. í s. 821 3185

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

TÓNLEIKAR Á RÓSENBERG
Hljómsveit Svanhildar J. og 
Swingbandið. Laugardaginn 21.03 kl. 
22:00. Miðaverð kr. 2500

 Einkamál

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

skemmtanir

til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Einarsnes - Skerjafirði / 101 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús í gamla stílnum við Einarsnes í Skerjafirði.
Heimagisting er rekin í hluta hússins, góðir tekjumöguleikar í langtíma og/
eða skammtímaleigu. Aðalhæð skiptist í tvær setustofur, borðstofu, eld-
hús og gestasalerni/þvottahús. Efri hæð skiptist í þrjú góð svefnherbergi
og baðherbergi. Kjallari skiptist í tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Útihús sem var byggt árið 2004 skiptist í tvö svefn-
herbergi og baðherbergi. Húsið var flutt úr Skuggahverfinu í Reykjavík í 
Skerjafjörðinn árið 2002 og hefur mikið verið endurnýjað. Verð: 83,5 millj.

Kárastígur - 101 Reykjavík
Mjög góð 3ja herb. 66,2 fm íbúð á
jarðhæð í góðu þríbýlishúsi við Kára-
stíginn. Eldhús opið við stofu, tvö
rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi
með sturtuklefa.
Skjólgóður sameiginlegur garður 
sem snýr í suður, timburverönd með
útsýni á Hallgrímskirkjuturn. Afar góð
staðsetning efst á Skólavörðuholtinu.
Verð 26,5 millj.

Skipasund - 104 Reykjavík
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja her-
bergja íbúð í Skipasundi í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, nýlega 
endurnýjað eldhús sem er opið við
stofu, tvö svefnherbergi og baðher-
bergi. Verð 27,9 millj.

Víðihlíð 30 - 105 Reykjavík-
Glæsileg eign í raðhúsi með inn-
byggðum bílskúr. (Húsið er tvíbýlis-
hús). Eignin er  á tveimur hæðum
á rólegum útsýnisstað í Víðhlíð í 
Reykjavík. Húsið er samtals 308,9 fm
að gólffleti. Eignin skiptist í 3 glæsi-
legar stofur með aukinni lofthæð 
að hluta, 5 svefnherbergi, sjónvarpsstofu, vandað eldhús með nýlegri
innréttingu, baðherbergi, gestasnyrtingu og þvottahús. Tvennar svalir og
hellulagður svalagarður útaf borðstofu.

Bólstaðarhlíð - 105 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð 4.herbergja 
íbúð á 1.hæð í fjölbýlishúsi við Ból-
staðarhlíð, samtals 93,7 fm. Íbúðin 
skiptist í 3 svefnherbergi, fataskápar 
í tveimur herbergjum. Flísalagt bað-
herbergi með sturtuklefa, eldhús,
borðstofa og stofa með útgengi á
vestursvalir. Íbúðin hentar vel til
útleigu. Laus fljótlega. Verð 28,9 millj.

Rofabær 31 - 110 Reykjavík
Opið hús mánudag 23. mars  
frá kl 17:00 til 17:30
Falleg og björt 2ja herbergja, 64 fm 
íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi við
Rofabæ.Íbúðin hefur nær öll verið
nýlega endurnýjuð, þ.m.t. gólfefni,
eldhús og baðherbergi.Góð staðsetning, leikskóli, grunnskóli, íþróttasvæði
Fylkis og sundlaug í næsta nágrenni. Stutt í fallegar gönguleiðir og útivistar-
svæði. Verð 21,9 millj.
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Strandvegur 20 - 210 Garðabær
Opið hús sunnudag frá kl 14:00 til 14:45
Sérlega glæsileg 116,8 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði 
í bílskýli í mjög góðu fjölbýlishúsi.Eignin skiptist í forstofu/hol, stórir 
fataskápar. Eldhús, vandaðar innréttingar. Stór stofa með útgengt á 
afgirtan pall sem vísar í suðurátt. Þrjú góð svefnherbergi með fataskápum. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús í íbúð. Parket á stofu og
herbergjum, svartur linoleum dúkur í forstofu, holi og eldhúsi. Falleg og
vönduð íbúð á eftirsóttum stað í Sjálandshverfinu í Garðabæ. Íbúðin getur 
verið laus fljótlega. Verð 41,8 millj.

Sttrrraannddvveeegguurr 222222222222000000000 Strandveegur 2020 
OPIÐ HÚS

Hávallagata 13 - 101 Reykjavík
Opið hús sunnudag milli  kl. 14:00 og 14:45
Glæsileg og mikið endurnýjuð 6 herbergja 138,9 fm sérhæð við Hávalla-
götu. Hæðin skiptist í tvær samliggjandi stofur með tvennum svölum, 
fjögur svefnherbergi, eldhús sem er nýlega búið að endurnýja með vönd-
uðum innréttingum og tækjum, baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf.
Parket og flísar á gólfum. Stór og gróinn garður. Falleg og vönduð eign á 
frábærum stað við Landakotstúnið. 
Verð 58,9 millj.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHávaallagata 13

OPIÐ HÚS

Hörgshlíð 4 - 105 Reykjavík
Opið hús í dag laugardag frá kl 14:00 til 14:30
Falleg 120,2 fm hæð með sérinngangi á eftirsóttum stað við Hörgshlíð 
í Reykjavík. Hæðin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, gestasnyrtingu,
eldhús, baðherbergi og samliggjandi stofur. Tvennar yfirbyggðar svalir. Í 
kjallara fylgir sér geymsla og sameiginlegt þvottahús. Verð 39,8 millj.

OPIÐ HÚS
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Grímsbær, skrifstofur á 2. hæð

Um 695 m2 skrifstofuhæð til leigu við Efstaland 26, með inngang við Bústaðaveg, í 
lengri eða skemmri tíma. Hæðin er björt með nokkrum skrifstofum, fundarherbergjum 
og opnu vinnurými. Ágætis eldhús og stórar suðursvalir.

Í Grímsbæ er fjölbreytt þjónusta við höndina, næg bílastæði eru við húsið og góð aðkoma
er að skrifstofuhæðinni bakatil.



Mikið endurnýjað parhús í Vesturbæ Reykjavíkur

Opið hús að Reynimel 94  
sunnudaginn 22. mars milli  
kl: 16:00 og 16:30. 
Fallegt og mikið endurnýjað 101 
fm parhús á besta stað í vesturbæ 
Reykjavíkur. Eignin skiptist í forstofu, 
gang, stofu, borðstofu, 3 svefnherbergi, 
eldhús, þvottahús og geymslu. 
 Verð 43,9. 

Upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson í síma 662-2705 eða á andri@valholl.is

Vesturhús - Grafarvogi. Glæsilegt einbýli með aukaíbúð á 

einum besta ÚTSÝNIS- 

STAÐ Reykjavíkur

Stórglæsilegt ca 320 fm einbýli með 
auka 3ja herb. íbúð (samþykkt).  Glæsi-
legt úsýni m.a. Akrafjall, Snæfellsnes, 
Sundin, Borgin, Bláfjöll og fl. Örstutt í 
skóla, sund, íþróttir og óbyggt svæði 
framanvið húsið.  Innréttingar hannaðar 
af Finni Fróðasyni. Tvennar svalir,  
Arin í stofu, glæsilegt eldhús, 4 stór 
svefnherbergi + aukaíbúðin (innangengt 

+ sérinngangur). Verð 79,9 millj.  Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222.

Þorláksgeisli 31 - Glæsileg 2ja. Yfirtaka á íbúðarláni + lítil 

útborgun.

Nýkomin í einkasölu 75 fm 2ja 
herbergja íbúð á 2.hæð + stæði í 
bílageymslu í hinni eftirsóttu Mótás-
lyftuhúsi á rólegum stað útvið heillandi 
náttúru í Grafarholti. Sérlega vandaðar 
innréttingar, stórar svalir, þvottaherb. 
í íb. Áhvílandi um 25,7 m. ÍLS lán 
(grb.124 þ.mán) Verð 27,5 m. 

Uppl.veitir Ingólfur Giss. löggiltur Fasteignasali S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Hraunbær - velskipulögð íb. Dýrahald heimilt.

Góð 86 fm 3ja herbergja íbúð neðst 
í Hraunbæ með fallegu útsýni. Gott 
skipulag, vestur svalir. Gæludýrahald 
heimilt í stigahúsinu. Áhvílandi: ca 16 
m. ÍLS. Íbúðin er í leigu til 1/8 2015, 
mjög góður leigutaki sem vill leigja 
áfram, sé það í boði.  
Verð 21,9 m. 

Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Nönnubrunnur 1- íbúð 101 Glæsileg ný 4ra herb.

Opið hús þriðjudaginn 24/3  
kl 17:30-18. 
Nönnubrunnur 1, íbúð 101 - Til afhend-
ingar í apríl. Ný 122,3 fm 4ra herbergja 
íbúð  með 31,4 fm sérnotafleti og 
stæði í bílakjallara. Björt og glæsileg 
íbúð. Þrjú góð svefnherbergi með miklu 
skápaplássi. Þvottaherbergi innan 
íbúðar.Samliggjandi stofa, borðstofu og 
eldhús með fallegri eldhúseyju og góðu 
útsýni. Verð 40,9 M

Upplýsingar veitir Þórunn Pálsdóttir  í síma 773-6000 eða á thorunn@valholl.is

OPIÐ HÚS

Fiskakvísl 10-Stórglæsilegt endaraðhús

Opið hús sunnudaginn 22.mars  
frá kl 17-17:30  
Mjög smekklegt og vandað  271,2 fm 
endaraðhús í Ártúnsholti auk 104,4 fm 
aukaíbúðar í kjallara sem er tilvalin 
til útleigu. Einstakur garður, fimm 
svefnherbergi, bjartar og stórar stofur 
með stórglæsilegu útsýni   Tvöfaldur 
bílskúr. Örstutt í skóla og leikskóla.
Verð 69,9 M. 

Upplýsingar veitir Þórunn Pálsdóttir  í síma 773-6000 eða á thorunn@valholl.is

OPIÐ HÚS

Nönnubrunnur 1-íbúð 201 Glæsileg ný 4ra herb.

Opið hús þriðjudaginn 24/3  
kl 17:30-18.  
Björt og glæsileg 142,4 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2.hæð með suðursvölum 
í lyftuhúsi, til afh. í apríl. Sérlega 
breitt stæði í bílakjallara.  Mjög gott 
útsýni. Sérsmíðaðar innréttingar, 
vandaður frágangur, hágæða gólfefni. 
Stórt fataherbergi, geymsla innan 
íbúðar og í kjallara, þvottahús innan 
íbúðar. Sjón er sögu ríkari.Verð 46,9.

Upplýsingar veitir Þórunn Pálsdóttir  í síma 773-6000 eða á thorunn@valholl.is

OPIÐ HÚS

Tungusel 7 3ja herb.  OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
22 MARZ NK FRÁ KL 16:00-16:30 
Tungusel 7 3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 
3 hæð í vel viðhöldnu og snyrtilegu fjöl-
býli. Áhvílandi ca 17,6m yfirtakanlegt 
frá Landsbanka Íslands. Vextir 4,15% 
Afborgun 83,183 kr per mán. 

Upplýsingar veitir Heimir Bergmann í s: 630-9000  heimir@valholl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 Barðastaðir 9-602  toppíbúð með frábæru útsýni

Opið hús mánudaginn 23.mars  
kl 17:30-18:00
Nýtt  í einkasölu Barðastaðir 9, 
stórglæsileg og smekkleg 100,6 fm 
3ja herbergja toppíbúð á efstu hæð 
í 6 hæða lyftuhúsi. Glæsileg björt 
stofa/borðstofa með mikilli lofthæð og 
frábæru útsýni. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Suðrusvalir.  Örstutt í 
skóla og í  golf. Verð 33,9 M. 

Upplýsingar veitir Þórunn Pálsdóttir  í síma 773-6000 eða á thorunn@valholl.is

OPIÐ HÚS
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Nei2m2

78,1

Engihjalli 1, 200 Kópavogi 
OPIÐ HÚS LAUGARDAG kl.13:00-13:30
Björt 3ja herb. íbúð á 5. h. í lyftuhúsi 
með miklu útsýni. LAUS EIGN. Stórar 

Geymsla í kj. með hillum. 
Nánari uppl. veitir Ingimar í síma: 612-2277

Verð 23,9 millj. Já6-8m2

308

Hlíðarvegur 2, 200 Kópavogi 
OPIÐ HÚS MÁNUD. MILLI kl 17:30-18:00 
Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með aukaíbúð 
og 35 fm bílskúr. Samt. ca. 308 fm. 6-8 
svefnherbergi. Stór lóð í suðurhlíðum 
Kópavogs. 
Nánari uppl. veitir Ingimar í síma: 612-2277

Verð 61,9 millj. Nei2m2

85,5

Laugavegur 83, 101 Reykjavík 
Bókið skoðun í síma 699-4407
Góð 3ja herb. íbúð sem er vel staðsett. 
Fallegur gluggi að Laugaveg. Íbúðin er 71,9 
fm, tveimum sér geymslum samt. 85,5 fm.

Nánari uppl. veitir Snorri í síma: 699-4407

28,9 millj. Já6m2

316

Ennishvarf 3, 203 Kópavogi 
OPIÐ HÚS SUNNUDAG MILLI 17:00-17:30
Stórglæsilegt einbýlishús á góðum 
útsýnisstað með tveimur íbúðum. Efri hæð 
200 fm með góðum bílskúr. 40 fm Þaksvalir. 
Neðri hæð er 4ra herb. 116 fm íbúð.  
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma: 618-0064

Verð 91,5 millj.

Nei3m2

113

Hraunbraut 30, 200 Kópavogi 
OPIÐ HÚS LAUGARDAG kl.14:00-14:30
4ra herb. neðri sérhæð með sérinngangi 
í tvíbýli á góðum útsýnisstað í Vesturbæ 
Kópavogs. Sér lóð við hús að neðanverðu.

Nánari uppl. veitir Ingimar í síma: 612-2277

Verð 31,9 millj. Nei2m2

103

Goðheimar 16, 104 Reykjavík 
OPIÐ HÚS MÁNUDAG kl: 17:30-18:00
Rúmgóð og vel skipulagða 3ja-4ra herb. íb. 
með sérinngangi á jarðhæð í fjórbýli.
Eign sem hefur marga kosti og vert er að 
skoða nánar. Afar vel staðsett eign.
Nánari uppl. veitir Albert í síma: 821-0626

Verð 29,7 millj. Já3m2

190

Austurkór 109-115, 203 Kópavogi 
OPIÐ HÚS SUNNUD MILLI kl.16:00-16:30  
Glæsileg raðhús á einni hæð með stórum 
svefnherbergjum. Bjart alrými með hátt til 
lofts. Tvö baðherbergi. Fullmáluð. Rafmagn 
fullklárað. Innfeld lýsing. 30 fm bílskúr.
Upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064

Verð 55,0 millj. Já3m2

113,7

Marteinslaug 16, 113 Reykjavík 
OPIÐ HÚS MÁNUD. MILLI 18:30-19:00
Björt 4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi innst í botnlanga. Sér opið 
bílastæði undir húsinu. Stutt í útivist og skóla. 
Falleg eign á góðum stað. 
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma: 618-0064

Verð 33,9 millj.

Fullbúin hús án gólfefna.Verð 59,8 millj.
Rúml. tilb til innréttinga. Verð 55 millj.

Skoðið nánar á HOFUDBORG.IS
OPIN HÚS MÁNUDAG Í LAUSUM EIGNUM.
HÖRÐUKÓR 5, KÓP, 3JA MILLI 18:15 - 18:45  
LANDAKOT 1, ÁLFT, 5 HERB. 17:00-17:30
MÓABARÐ 6A, HFN, HÚS/HÆÐ, 19:15 - 19:45
Nánari uppl. í hofudborg@hofudborg.is



Bjórmenning á Íslandi21. MARS 2015  LAUGARDAGUR 7

Við tókum Leffe Blonde og Hoegaarden 
inn til að auka við flóruna hjá okkur en 
þeir eru báðir mjög góðir matarbjór-

ar. Báðar tegundirnar hafa þegar aflað sér 
mikilla vinsælda og eru komnar með dyggan 
aðdáendahóp en þessa bjóra er ekki hægt að 
fá víða á dælu,“ segir Róbert Ólafsson, eigandi 
Forrétta barsins á Nýlendugötu 14.

„Bjórmenningin hefur líka þroskast á Ís-
landi á síðustu árum og Íslendingar þekkja 
Leffe og Hoegaarden frá Evrópu, Frakklandi 
og Belgíu þar sem til dæmis er að finna matar-
krár undir nafninu Leffe, þar sem boðið er upp 
á  fuglakjöt, reyktan mat, krækling og fiskisúp-
ur og fleira í sama dúr og hér á Forréttabarn-
um. Ferðamenn eru líka stór hluti gesta í mið-
bænum í dag og þeim finnst mjög gaman að 
geta borðað íslenskan mat með þessum bjór-
um,“ segir Róbert.

„Hoegaarden er ljós hveitibjór og hent-
ar mjög vel með sjávarréttum, kræklingi og 
kemur nánast í staðinn fyrir hvítvín. Við 
höfum til dæmis eldað kræklinginn í Hoe-
gaarden sem er mjög gott. Hann er einnig mjög 
sumarlegur drykkur og við berum hann fram í 
glasi með appelsínusneið. 

Leffe Blonde höfum við verið að para saman 
við hrossakjöt, sem er mjög vinsælt, en Leffe 
passar vel við kraftmikinn mat eins og  reykt 
kjöt og hrátt kjöt.

Happy hour alla daga
Hjá okkur á Forréttabarnum  er happy hour 
alla daga milli klukkan 16 og 20. Fólk getur þá 
fengið sér bjór á góðum prís inn í matartímann 
en við erum með fjölbreytt úrval af smáréttum 
og þar að auki samsetta fjögurra rétta matseðla 
þar sem bæði eru stórir og litlir réttir.“ 

Leffe Blonde og Hoegaarden 
eiga sér dyggan aðdáendahóp
Róbert Ólafsson, eigandi Forréttabarsins, bætti Leffe Blonde og Hoegaarden við bjórflóruna fyrir nokkru en báðar tegundirnar eiga 
vel við rétti Forréttabarsins. Þessar tegundir fást óvíða á krana en eiga sér dyggan aðdáendahóp.

Hoegaarden 4,9% alc/vol
● Hoegaarden er léttur í munni, með litla beiskju en skemmtilega 

krydd- og sítrustóna.

● Passar frábærlega með fiskréttum, sérstaklega sushi og skelfiski. 
Einnig fer hann ákaflega vel með sterkum indverskum mat og ekki 
skemmir fyrir ef kóríander er notaður í matargerðina.

● Upprunninn í smábænum Hoegaarden í Belgíu árið 1445.

● Úr Hoegaarden varð til bjórstíllinn „belgískur hveitibjór“, sem er 
ólíkur þeim hefðbundnari þýska að því leyti að bjórinn er kryddað-
ur með kóríander og appelsínuberki.

● Fæst í fríhöfninni,  Vínbúðunum og á veitingastöðum.

Leffe Blonde 6,6% alc/vol
● Leffe Blonde er belgískt öl sem býr yfir miklum karakter. Sætir og 

kryddaðir malttónar ásamt léttri beiskju og ávaxtaríkum ilmi.

● Leffe Blonde passar frábærlega með góðri steik, hráskinku og 
grænmetisréttum. 

● Dregur nafn sitt af klaustrinu Abbaye de Notre Dame de Leffe þar 
sem bruggun hófst árið 1240.

● Fæst í fríhöfninni, Vínbúðunum og á veitingastöðum.
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Nýi aldinbjórinn frá Ölgerð-
inni ber það skemmtilega 
nafn Sólbert og inniheld-

ur blöndu af hágæða lagerbjór og 
ferskum ávaxtadrykk. Útkoman 
er bæði bragðgóð og frískandi að 
sögn Guðna Þórs Sigurjónssonar, 
vöruþróunarstjóra Ölgerðarinn-
ar. „Nafn drykkjarins ber óneitan-
lega sumarlegan blæ en það festist 
víst við drykkinn snemma í ferl-
inu; séríslenskt nafn sem er létt og 
skemmtilegt rétt eins og Sólbert 
sjálfur.“

Ölgerðin hefur unnið að þróun 
bjórsins í rúm tvö ár og það má 
segja að hún marki ákveðin tíma-
mót hjá fyrirtækinu að sögn 
Guðna. „Ölgerðin hefur auð vitað 
mikla reynslu af því að blanda 
saman malti og appelsíni eins og 
allir ættu að vita en sú þekking nýt-
ist okkur við framleiðsluna á Sól-
berti. Bragðið kemur skemmtilega 
á óvart. Bjórinn er svolítið öðru-
vísi og bragðið er klárlega eitthvað 
alveg nýtt. Þeir sem hafa nú þegar 
smakkað Sólbert segja bragð-
ið koma skemmtilega á óvart en 
það var einmitt tilgangurinn með 
honum.“ 

Bjórinn hentar vel sem fordrykk-
ur sem og með fiski og skelfiskrétt-
um, fersku salati og hvers konar 
smáréttum. „Lykillinn er að bera 
hann fram í glasi fylltu af klökum. 
Það er vafalaust nýtt fyrir marga 
en þannig verður drykkurinn enn 
ljúffengari og ferskari en ella.“ 

Nú er Sólbert loksins mættur á 
markaðinn og Ölgerðin er stolt af 
því að geta leyft Íslendingum að 
smakka eitthvað alveg nýtt að sögn 
Guðna. „Sólbert kemur í tvenns 
konar bragðtegundum; annars 
vegar með brómberjabragði og 
hins vegar með hinu sígilda sítrus-
bragði.“ 

Sólbert fæst nú í nokkrum vín-
búðum á höfuðborgarsvæðinu; í 
Kringlunni, Heiðrúnu og í Skeif-
unni. Hann fæst einnig í versl-
uninni á Dalvegi og í Skútuvogi í 
Reykjavík og í verslun Vínbúðar-
innar í Hafnarfirði. Auk þess fæst 
hann í Vínbúðinni á Akureyri. 

„Sólbert er líka seldur á nokkr-
um vel völdum börum bæjarins, 
meðal annars Lebowski bar, B5, 
Austur, English Pub, American Bar, 
Stúdentakjallaranum og Íslenska 
barnum.“

Aldinbjórinn Sólbert slær nýjan tón 
Þegar hágæða lagerbjór er blandað saman við ferska ávaxtadrykki getur útkoman ekki orðið annað en góð. Nýi aldinbjórinn frá 
Ölgerðinni heitir Sólbert og kemur í tveimur bragðtegundum, með sítrusbragði og brómberjabragði. 

Brómberin gefa Sólberti framandi og hressandi bragð.Sólbert með sígildu sítrusbragði er ferskur dykkur.
MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Kronenbourg 1664 Blanc 
er ferskur og ávaxtarík-
ur hveitibjór með keim af 

sítrus ávöxtum og kóríander. Bjór-
inn er framleiddur með Strissel-
spalt-humlum sem hafa verið 
kallaðir kavíar humlanna, en 
þeir gefa bjórnum hinn einkenn-
andi ilm og sítrusbragð að sögn 
Jóhannesar Páls Sigurðarson-
ar, vörumerkjastjóra hjá Ölgerð-
inni. „Kronenbourg 1664 Blanc er 
í blárri útgáfu af hinni íkonísku 
Kronenbourg-flösku og er seldur 
í 28 löndum víða um heim. Hann 
er því annar stærsti hveitibjór í 
heiminum í dag.“

Eins og sjá má er f laskan sér-
staklega þokkafull og tjáir vel 
franskan uppruna bjórsins ásamt 
listinni að njóta. Eða eins og 
Frakkarnir segja, „Art de vivre“. 
„Þessi bjór passar sérstaklega vel 
með flestu sjávarfangi og ýmsum 
krydduðum mat.“

Kronenbourg 1664 Blanc fer í 
sölu í verslunum Vínbúðanna í 
apríl.

Bjór unninn úr 
kavíar humlanna
Hveitibjórinn Kronenbourg 1664 Blanc er annar vinsælasti hveitibjór heims. 
Hann er bruggaður úr Strisselspalt-humlum sem kallaðir eru kavíar 
humlanna. Bjórinn hefur því einkennandi ilm og ljúffengt sítrusbragð.

Kronenbourg 1664 Blanc er ferskur og 
ávaxtaríkur hveitibjór sem passar mjög 
vel með flestu sjávarfangi og krydduðum 
mat. MYND/PJETUR

Bjórinn er framleiddur með Strisselspalt-humlum sem hafa verið kallaðir kavíar humlanna 
að sögn Jóhannesar Páls Sigurðarsonar, vörumerkjastjóra hjá Ölgerðinni. MYND/PJETUR

Senn líður að 
páskum og þá 
birtist páska-

bjórinn Tuborg 
„Kylle Kylle“ í hill-
um Vínbúðarinn-
ar. Bjórinn er dökk-
ur amber lager og er 
að sögn Jóhannes-
ar Páls Sigurðarson-
ar, vörumerkjastjóra 
hjá Ölgerðinni, líf-
legur bjór með þéttri 
fyllingu sem heldur 
góðu jafnvægi milli 
sætu og beiskju og 
gefur auk þess léttan 
maltkeim. „Bjórinn 
er ljósrafgullinn að 
lit með hvítri froðu 
og lyktar af kryddi 
með keim af blóm-
um. Hann hefur ekki 
verið í sölu undan-
farin ár en var þó 
einn söluhæsti 
páskabjórinn árið 
2010, þegar hann var 
síðast í sölu. Lands-
menn fagna því vafa-
laust komu hans 
aftur hillur vínbúð-
anna.“

Líkt og jólabjórinn Tuborg Julebryg frá sama fyrirtæki er „Kylle 
Kylle“ dökkur lager. „Jólabjórinn einkennist hins vegar af frekar af 
sætri ristaðri karamellu og lakkrís en páskabjórinn er minna sætur en 
léttkryddaður.“

Tuborg „Kylle kylle“ er fluttur inn í litlum dósum frá Danmörku.

Líflegur bjór 
með þéttri 
fyllingu
Einn söluhæsti páskabjór ársins 2010 mætir aftur til 
leiks um páskana. Tuborg „Kylle Kylle“ einkennist 
af þéttri fyllingu og gefur léttan maltkeim. 
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Skúli Craft Bar var opnaður undir lok 
síðasta árs og er „alvöru“ bjórbar í 
hjarta miðborgarinnar, nánar tiltek-

ið við Fógetagarðinn. Staðurinn dregur 
nafn sitt að sjálfsögðu frá Skúla fógeta sem 
vaktar barinn göfuglega á stalli fyrir utan. 
Freyr Rúnarsson er einn af eigendum stað-
arins og sérstakur bjórmeistari hans. Hann 
er einn af upphafsmönnum íslensku bjór-
byltingarinnar og hefur frætt íslenskan al-
menning um gæðabjór í þó nokkur ár. Freyr 
hefur meðal annars haldið úti síðum á borð 
við „Bjórspeki“ og „Bjórbókin“ auk þess að 
hafa tekið þátt í allmörgum dómnefndum og 
umræðum um bjór á opinberum vettvangi. 
„Á Skúla Craft Bar leggjum við áherslu á 
sælkerabjór af bestu sort frá bæði innlend-
um og erlendum framleiðendum. Við erum 
yfirleitt með að minnsta kosti fimm til sex 
bjóra á krana frá erlendum framleiðend-
um. Þá er það gæða handverksbjór en ekki 
þessi venjulegi lager. Við reynum að skipta 
tegundum út mjög reglulega, fáum inn einn 
kút af hverri tegund og þegar hann klárast 
þá kemur eitthvað nýtt undir,“ segir Freyr. 

Borg gerir stórkostlegan bjór
Freyr segir að þeir séu einnig með aðra fimm 
til sex krana sem hingað til hafi að mestu farið 
undir Borg brugghús. „Það er af því að Borg er 
einfaldlega að gera virkilega spennandi bjór. 
Það skemmtilega við þá er að þeir eru alltaf að 
gera tilraunir, þeir koma með eitthvað nýtt og 
spennandi sem kemur í litlu magni en kemur 
svo kannski ekki aftur. Við reynum alltaf að 
kippa þessum tilraunum þeirra inn og erum 
til dæmis núna með bjór sem heitir einfald-
lega Tilraunalögun. Þeir ætla að leyfa þjóð-
inni að smakka þessa Tilraunalögun og sjá 
svo til. Ef hún fær góð viðbrögð þá halda þeir 

kannski áfram með hana, ef ekki þá gera þeir 
eitthvað nýtt.“

Freyr útskýrir að Borg sé alltaf með nokkrar 
bjórtegundir í gangi hverju sinni og að stöð-
ugt sé bætt við. „Fyrsti bjórinn frá þeim hét 
einfaldlega Bríó Nr. 1. Nú eru þeir komnir 
upp í Nr. 31 og fara sumar tegundirnar í fasta 
sölu en aðrar ekki. Svo gera þeir alltaf árs-
tíðabundnar tegundir fyrir jólin, þorrann, 
páskana, 1. apríl, sumarið, gay pride og októ-
berfest sem dæmi. Við reynum að vera með 
flesta Borg-bjóra á krana hjá okkur, það er að 
segja ef þeir standast kröfur okkar að sjálf-
sögðu, og erum duglegir að taka það fersk-
asta inn hverju sinni.“ 

Leitar að besta bjór heims
Engin takmörk eru fyrir því hvernig bjór er 
hægt að búa til samkvæmt Frey. Hann segir 
að það eina sem geti stoppað fólk í bjórgerð 
sé hugmyndaflugið. „Litlu örbrugghúsin eru 
hætt að hugsa innan rammans og eru farin að 
gera eitthvað nýtt og ögrandi. Ég hef persónu-
lega verið að leita að besta bjór í heimi síðast-
liðin tuttugu ár, en hef komist að því að það er 
ekki hægt. Þegar ég er búin að finna frábær-
an bjór reyni ég bara að finna einhvern annan 
betri. Ég hef oft verið spurður að því hver sé 
uppáhaldsbjórinn minn en ég get ekki svar-
að því, það fer eftir stemningu hverju sinni, 
árstíð og í hvernig gír maður er.“

Freyr byrjaði að brugga sjálfur fyrir nokkr-
um árum. „Þannig kemst maður inn í hug-
arheim bruggmeistaranna og skilur betur 
hvernig þeir leika sér með hráefnið. Ég er líf-
fræðingur og læknir og hef því gaman af vís-
indum og finnst gaman að geta leikið mér í til-
raunum í heimabrugginu. Ég hef prófað ým-
islegt – þegar ég gerði fyrsta jólabjórinn minn 
þá notaði ég negul, vanillustangir, mandar-

ínur og klippti greni frá nágrannanum og 
sauð það saman. Það kom reyndar ekkert 
sérstaklega vel út,“ segir hann og hlær. „Fyrir 
ári prófaði ég svo að sjóða ösku úr Eyjafjalla-

jökli með í bjórinn til að geta kallað hann eld-
fjallabjór. Askan breytti ekki miklu en þetta 
kom ágætlega út. Þetta eru menn líka að gera 
úti í hinum stóra heimi. Við vorum til dæmis 
með einn bjór á krana á Skúla sem er gerður 
úr dýrasta kaffi í heimi. Í hann var notað kaffi 
úr baunum sem höfðu farið í gegnum melt-
ingarveg kattardýra í Brasilíu. Það er allt í boði 
í bjórnum og það viljum við sýna fólki á Skúla 
Craft Bar,“ segir Freyr og brosir. „En án gríns 
þá trúi ég að til sé bjór fyrir alla, það þarf bara 
að finna hann og það er það sem við á Skúla 
erum meðal annars að reyna að aðstoða fólk 
við með alls kyns smakkpökkum og fræðslu.“

Í Bjórskóla Ölgerðarinnar er hægt að fara 
á eitt skemmtilegasta námskeið sem völ 
er á og þar er valið á kennurum, sem eru 

einstakir í sinni röð, vandað. Þeir miðla þekk-
ingu sinni af einlægri ástríðu og vita alveg 
ótrúlega mikið um bjór – og líka margt annað. 
Líklega eru þeir með vinsælustu kennurum 
landsins og tala tölurnar sínu máli hvað það 
varðar. Ef reiknað er með því að í hverju ár 
séu 8.760 klukkustundir, og hvert námskeið 
tekur 3,5 klukkustundir og um tólf þúsund 
nemendur hafi útskrifast frá skólanum, sem 
samtals hafa setið í 42.000 námsstundir hjá 
Bjórskólanum, þá jafngildir það 4,8 árum af 
samfelldri bjórfræðslu.

Verkefni sem vatt upp á sig
Um þessar mundir er fimm ára afmæli Bjór-
skólans fagnað en Höskuldur Sæmundsson 
er einn af þeim sem komu að stofnun hans 
og hefur kennt við hann frá upphafi. „Ég var 
í námi í Bandaríkjunum í fimm ár og komst 
þá í tæri við þessa „craft-brugghúsa-stemn-
ingu“ sem hefur verið að ryðja sér til rúms 
hér á landi. Þar áttaði ég mig á að bjór væri 
eitthvað meira en ljós lagerbjór og byrjaði að 
prófa mig áfram með bjór. Ég er grúskari í 
eðli mínu þannig að ég fór að grúska í bjórn-
um og „the rest is history“ eins og sagt er á 
góðri íslensku,“ segir Höskuldur, en hann er 
höfundur bókarinnar Bjór, sem kom út fyrir 
jólin, ásamt Stefáni Pálssyni. 

Höskuldur segir verkefnið, sem átti að 
vera lítið og löðurmannlegt í upphafi, eða 
um tvö kvöld í mánuði, hafa undið ærlega 
upp á sig. „Metið er 24 Bjórskólar í einum 
mánuði hjá okkur þannig að upphafsplön-
in sýndu einfaldlega stórkostlegt vanmat á 

bjóráhuga Íslendinga. Núna erum við fjór-
ir sem sinnum þessu, um þrisvar til fjórum 
sinnum í mánuði hver. Það er ég, Sveinn 
Waage, fyrrverandi fyndnasti maður lands-
ins og markaðsgúrú, Stefán Pálsson, spurn-
ingahöfundur með meiru, og Atli Þór Al-
bertsson, leikari og markaðssérfræðingur, 
sem kennum.“

Alvörunámskeið með skemmtun
Bjórskólinn er ríflega þriggja klukkustunda 
langt námskeið með tveimur hléum þar sem 
nemendur fá að heyra um sögu bjórsins, úr 
hverju hann er gerður, bruggferlið og mis-
munandi bjórstíla. Smakkaðar eru yfir átta 
tegundir af bjór sem þykja vera með þeim 
bestu í sínum stíl. Lögð er áhersla á að kynna 
stíla sem lengi vel voru ekki í boði á Íslandi 
eða framleiddir hér og svo eru bæði Borg 
Brugghús og Egils brugghúsið skoðuð. „Bjór-
skólinn leitar út fyrir það sem framleitt er í Öl-
gerðinni og sækir því bjór í Vínbúðina til þess 
að krækja í sýnishorn af bjórstílum. Við kom-
una fá allir bjór af krana og geta menn feng-
ið ábót eftir þörfum. Það kemur mörgum á 
óvart hvað við leggjum mikið upp úr fræðslu-
gildinu og að þetta sé alvöru námskeið með 
skemmtun í bland en ekki öfugt. Ég man þó í 
fljótu bragði ekki eftir að einhver hafi gengið 
óglaður út, kannski hefur einhverjum verið 
óglatt en enginn verið óglaður,“ segir Hösk-
uldur og hlær. 

Breiða út fagnaðarerindið
Höskuldur á erfitt með að svara því hver 
uppáhaldsbjór hans sé. „Ég hef alltaf sagt í 
gríni að uppáhaldsbjórinn sé sá sem er í hendi 
hverju sinni. Annars fer ég í hringi með þetta, 

núna þegar kalt er úti finnst mér gaman að fá 
mér dekkri bjóra en svo lýsast þeir með vor-
inu,“ segir hann og brosir. 

Ríflega tólf þúsund nemendur hafa útskrif-
ast úr Bjórskólanum og segir Höskuldur suma 
hafa komið oftar en einu sinni. „Fólk kemur til 

dæmis fyrst með vinnunni og svo með vinum, 
eða öfugt. Það eru margir sem telja að fleiri 
þurfi að njóta gospelsins, sem er jákvætt.“

Íslendingar fróðari um bjór
Á þessum fimm árum sem liðin eru frá stofn-
un Bjórskólans hefur bjórmenning á Íslandi 
gjörbreyst samkvæmt Höskuldi. „Íslendingar 
vita miklu meira um bjór en áður. Námsefn-
ið hjá okkur hefur þróast samkvæmt því, það 
þarf ekki að fara alveg í grunnatriðin eins og 
í upphafi. Fólk er löngu hætt að tala um mun 
á ljósum og dökkum bjór og farið að ræða 
um mismunandi humla, gerjunarhitastig og 
fleira, það hefur verið gaman að upplifa þessa 
þróun á ekki nema fimm árum.“

Besti bjórinn í hendi hverju sinni

Höskuldur er einn fjögurra kennara sem sjá um opin námskeið Bjórskólans alla fimmtudaga, en hópar geta 
mætt aðra daga vikunnar eftir samkomulagi.  MYND/STEFÁN  

Það er allt leyfilegt í bjórgerðinni
Bjór er búinn til úr nokkrum hráefnum sem er nánast endalaust hægt að raða saman. Það er því aðeins ímyndunarafl fólks sem 
heftir bjórgerð. Á Skúla Craft Bar er fjölbreytt úrval handverksbjórs bæði frá innlendum og erlendum framleiðendum á tólf dælum.

Freyr er einn eigenda Skúla Craft Bar og bjórsérfræðingur mikill. Hann bruggar sjálfur og hefur gert ýmsar til-
raunir, til dæmis hefur hann búið til eldfjallabjór. MYND/PJETUR

Bjórmenning á Íslandi hefur breyst umtalsvert síðustu fimm árin og bjóráhugi landans stóraukist. Bjórskólinn fagnar fimm ára 
afmæli um þessar mundir en í upphafi átti verkefnið að vera lítið og löðurmannlegt. Það hefur hins vegar undið upp á sig. 

Metið er 24 Bjórskólar í 
einum mánuði hjá 

okkur þannig að upphafsplönin 
sýndu einfaldlega stórkostlegt 
vanmat á bjóráhuga Íslendinga.

Bjór er ekki bara 
eitthvert sull sem er 

þambað yfir fótboltanum 
heldur er rosalega mikil vídd í 
þessu. 
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Vinkonurnar og bjórunnend-
urnir Unnur Tryggvadótt-
ir Flóvenz og Elín Oddný 

Sigurðardóttir stóðu fyrir stofn-
u n Félags ís-
lenskra bjór-
áhugakvenna 
á Micro bar í 
október á síð-
asta ári. Tilgang-
urinn var að þær 
gætu deilt áhuga 
sínum með kyn-
systrum. Það kom 
þeim þægilega á 
óvart hve margar 
konur voru á sömu 
línu og þær sjálfar. 
„Það komu mun fleiri 
á stofnfundinn en við 
áttum von á, líklega 
hafa það verið hátt í 
hundrað konur,“ segir 
Unnur en mikil gleði 
ríkti þetta kvöld. „Við 
drukkum bjór, lásum 
upp stef nu y f i rlý s-
ingu félagsins og höfð-
um þetta skemmtilega 
óformlegt,“ segir hún en 
engin eiginleg stjórn var 
kosin heldur munu þær 
Unnur og Elín Oddný 
halda utan um starf-
semina og skipuleggja 
uppákomur.

Félagið stóð fyrir 
jólabjór smakki fyrir 

jólin, þorrabjór smakki á þorran-
um og þann 26. mars er á dag-
skrá páskabjór smakk. „Mæting-
in hefur verið fín og við fáum allt-

af einhverja fróða til 
að segja okkur frá 
bjórunum.“

Fróðar bjóráhuga-
konur

Unnur segir greini-
lega hafa verið þörf á 
félaginu. En af hverju 

þarf sér bjóráhuga-
félag f y r ir konu r? 
„Bjórmenningin 

hefur hingað til verið 
dálítið karllæg. Bjór 
þykir karladrykkur og 
mjög fáar konur finn-
ast innan annarra bjór-
áhugafélaga. Ég veit ekki 
hvort það er einhver 
feimni sem ræður þessu 
því áhugi kvenna virðist 
til staðar. Í það minnsta 
grípa konur þetta tæki-
færi fegins hendi að geta 
drukkið, fræðst og talað 
um bjór við aðrar konur 
með sama áhugamál,“ 
svarar Unnur. Hún segir 
fjölmargar konur innan 
hópsins nánast alvitr-

ar um bjór, þær séu víð-
lesnar og uppspretta 
fróðleiks.

Langar á bjórhátíð
Unnur er innt eftir því hvern-
ig bjóráhugi hennar kviknaði. 
„Minn kviknaði líklega fyrir al-
vöru þegar ég var í heimsókn 
hjá systur minni í Þýskalandi. 
Ég fór á lókal klúbb í Heid elberg 
þar sem ég drakk besta bjór í 
heimi og þar með var neistinn 
kviknaður. Á svipuðum tíma 
var verið að opna Microbar hér 

heima og bjórmenningin í al-
gleymingi.“

Unnur segist helst fá útrás 
fyrir bjóráhuga sinn með því að 
smakka bjór og njóta. „Ég er ekki 
týpan sem sökkvir sér í lestur bóka 
um bjór. Ég smakka og hlusta enda 
mikið af fólki í kringum mig sem 
veit mikið um bjór og ég fræðist 
með því að hlusta á það segja frá.“

En hvað er næst á dagskrá? 

„Bjórhátíð verður haldin á Hólum 
í Hjaltadal í sumar og það hefur 
vaknað hugmynd innan félags-
ins um að skipuleggja ferð þang-
að. Það er þó ekki komið lengra 
en það. Við munum spila það eftir 
eyranu og eftirspurninni,“ segir 
Unnur og býður allar bjóráhuga-
konur velkomnar í félagið. „Þær 
sem vilja skrá sig geta gert það í 
gegnum Facebook-síðuna okkar.“

Um hundrað konur á stofnfundi
Félag íslenskra bjóráhugakvenna var stofnað síðastliðið haust. Konur fjölmenntu á fundinn enda hefur bjórmenningin átt auknu 
fylgi að fagna, bæði meðal karla og kvenna. Á dagskrá er páskabjórsmakk með ýmsum fróðleik og skemmtilegheitum.

M
Y

N
D

/G
VA

Bjóráhugakonan 
Unnur Tryggva-

dóttir Flóvenz er 
ein af upphafs-

konum Félags 
íslenskra bjór-
áhugakvenna.
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La Trappe klaustrin eiga sér langa 
sögu og hafa Trappista munkarn-
ir framleitt bjór í f leiri hundruð ár. 

„Saga þessara bjóra er löng og mikil en 
ef aðeins er horft á síðustu áratugi þá 
var vörumerkið La Trappe tekið upp árið 
1991, segir Daði Hafsteins, bruggari og 
bjóráhugamaður. „Koninghoeven nafn-
ið  sem notað var áður var þó enn notað í 
Bandaríkjunum til 2010, gerstofninn var 
endurþróaður og fyrsti árstíðarbjórinn 
kom fram á sjónarsviðið. Það var Quadr-
uppel sem við þekkjum nú sem einn af 
þeirra aðalbjórum. Enkel kom ári síðar, 
árið 1993. Sá var þróaður með West-
malle Extra sem fyrirmynd. Enkel stóð í 
tæp sjö ár þegar honum var skipt út fyrir 

La Trappe Blond þann fyrsta janúar árið 
2000.“  

Þann 9. september 2005 voru bjórar 
Koningshoeven upprunavottaðir á ný. 
„Þetta er þó ekki það eina sem hefur gerst 
frá aldamótum en Koningshoeven hefur 
verið langduglegast af Trappistaklaustr-
unum að bjóða upp á nýja bjóra og nýj-
ungar,“ segir Daði. 

„Árið 2001 var fyrsti hveitibjór Trapp-
istabrugghúsanna kynntur. La Trappe 
Witte er byggður á bjór sem bruggað-
ur var um miðja síðustu öld en er þó vel 
uppfærð uppskrift. Witte var uppruna-
lega sumarbjór en sökum eftirspurnar er 
hann bruggaður allt árið.

Árið 2004 var bock-bjór aftur fáanleg-

ur frá Koningshoeven. Eins og í Þýska-
landi er hefð fyrir bock-bjórum í Hol-
landi. Koningshoeven átti uppskrift að 
bock-bjór í handraðanum og ákveðið var 
að endurvekja hefðina, uppfæra uppskrift-
ina og bjóða upp á góðan haustbjór. La 
Trappe Bockbier bættist því við línuna og 
er hann enn bara bruggaður á haustin en 
fáanlegur allt árið La Trappe Bockbier fékk 
verðlaun sem besti bock-bjórinn í Hollandi 
árið 2010. Árið 2009 var byrjað að þroska La 
Trappe Quadruppel í eikartunnum.  Þann 
fyrsta júní 2010 kom fyrsta töppun af La 
Trappe Quadruppel Oak Aged, þegar bjór-
inn hafði setið á tunnum í tólf mánuði.“ 
Hér á landi fást eftirfarandi bjórar frá La 
Trappe. 

Aldarlöng saga La Trappe bjóranna
La Trappe bjórar hafa verið og eru enn bruggaðir af munkum í klaustrum þeirra. La Trappe merkið var tekið upp árið 1991. 

Klaustrið 
ræður öllum 
uppskriftum 
og stýrir 
gæðaskoð-
unum á 
La Trappe 
bjórnum.  

LA TRAPPE DUBBEL 
er dökkbrúnn bjór 
sem er tilvalinn til að 
drekka með mat. Hann 
er flöskugerjaður og 
er í núverandi útgáfu 
7%. Gefur fallega froðu 
og ágætis kolsýru, en 
dempast fljótlega að 
öllu jöfnu. Ilmur af malti, 
geri, lakkrís, kandís, 
dökkum ávöxtum og 
ferskum appelsínubörk. 
Bjórinn hefur góða 
sætu með ögn þurri og 
sýruríkri endingu.

LA TRAPPE 
TRIPEL ER fallega 
djúpappelsínugulur/
bronslitur bjór, seiðandi 
gosaður, örlítið skýjaður 
og gefur manni fallega 
dúnkennda froðu. Lyktin 
af bjórum í Tripel-stíl er 
einstök. La Trappe Tripel 
býður upp á góðan keim 
af geri, appelsínum, 
perum, kóríander og 
öðrum kryddum, fíkjum 
og karamellu. Frábær 
fylling.

LA TRAPPE QUADRUPEL
er dökkbrúnn bjór með 
djúpum rauðleitum blæ 
og ljósbrúnni froðu. 
Lyktin er nær aldrei eins, 
en hægt er að stóla á 
að finna karamellaðan 
maltilm, kryddaða 
gertóna, kaffi, súkkulaði, 
döðlur og eplagertóna. 
Bragðið er álíka maltað 
en gefur ekki jafn mikið 
af geri. Karamella, 
súkkulaði, lakkrís, dökkir 
ávextir, súr kirsuber 
og kryddað eftirbragð. 

LA TRAPPE WITTE 
er útgáfa Kongins-
hoeven á belgískum 
hveitibjór. Hann er 
fölgulur og þokkalega 
skýjaður. Kolsýra og 
froða í ætt við stíl, það 
er girnileg, nokkuð þykk 
froða sem fer fljótlega 
og góð kolsýra. Bjórinn 
er fallegur og lítur út 
fyrir að vera svalandi. 
Lyktar af sítrus, kryddi, 
appelsínu, gömlu hveiti, 
laufi og smá banana. 

LA TRAPPE BOCKBIER 
er dökkbrúnn bjór með 
rauðum blæ. Falleg, 
brún froða fæst og 
frískandi kolsýra. Í lykt 
eru nokkuð klassísk 
einkenni eins og malt, 
karamella og vottur af 
spíra. Það gerir hann 
skemmtilegri að ilmur 
af kakódufti, dökkum 
ávöxtum eins og fíkjum 
og kryddi finnst einnig. 
Í sætari kantinum, með 
frískandi kolsýru.

LA TRAPPE BLONDE 
er mildur 6,5 rauð-
gylltur bjór. Blond 
gefur hentuga kolsýru 
og hefur skemmtilegan 
ávaxtaríkan ilm, með 
blómum, malti og geri. 
Flæðir svo yfir hunang 
og krydd ásamt með 
ávöxtunum og maltinu 
og endar svo á smá 
humalbeiskju. Mjög 
frískandi, ögn sætt 
yfirbragð en þurrt eftir-
bragð.

 LA TRAPPE QUADRU
PEL OAKAGED 
er sjaldan með sömu eik 
þegar hann fer á tunnur 
og því mjög misjafn eftir 
lögunum. En það má 
stóla á að fá slatta af eik, 
vanillu og hálfgerðum 
rommkúlum með 
eikinni. Þetta gerir hann 
enn eftirsóknarverðari 
eftir mat.

Kona brugghúsið var stofnað af feðg-
unum Cameron Healy og Spoon 
Khalsa og eru aðalstöðvar þess í 

Kailua-Kona á Havaí. Nýlega var þriggja 
milljónasta f laska brugghússins fram-
leidd.  

„Feðgarnir höfðu þann draum að gera 
ferska, heimagerða bjóra sem einkennd-
ust af ástríðu og gæðum. Ást þeirra á Havaí 
og löngun þeirra til að vernda náttúruna 
fékk þá til að uppfylla drauminn á eyj-
unni stóru og munu höfuðstöðvar brugg-
hússins verða staðsettar áfram þar sem 
þær voru settar upp fyrst, á Kailua-Kona 
á Havaí,“ segir Maarten Kruijtzer, forseti 
CraftCanTravel, sem er 
útf lutningsaðili fyrir 

bæði Kona og Redhook brugghúsin. 
Markmið Kona brugghúss er að bjóða 

upp á gæða handverksbjór sem fram-
leiddur er af frábæru teymi einstaklinga 
sem finnst gæði skipta miklu máli og vilja 
vinna í umhverfi þar sem heiðarleiki, vel-
vild og agi eru einkunnarorðin. Allar upp-
skriftir Kona eru búnar til af bruggmeist-
ara fyrirtækisins sem hefur yfirumsjón 
með allri framleiðslu. „Kona kynnti Pacific 
Golden Ale (sem nú er kallaður Big Wave 
Golden Ale) og Fire Rock Pale Ale fyrir 
íbúum Havaí í f löskum og á krana þann 
14. febrúar árið 1995. Síðan hafa um tíu 
tegundir bæst við þær tegundir sem eru 

framleiddar reglulega í verksmiðj-
um Kona.“

Náttúruvernd er starfsmönnum Kona 
brugghúss mjög mikilvæg. Þeir endur-
vinna allt sem hægt er að endurvinna, 
f lokka rusl og styrkja náttúruverndar-
sinna. Mikilvægur þáttur í framleiðslu 
Kona er að reka fyrirtækið með hagsmuni 
náttúrunnar að leiðarljósi og minnka kol-
efnisspor þess eins og kostur er.

Redhook brugghúsið var stofnað 1981 af 
Paul Shipman og Gordon Bowker í krafti 
og anda níunda áratugarins í Seattle. 
Gordon Bowker er líka þekktur sem einn 
af stofnendum Starbucks sem má segja að 
allir þekkja. Þó að craft-hugtakið hafi ekki 
verið til á þeim tíma var Redhook eitt af fyrstu 
„craft“ brugghúsum Bandaríkjanna. Það byrj-
aði smátt í Ballard-hverfi Seattle-borgar en er 

nú í Woodinville í Wash-
ington og Portsmouth og er 
orðið eitt þekktasta „craft“ 
brugghúsið í landinu. „Þótt 
Redhook hafi vaxið úr grasi 
frá því fyrir þrjátíu árum er 
eitt sem hefur ekki breyst og 
það er að þeir brugga enn þá 
bjór eins og ESB, Long Ham-

mer IPA, Audible Ale og aðra árstíðabundna 
bjóra. Það sem er mikilvægast í þessu er að 
starfsmenn Redhook hafa alltaf gaman af því 
sem þeir eru að gera,“ segir Maarten. 

Hér á landi fást Winterhook, Long 
Hammer IPA og ESB frá Redhook og 

Fire Rock Pale Ale og Big Wave frá 
Kona. 

Gæða Craft bjórar frá USA
Kona og Redhook eru rótgróin brugghús sem hafa tekið höndum saman undir nafninu Craft Brew Alliance ásamt Portland 
brugghúsinu Widmer Brothers Brewing með það að sjónarmiði að viðhalda einstakri hefð, sögu og nafni þessara brugghúsa. 

Kona Fire Rock Pale Ale er 
girnilega appelsínu-brons 

litað bandarískt öl. Þrátt 
fyrir litla froðu er hann 
tiltölulega vel kolsýrður. 
Eins og flest amerískt 
öl er hann þokkalega 
humlaður og tekur á móti 
þér angan af sítrónuberki 
og blómlegum humlum 
en þó meira í bragði. Með 
því má finna þokkalega 
augljósan, ögn ristaðan 
maltilm, sem er einnig í 
bragði, ekkert svo ólíkt 
brauði. Þægileg beiskja situr 
svo eftir í lokin. Einfaldur, en 
bragðgóður.

Kona Big Wave er í 
amerísku

ljósöla-
fjölskyldunni, sem 
er oft vanmetinn 
stíll. Ögn skýjaður 
með smá frískandi 
kolsýru. Þegar 
þú þefar tekur á 
móti þér mikið 
af blómlegum 
humlum, en þegar 
þú þefar betur 
kemur frískandi 
blanda af hveiti, 
malti og jafnvel smá 
ávaxtakokteill sem 
gerir hann ögn sætan. 

Redhook Long Hammer IPA 
gæti verið eplasafi þegar 
þú hellir honum í glas. En 
þegar þú þefar finnurðu 
ljúfa angan af humlum, 
blómlegum, barrnálum, 
viði og jafnvel smá ferskju. 
Í munni er hann þokkalega 
beittur, enn fremur með 
sinni háu kolsýru, en svipaða 
formúlu má finna í bragði 
og lykt í þessum hóflega 
beiska IPA. 

Redhook ESB blekkir 
svolítið með bitter í 

nafninu sínu, en þessi 
kopar/gulllitaði bjór 

nær ekki einu sinni 
30 í beiskjustigum. 

Vel maltaður og 
ávaxtaríkur í bæði ilmi 

og bragði. Hófsöm 
beiskjan og þægileg 

kolsýran gera þennan 
bjór afar matarvænan 

og kjörinn með góðum 
BBQ-borgara. Einn af 

þessum þægilegu setu-
bjórum sem eru líka 

mjög bragðgóðir.

Maarten Kruijtzer, 
forseti CraftCanTravel

KONA BJÓR VÍNTRÍÓ
La Trappe Puur gengur 
vel í alla, fersk, humlað, 
létt trappískt öl. Bruggað 
úr fyrsta flokks lífrænum 
hráefnu.  
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Búðarkór 1, Kópavogi, sími 571 9400

Allar pizzur 16 tommu 
kr.1.390 - TAKE AWAY

Venice 
pepperoni, jalapeno, rjómaostur,  
Ananas, hvítlaukur, sveppir

Milano
pepperoni, skinka, ananas, sveppir

Genova
skinka, pepperoni, sveppir, bl.ólífur,  
hvítlaukur, grænn pipar, parmesan

Pisa
pepperoni, beikonkurl, piparostur,  
rjómaostur, svartur pipar

Toscana 
skinka, paprika, ananas

Bologna
nautahakk, sveppir, paprika, pipar

Pizza
Kjúklingavængir með gráðostasósu 1.090
Djúpsteiktir jalepenobelgir í salsa 790
Nachos með ostasósu 490
Franskar kartöflur 490

Steikarsamloka players
Nautakjöt, laukur, sveppir og bernaise 1.490
Grísarsamloka í bbque með lauk og papriku 1.290
Samloka með skinku og osti að hætti kokksins 1.090

Players borgari
Beikon, ostur, sveppir, laukur og bernaise 1.490
Grillaður ostborgari að hætti kokksins 1.190
Piparostaborgari með dijonmajones 1.290
Fjölskylduveisla
4 hamborgarar, franskar og gos 3.490

Kjúklingasalat að hætti players 1.490
Ferskt salat, það ferskasta á hverjum degi 1.090

Það fylgja franskar og  
kokteilsósa með öllum réttum

Smáréttir

Samlokur

Hamborgarar

Salöt

Tökum að okkur veislur allar stærðir
Boltinn í beinni
Erum með veislusali með og án veitinga
take away

Brönz 
allar helgar frá klukkan 11.30 ....

GOTT MEÐ BJÓRNUM
Þegar dreypt er á bjór er 
gott að gæða sér á gómsætu 
snakki með. Bjór kallar á 
eitthvað salt og hér eru tvær 
hugmyndir að smáréttum 
sem passa vel með ölinu. 

Bakaðar sætar kartöfluskífur
1 kg sætar kartöflur, skornar 
þunnt
3 msk. ólífuolía
Sjávarsalt
Örlítið af cayenne-pipar
Svartur pipar
Hitið ofninn í 200°C. 

Setjið kartöflur, olíu, 1 msk. salt og 
cayenne-pipar í skál, piprið eftir 
smekk. Blandið. Raðið sneiðunum 
á bökunarpappír í ofnskúffu, bakið 
þær í um það bil 15 mínútur á 
hvorri hlið eða þar til þær eru stökk-
ar. Látið þær kólna í fimm mínútur. 
Saltið eftir smekk. 

ORKURÍKUR DRYKKUR
Hvert gramm áfengis 
inniheldur 7 hitaeiningar (kkal). 
Það þýðir að öllu jöfnu að því 
áfengari sem drykkurinn er því 
orkuríkari er hann.
Flestar bjórtegundir sem seldar 
eru á Íslandi innihalda á bilinu 
4-6% alkóhóls. Bjór með 3,8% 
alkóhól af rúmmáli inniheldur 
35 kkal í hverjum 100 g. Í sama 
magni af 4,5% bjór eru 39 kkal, 
5,0% bjór inniheldur 45 kkal og 
í 5,6% bjór eru 46 kkal í 100 g. 
Þetta þýðir að drekki manneskja 
fjóra stóra bjóra (samtals tvo 
lítra) innbyrðir hún á bilinu 700 
til 920 hitaeiningar, sem slagar 
vel upp í helming af daglegri 
orkuþörf meðalmanneskju.

 Heimild: 
Visindavefurinn.is

orkuþörf meðalmanneskju.
Heimil

Visindavefurinn.

Grillaður beikonvafinn aspas
250 g aspas
14 þunnar sneiðar ítalskt 
beikon (pancetta)
Ólífuolía
Salt og pipar

Vefjið hvern aspas þétt inn í beikon-
sneið. Setjið á disk og hellið smá-
vegis olíu yfir. Saltið og piprið eftir 
smekk. Grillið á miðlungs hita, snúið 
oft þar til beikonið og aspasinn er 
mjúkt, um átta mínútur alls. 

Það eru ekki nema 26 ár síðan sala 
bjórs var leyfð aftur á Íslandi og ekki 
ólíklegt að þeim sem eru nýkomnir 
með aldur til áfengiskaupa þyki það 
undarleg tilhugsun.
Árið 1915 gekk í gildi algjört 
áfengisbann hér á landi til ársins 
1922 þegar sala léttvíns var leyfð í 
tengslum við viðskiptasamning milli 
Íslands og Spánverja. Tuttugu árum 
síðar var bannið fellt úr gildi utan 
þess að sala bjórs var ekki leyfð. 
Við vinnslu lagafrumvarpsins 
1934 var í fyrstu gert ráð fyrir að 

framleiðsla á áfengu öli yrði leyfð, 
en samtök bindindismanna voru 
mótfallin því. Að öðru leyti átti 
framleiðsla áfengis að vera bönnuð. 
Hermann Jónasson, þáverandi 
forsætisráðherra, var mótfallinn inn-
flutningi á bjór þar sem hann myndi 
kosta landið gjaldeyri.
Ýmis rök voru færð með bjórbanni, 
til dæmis að bjórdrykkja myndi 
leiða til áfengisfíknar ungs fólks og 
að þar sem bjór væri ódýrari en 
sterkt vín gæti það leitt til aukinnar 
drykkju meðal verkafólks og annarra 

láglaunahópa í þjóðfélaginu.
Á stríðsárunum fékk Ölgerðin 
undanþágu til framleiðslu bjórs fyrir 
breska setuliðið sem nefndist Polar 
Ale. Þegar bandaríska varnarliðið 
á Keflavíkurflugvelli kom landsins 
framleiddi Ölgerðin og seldi því, 
með sérstakri undanþágu, bjórinn 
Export Beer. 
Sana hf. á Akureyri hóf framleiðslu 
bjórs árið 1966 til útflutnings sem 
hét Thule Export og árið 1984 setti 
fyrirtækið Viking Beer á markað. Sá 
bjór var að mestu fluttur út en líka 

seldur til erlendra sendiráða hér á 
landi, auk þess sem hann var seldur 
í fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli til 
neyslu á staðnum.

BJÓRINN BANNAÐUR Á ÍSLANDI



UNDANÚRSLIT ÍSLAND GOT TALENT

FJÖRIÐ 
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Á sunnudagskvöld verður annar þáttur af undanúrslitum í beinni útsendingu frá Talent-höllinni og að þessu sinni fáum 
við að sjá og heyra sjö næstu atriðin í Ísland Got Talent. Þú getur kosið uppáhaldsatriðið þitt í símakosningu og átt 
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Ég er þakklátur fyrir þessa 
viðurkenningu. Mér finnst 
hún hugguleg og skil ekki 
hvernig fólki datt í hug að 

fara að leita mig uppi. En ég lít á 
mig sem fulltrúa margra annarra 
sem vinna að einhverju svipuðu og 
ég hef verið að gera gegnum árin,“ 
segir Jón Freyr Þórarinsson, hand-
hafi samfélagsverðlauna í flokkn-
um Frá kynslóð til kynslóðar. 
Hann starfaði í 45 ár í Laugarnes-
skóla, fyrst sem kennari, svo yfir-
kennari og síðast skólastjóri. 

Jón Freyr kenndi nemendum 
dans í sjálfboðavinnu, ásamt konu 
sinni Matthildi Guðnýju Guð-
mundsdóttur, þar til hann varð 
skólastjóri, þá fékk hann ýmsa 
danskennara í skólann. „Það 
var áhugamál hjá mér alla tíð að 

koma krökkunum út á dansgólf-
ið og margir gamlir nemendur 
mínir minnast þess,“ segir hann. 
Það stemmir við tilnefningar sem 
blaðinu bárust þar sem Jón er lof-
aður fyrir að fara ótroðnar slóð-
ir við kennslu. Þar segir meðal 
annars: „Hann kenndi okkur svo 
margt um lífið og um það að vera 
góður þjóðfélagsþegn. Við sem 
vorum í hans umsjá búum enn að 
hans umhyggju.“  

Fór ótroðnar slóðir
Jón Freyr Þórarinsson, fyrrverandi skólastjóri, hlaut 
verðlaun í fl okknum Frá kynslóð til kynslóðar, meðal 
annars fyrir danskennslu í frítíma sínum. 

Langbesta leiðin til að eyða 
fordómum er að upplýsa fólk 
um hluti sem það hefur for-
dóma fyrir,“ segir Halldór 

Auðar- og Svansson. Kári bróð-
ir hans tekur í sama streng. „Það 
liggur í orðinu fordómar að þar er 
fólk að dæma eitthvað fyrirfram 
sem það þekkir ekki.“ Þetta mæla 
þeir bræður með bros á vör og 
hamingjusamir eftir að hafa tekið 
við samfélagsverðlaunum í flokkn-
um Til atlögu gegn fordómum. Þau 
hlutu þeir fyrir að tjá sig á síðasta 
ári opinskátt um geðsjúkdóma sem 
þeir höfðu gengið í gegnum.

 Báðir hafa bræðurnir orðið 

varir við að umræðan sem þeir 
komu af stað hafi vakið jákvæð 
viðbrögð víða í samfélaginu. Þeir 
ljúka líka lofsorði hvor á annan 
fyrir stuðninginn í veikindunum, 
meðal annars með daglegum heim-
sóknum á geðdeildina hvor til ann-
ars. „Orð Grettis: Ber er hver að 
baki nema sér bróður eigi, eiga vel 
við í okkar tilfelli,“ segir Kári.

Upplýsing er besta leiðin
Kári og Halldór Auðar- og Svanssynir hlutu samfélags-
verðlaun í fl okknum Til atlögu gegn fordómum. 

MEÐ VERÐLAUNAGRIPI  Kári og Halldór fengu verðlaunagripi sem unnir voru í 
Ásgarði og auk þess sjónvarpsskjá frá Heimilistækjum, eins og aðrir verðlaunahafar.

KENNARINN „Það var áhugamál hjá mér alla tíð að koma krökkunum út á dans-
gólfið og margir gamlir nemendur mínir minnast þess,“ segir Jón Freyr.

  Það liggur í orðinu 
fordómar að þar er fólk að 

dæma eitthvað fyrirfram 
sem það þekkir ekki. 

  Það var áhugamál 
hjá mér alla tíð að koma 

krökkunum út á dans-
gólfið og margir gamlir 

nemendur mínir minnast 
þess.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS VERÐLAUNAHAFAR ÁRIÐ 2015 

Fyrir utan að það kemur 
sér alltaf vel að fá svo-
lítinn aur þá skiptir 
viðurkenningin ekki 
síður máli. Stígamót 
eru búin að vera í bar-

áttunni í 25 ár en því miður er 
enn langt í land,“ segir Þórunn 
Þórarinsdóttir starfskona Stíga-
móta. „Ef við mættum ráða væri 
búið að loka Stígamótum og kyn-
ferðisofbeldi væri ekki lengur 
til. Það er markmiðið þannig að 
það er mikil vinna fram undan. 

En við finnum fyrir miklum 
velvilja, það skiptir svo miklu 
máli.“ 

Þórunn segir þennan vel-
vilja ekki hafa alltaf verið fyrir 
hendi. „Frumkvöðlar Stíga-
móta mættu heilmiklum mótbyr 
í byrjun, í kringum 1990, enda 
var verið að fjalla um óþægileg 
mál. Þetta eru, hafa verið og eru 
enn oft best varðveittu leyndar-
málin í samfélaginu. Þetta eru 
málefni sem eru ekki endilega 
þægileg, hvorki fyrir einstak-

linga né samfélagið. Þannig að 
auðvitað mætum við ákveðnum 
hindrunum. Svona viðurkenning 
gefur manni fullan kraft til að 
yfirstíga slíkar hindranir.“ 

Þrjár kynslóðir í Kramhúsinu
Hafdís Árnadóttir fékk heiðursverðlaunin fyrir þrjátíu ára starf sitt í Kramhúsinu. 

Hafdísi Árnadóttur var 
þakkað fyrir að hreyfa 
við þjóðinni með starfi 
sínu í Kramhúsinu og 

hlaut heiðursverðlaun fyrir fjöl-
menningarlegt og skapandi starf. 
Hún tileinkaði starfsfólki sínu 
verðlaunin. 

„Ég er alveg orðlaus. Alveg 
óskaplega auðmjúk, stolt og þakk-
lát. En Kramhúsið væri ekki til 
ef ég hefði ekki svona gott fólk 
í kringum mig. Ég opnaði dyrn-
ar að húsinu og starfsfólkið fær 
nýjar hugmyndir á hverjum degi. 
Ég er opin fyrir þessum hug-
myndum enda er nei stopp, og já 
er áfram. Ég er meira í já-inu.“ 

Kramhúsið var opnað fyrir 
þrjátíu árum og í dag eru þrjár 
kynslóðir í húsinu. „Fólk sem 

byrjaði fyrir þrjátíu árum er enn 
í tímum hjá mér. Svo eru börn 
þeirra hér og barnabörn,“ segir 
Hafdís og bætir við að Kram-
húsið sé vissulega á margan hátt 
öðruvísi en aðrar þjálfunarstöðv-
ar sem eru meira árangurstengd-
ar. „Við erum með hús þar sem þú 
kemur til að vera, ekki verða. Það 
er engin áhersla að verða eitt-
hvað sérstakt. Við búum fyrst og 
fremst til skapandi skilyrði, þar 
sem fólk fær að vera.“ 

Gaman að fá jákvæða umræðu
Starfsfólk Grensásdeildar Landspítalans var valið hvunndagshetjur ársins fyrir 
óeigingjarnt starf sitt við að koma fólki aft ur út í lífi ð eft ir slys og veikindi. 

Þessi verðlaun hafa mikla 
þýðingu fyrir okkur. Þetta 
hvetur starfsfólkið áfram, 
það fær viðurkenningu 

fyrir það sem það er að gera og 
leggja sig fram við alla daga, 
eins vel og það getur,“ segir Sig-
ríður Guðmundsdóttir hjúkrun-
ardeildarstjóri. „Þetta er mikil 
hvatning fyrir allt okkar starfs-
fólk. Umræðan um Landspítalann 
hefur oft verið neikvæð en þetta 
hjálpar okkur að halda áfram og 
gera betur.“ 

Sigrún Garðarsdóttir iðju-
þjálfi bætir við að verðlaunin 
geri starfsfólkið sýnilegra. „Þrátt 
fyrir mikinn hraða, álag og ekki 
sérlega gott húsnæði þá höld-
um við bara áfram okkar starfi. 
Þetta er púst.“

Guðbjörg Lúðvíksdóttir læknir 
segir þetta líka mikilvægt fyrir 

sjálfa sjúklingana. „Það er gott 
að þeir fái að finna að það skipti 
fólk í samfélaginu miklu máli að 
þeir komist aftur út í lífið og að 
það sé talið mikilvægt að fólk fái 
góða endurhæfingu.“

Gefur aukinn kraft 
Stígamót fengu Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins fyrir baráttu sína 
gegn kynferðisofbeldi. Samtökin fengu tólf hundruð þúsund í verðlaun. 

AUÐMJÚK OG STOLT  Hafdís Árna-
dóttir opnaði dyrnar á Kramhúsinu 
fyrir þrjátíu árum og hefur sagt já við 
hugmyndum síðan þá.  

HVATNING  Starfsfólk Grensásdeildar fjölmennti á afhendingu verðlaunanna. 

MIKIL VINNA FRAM UNDAN   Stígamótakonur sögðust finna fyrir miklum velvilja og sögðu viðurkenningima blása þeim eld-
móði í brjóst.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

  Ef við mættum ráða 
væri búið að loka Stíga-

mótum og kynferðis-
ofbeldi væri ekki 

lengur til. 

  Við erum með hús 
þar sem þú kemur til að 
vera, ekki verða. Það er 
engin áhersla að verða 

eitthvað sérstakt. 

  Umræðan um Land-
spítalann hefur oft verið 

neikvæð en þetta hjálpar 
okkur að halda áfram og 

gera betur.



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími Vildarverða er frá  21. mars, til og með 12. apríl. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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Tómas Geir 
Howser 
Harðarson
Gettu 
betur-
stjarna fyrir 
FG

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

3G 9:41 AM

Arion appið

Trivia crack Quizlet

Fotmob Snapchat

Facebook Twitter

SpotifySpotify

QUIZLET
Kom sér vel þegar ég var að læra fylkishöfuð-

borgirnar í Bandaríkjunum. Þú getur fundið allt 
milli himins og jarðar hér og lært með mismun-

andi minnisæfingum.

TRIVIA CRACK
Eftir Gettu betur myndaðist ákveðið tóma-

rúm, leikir eins og Trivia Crack hjálpa. Skemmti-
legt að keppa á móti vinum sínum í leiknum.

FOTMOB
Hef mikinn áhuga á fótbolta en get sjaldan 
horft á hann. FotMob kemur sterkt inn þar 

sem hægt er að finna lýsingar á öllum 
stærstu leikjunum.

SPOTIFY
Fáránlega mikið magn af tónlist 

fyrir lítinn pening á mánuði. 
Spotify breytti því hvernig ég 

hlusta á tónlist.

FACEBOOK
Ekki hægt að gera svona lista án þess að 
hafa Facebook með. Nota þetta app mest 
af öllum og þarf stundum að passa mig á 
að nota það ekki of mikið.

TWITTER
Ég dýrka Twitter. Það var mjög skemmtilegt 
eftir Gettu betur að leita eftir #GettuBetur 
og skoða hvað fólk hafði að segja um 
keppnina.

ARION BANKI
Nauðsynlegt app og veit ekki hvar ég var 
áður en ég fékk það. Einfalt í notkun og 
algjör snilld.

SNAPCHAT
Er alltaf að skipta um skoðun hvort mér 
finnst þetta app snilld eða ekki en finnst það 
snilld núna. Fólk mætti líka njóta augnabliks-
ins en ekki alltaf vera að pæla í My Story.

Það er eitthvað stórmerki-
legt um að vera í Hörpu 
þessa dagana. Ég á ekki 
við 1.500 EVE Online 
spilara hvaðanæva úr 
heiminum sem kynna 

sér nýjasta nýtt frá leikjafram-
leiðandanum CCP, eða alheims-
valdabaráttu og ráðabrugg sömu 
spilara (fimmtudagur, eins og 
það er kallað í EVE). Það sem ég 
á við hefur mun víðari skírskotun 
en EVE Online, því í Hörpu færir 
CCP okkur tækifæri til að upplifa 
næstu byltingu tölvuleikjanna.

Ári síðar
CCP kynnti EVE: Valkyrie til leiks 
í ágúst 2013 og leikurinn sló eftir-
minnilega í gegn á Fanfest á síð-
asta ári. Í stuttu og afar einföld-
uðu máli er EVE: Valkyrie hraður 
loftbardagaleikur þar sem spilar-
ar æða á milli himintunglanna og 
risavaxinna geimskipa og freista 
þess að granda orrustuþotum óvin-
arins. CCP nýtir hér nýjasta nýtt í 
sýndarveruleikatækni frá Oculus 
og Sony, en fyrirtækin tvö tilheyra 
sífellt stækkandi hópi leikjafram-
leiðenda og tæknifyrirtækja sem 
eru að reyna fyrir sér í sýndar-
veruleika.

Útgáfan sem gestir á Fanfest 
2014 fengu að spreyta sig á var frá-
bær en það var augljóst að um var 
að ræða verkefni sem átti eftir að 
útfæra. Hafa skal í huga að aðeins 
örfáir leikir hafa verið þróaðir 
frá grunni fyrir sýndarveruleika-
gleraugu og því eru leikjaframleið-
endur á framandi slóðum í þessum 
efnum.

Það sem CCP 
færir spilurum 
þetta árið er 
ekkert annað en 
stórkostleg upp-
lifun og þessi 
staðreynd blas-
ir við spilar-
anum um leið 
og hann treð-
ur Oculus Rift 
(DK2) á andlitið 
og er þeytt út í 
víðáttur geims-
ins. Viðmót spilarans blasir við í 
stjórnklefanum en um leið og hann 
lítur um öxl til að elta uppi óvininn 
glatar hann nauðsynlegum upplýs-
ingum um geimskipið. Leikurinn 
krefst þess að þú horfir í kring-
um þig, þannig verður sýndar-
veruleikinn og hreyfing spilarans 
hluti af spiluninni.

„Þetta er það sem er svo 
skemmtilegt við þetta,“ segir Sig-
urður Gunnarsson, forritari EVE: 
Valkyrie. „Það er ekki enn búið 
að skrifa bókina um leikjahönn-
un í sýndarveruleika. Þannig að 
við erum endalaust að prófa nýja 
hluti.“

„Þessar heita valkyrjur“
Vígvöllurinn er risavaxinn (CCP 
virðist bara kunna að gera risa-
vaxið) og á sporbraut um fjarlæga 
plánetu. Umfang og fegurð leiks-
ins eru slík að spilunin nánast 
víkur fyrir þrívíðum heimi EVE: 
Valkyrie. Skyndilega springur 
stjórnklefinn, spilarinn situr eftir 
tepptur í ís og dauðvona. Þetta er 
reynsla sem hvergi annars staðar 
er hægt að upplifa í sýndarveru-
leika en í EVE: Valkyrie.

„Við höfum fundið fyrir miklum 
áhuga frá því að við sýndum leik-
inn fyrst fyrir tveimur árum, og 
það var eitthvað sem við settum 

saman í okkar frítíma, þannig að 
það er mikil spenna fyrir þessu.“

Þetta bílskúrsverkefni Sigurð-
ar og félaga er nú orðið að hreyfi-
afli í sýndarveruleikabransanum. 
EVE: Valkyrie verður fáanlegur 
um leið og Oculus og Sony gefa 
út leikjagleraugu sín. Það síðar-
nefnda hefur lofað útgáfu á fyrri 
helmingi ársins 2016. Bæði fyrir-
tækin hafa gefið út útgáfur fyrir 
hönnuði og forritara og fjölmargir 
hafa tryggt sér eintak.

„Það geta allir keypt þetta og 
það er slatti af fólki sem hefur gert 
það til þess að geta spilað það nýj-
asta. Ég veit til dæmis að Oculus 
hefur þegar selt yfir 100 þúsund 
eintök af nýjustu tilraunatýpunni, 
DK2.“

Nýsköpun í öðru veldi
Sigurður er sannfærður um að 
sýndarveruleikatæknin eigi eftir 
að verða áberandi á næstu árum. 
Auk Oculus og Sony hafa leikja- 
og tæknirisar á borð við Valve og 
Microsoft kynnt hugmyndir sínar 
um þrívíddartækni. Það er síðan 
til vitnis um væntingar manna að 
Facebook keypti Oculus á dögunum 
fyrir lauflétta 276 milljarða króna.

„GDC-leikjasmiðaráðstefnan, 
sem var að ljúka um daginn, var 
undirlögð af VR og ég spái því að á 
E3-leikjaráðstefnunni í júní þá eigi 
stærri fyrirtæki eftir að koma með 
stórar tilkynningar í tengslum við 
VR. Þetta á eftir að fara á flug á 
næstu 1-2 árum,“ segir Sigurður.

Það er ómögulegt að lýsa í rit-
uðu orði þeim hughrifum sem 
EVE: Valkyrie vekur hjá manni. Í 
grunninn snýst þetta ekki um útlit 
eða fagurfæði heldur einfaldlega 
um leikjaframleiðanda, sem virð-
ist hafa náð traustum tökum á ein-
hverju sem er manni algjörlega 
framandi.

Á framandi slóðum
Hliðarverkefni lítils hóps innan CCP er nú orðið að raunverulegu alheims-
fyrirbæri. Fyrirtækið kynnir nýja útgáfu af EVE: Valkyrie á Fanfest um 
helgina og boðar byltingu í sýndarveruleika. 

SIGURÐUR 
GUNNARSSON  
forritari EVE: 
Valkyrie 

FANFEST  Gestir á Fanfest 2015 í Hörpu fá að spreyta sig í EVE: Valkyrie.

TOTAL WAR: ATTILA 
★★★ ★★

PC TAKTÍK

Í fyrstu lítur Total War: Attila ekki 
út fyrir að hafa tekið miklum 
breytingum frá Rome 2. Það er þó 
eingöngu við fyrstu sýn, þar sem 
Attila stendur vel undir sjálfum sér. 
Leikurinn byrjar árið 395, þegar 
rómverska keisaraveldinu var skipt 
upp í tvo hluta. Kuldaskeið skellur á 
og hver ættbálkurinn á eftir öðrum 
setur stefnu sína á rík lönd í vestur-
hluta keisaraveldisins. Austróm-
verska keisaraveldið á einnig undir 
högg að sækja í austri og Húnar 
ógna landamærunum í norðri.

Grafík leiksins er gífurlega flott, 
en framleiðendurnir, Creative Ass-
embly, hafa gefið út að enn séu 
ekki til þrívíddarkort sem ráða við 
hámarksgrafík leiksins.

Spilun leiksins er töluvert öðru-
vísi en gengur og gerist í Total 
War-seríunni. Spilarar hafa þurft að 

byggja upp sín eigin stórveldi, núna 
byrjar maður með mörg lönd þar 
sem ástandið er ekki gott og upp-
reisnarhópar og hungursneyð skjóta 
reglulega upp kollinum. Mögulegt er 
að spila sem báðir hlutar Rómaveld-
isins, Sassanídakeisaraveldið, Húnar 
eða Saxar og margt fleira.

Það er þó fátt meira gefandi en 
að takast að verja landamærabæi 
Rómaveldis fyrir villimönnum sem 
eru mun fleiri en þínir menn. Total 
War-serían er orðin stórveldi út 
af fyrir sig og Attila er hin fínasta 
viðbót.  - skó

Villimenn í Rómaveldi

VARNARBARÁTTA  Það er fátt meira 
gefandi en að verja landamærabæi 
Rómaveldis fyrir villimönnum. 

Vilt þú tilnefna til 
mannréttindaverðlauna 

Reykjavíkurborgar? 

Óskað er eftir tilnefningum til mannréttindaverðlauna Reykjavíkurborgar  
2015. Tilnefna má einstaklinga, hópa, félagasamtök eða stofnanir sem á 
eftirtektarverðan hátt hafa staðið vörð um mannréttindi. 
 
Tilnefningar ásamt rökstuðningi sendist rafrænt á netfangið  
mannrettindi@reykjavik.is. Frestur til að skila tilnefningum er til 30. apríl. 

Handhafi mannréttindaverðlauna Reykjavíkurborgar hlýtur að launum  
kr. 600.000,- 

Verðlaunin verða afhent í Höfða af borgarstjóra Reykjavíkur á  
mannréttindadegi þann 16. maí en markmið hans er að vekja athygli  
á mannréttindum borgarbúa og mannréttindastefnu borgarinnar. 

Styrkir mannréttindaráðs  
Reykjavíkurborgar 

Ert þú með spennandi hugmynd?

Auglýst er eftir umsóknum um styrki mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar 
2015.

Markmiðið með styrkveitingum er að styðja við hvers kyns sjálfsprottið 
starf, frjáls félagasamtök og framtak einstaklinga á sviði mannréttinda og 
stuðla að farsælli framþróun í borgarsamfélaginu, jafnræði borgarbúa og 
fjölbreyttu mannlífi. Að sama skapi að styðja við hvers konar starf sem 
vekur athygli á eða stendur vörð um grundvallarréttindi borgarbúa. 
 
Á www.reykjavik.is/styrkir er hægt að sækja um og finna leiðbeiningar 
um umsóknarferli. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2015.
 
Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar má senda á netfangið  
mannrettindi@reykjavik.is
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hann lóðbeint til jarðar. Þótt hugsanir hans 
væru slitróttar vannst honum tími til að átta 
sig á hvað hefði gerst, reipið hafði slitnað 
undan þungum skrokk hans, hvílík niður-
læging að kútveltast nú á jörðinni, en þá 
fann hann að magaverkurinn varð eins og 
að hnífsstungu sem risti upp á honum kvið-
inn, og þar sem hann staðnæmdist loks á 
dimmum akrinum sá hann sér til skelfingar 
að blóð og iður brutust út úr þykkum kviði 
hans, og sársaukinn var ægilegur og lyktin, 
maður, ólyktin, almáttugur, og svo dó hann.

Júdas með iðrin úti
Þessi mynd af feita manninum sem reynir 
að hengja sig en reipið slitnar en hann deyr 
samt af því maginn þolir ekki að hann detti 
svona til jarðar svo hann beinlínis springur, 
hún gæti líklega sem hægast verið komin 
úr heldur grimmlyndri gamanmynd, 
kannski svarthvítri höktandi mynd 
frá 1920 eða þar um bil, kannski 
með Fatty Arbuckle, meira að 
segja Chaplin hefði getað átt 
til að búa til svona grín.

Auðvitað er þetta samt 
ekkert fyndið, þetta er 
hörmuleg mynd, og sorg-
leg. Svo örvæntingarfull-
ur maður að hann ætlar 
að ganga fyrir ætternis-
stapa, en mistekst svona 
hrapalega, en tekst það samt 
á enn hörmulegri hátt en hann 
ætlaði.

En hvað var að gerast? Og hver 
var þetta? Jú, samkvæmt bók-
stafstrúuðum kristnum mönn-
um var þarna lýst ævilokum 
Júdasar Ískaríots, postulans 
sem sveik meistara sinn 
Jesúa frá Nasaret í hendur 
Rómverja og olli þannig 
hinum fyrstu páskum. En 
þessi feiti silalegi Júdas, 
vandræðalegur og næst-
um grátbroslegur í eymd 
sinni, hann er þó ekki sá 
Júdas sem við sjáum oftast 
fyrir okkur. Sá Júdas sem lista-
menn hafa til dæmis oftast sýnt 
okkur – allt frá Caravaggio til Andrew 
Lloyd Webbers og Tim Rice – hann er mjór, 
snaggaralegur og hvikur í hreyfingum, oft-
ast hungraður og áhyggjufullur á svipinn, 
hvort heldur hann hungrar einfaldlega eftir 
mútufé æðstu prestanna eða félagslegu rétt-
læti eins og hann skilur það. Og hann gekk 
út og hengdi sig eftir að hafa áttað sig á því 
hvílíkt illvirki hann hafði unnið með því að 
koma meistara sínum í hendur æðstu prest-
anna og Rómverja. En þessi hungraði Júdas, 

hann er sem sagt ekki í miklu samræmi 
við hinar elstu frumkristnu heimildir, þar 
sem yfirleitt er minnst á hann, og til þess að 
koma öllu heim og saman, þá verður eigin-
lega að setja saman þá hryggilegu mynd sem 
ég byrjaði þessa grein á – myndina af hinum 
akfeita Júdasi sem mistekst að hengja sig en 
svo liggja iðrin úti eftir fall hans til jarðar.

Buðu hina víðfrægu silfurpeninga
Eins og flest allt það sem greint 

er frá í guðspjöllunum virðist 
Júdas kannski við fyrstu sýn 
skýr og greinargóð per-
sóna en reynist við nánari 
skoðun vera mistri hul-
inn. Í fyrsta lagi vekur 
náttúrlega furðu að í þeim 
bréfum Páls postula sem 
varðveist hafa er hvergi 

minnst á Júdas, né að Jesúa 
hafi yfirleitt verið svik-

inn. Þó eru bréf Páls elstu rit 
Nýja testamentisins, þau elstu 

líklega skrifuð aðeins um 20 árum 
eftir krossfestingu Jesúa og þar 

af leiðandi að minnsta kosti 
tveim áratugum eldri en jafn-

vel elsta guðspjallið sem við 
eigum nú, Markúsarguð-
spjall. Hafi Júdas verið til 
í raun og veru og svikið 
Jesúa, þá hafa sögur um 
hann væntanlega þá þegar 
gengið staflaust í öllum 
kristnum söfnuðum. Og 

það er erfitt að ímynda sér 
að Páll hefði ekki séð ástæðu 

til að svo mikið sem minnast á 
Júdas og sviksemi hans í bréfum 

sínum ef hann hefði þekkt sögur um 
svikarann mikla. Páll var vandlætari í eðli 
sínu og hefði næstum áreiðanlega fyrr eða 
síðar freistast til að nota sviksemi Júdasar 
sem svipu á villuráfandi sauði hinna frum-
kristnu safnaða. En raunar virðist Páll hafa 
vitað harla fátt um ævi meistara síns, eða 
að minnsta kosti hefur hann greinilega ekki 
haft mikinn áhuga á hinum sögulega Jesúa, 
það var eiginlega upprisan ein sem Páll 
hafði áhuga á. 

Að minnsta kosti 20 árum eftir að Páll 
skrifaði sín fyrstu bréf verður Markúsar-
guðspjall til, nokkurn veginn í þeirri mynd 
sem við eigum nú. Og þá er Júdas kominn til 
sögunnar – að vísu heldur stuttaralega, því 
Markús segir aðeins frá því að Júdas hafi 
farið til æðstu prestanna til að framselja 
þeim Jesúa og þeir hafi þá orðið glaðir við 
og heitið honum fé fyrir að svíkja meistara 
sinn. Ekkert er getið um upphæðir í því sam-
bandi. Svo kemur Júdas með hermennina í 
Getsemane-garðinn og kyssir Jesúa svo dát-
arnir viti hvern á að taka. En Markús grein-
ir hins vegar ekkert frá ævilokum Júdasar.

Þeir sem skrifuðu guðspjöll Matteusar og 
Lúkasar byggðu báðir á skrifum Markúsar 
en bættu óhikað inn í frásögnina eftir öðrum 
heimildum og eigin smekk. Matteus hefur 
það til mála að leggja að Júdas hafi leitað 
til æðstu prestanna og beinlínis spurt hve 
mikið þeir vildu borga fyrir að hann fram-
seldi þeim Jesúa, og þeir buðu þá hina víð-
frægu 30 silfurpeninga. Eftir að Jesúa hefur 
verið handtekinn iðrast Júdas og skilar silf-
urpeningunum og „síðan fór hann og hengdi 
sig“.

Síðan að klárast–  meira síðar
Síðan kemur undarlegur kafli um að æðstu 
prestarnir hafi ekki viljað setja silfurpen-
ingana aftur í hirslur musterisins því nú 
hafi þeir verið orðnir „blóðpeningar“. En þá 
hafi verið keyptur akur einhvers leirkera-
smiðs, væntanlega í námunda við Jerúsal-
em, og hann síðan notaður sem grafreitur 
útlendinga og kallaður „Blóðreitur“. Matteus 
birtir svo þennan ritningarstað úr spádóms-
bók Jeremía í Gamla testamentinu: „Þeir  
tóku silfurpeningana þrjátíu, það verð, sem 
sá var metinn á, er til verðs var lagður af 
Ísraels sonum, og keyptu fyrir þá leirkera-
smiðs akurinn eins og Drottinn hafði fyrir 
mig lagt.“

Og Matteus segir að þannig hafi spádóms-
orð Jeremía ræst. Á því er að vísu sá stóri 
galli að þetta vers er alls ekki að finna hjá 
Jeremíasi. Hann lýsir því vissulega að Drott-
inn hafi skipað sér að kaupa akur en hann 
kostaði ekki 30 silfurpeninga heldur 17 og 
engin sérstök merking virðist hafa falist í 
kaupunum. Hins vegar hafði Jeremía fyrr í 
frásögn sinni farið í heimsókn til leirkera-
smiðs og Drottinn þá haft uppi ýmsa speki 
um starf leirkerasmiða. Í annarri spádóms-
bók Gamla testamentisins, Sararía, þar er 
hins vegar talað um 30 silfurpeninga í held-
ur illskiljanlegri frásögn, en svo virðist sem 
þar sé um að ræða laun fyrir að koma öllu í 
uppnám milli guðs og manna.

Höfundur Matteusarguðspjalls hefur því 
bersýnilega ruglað öllu saman í tilraun sinni 
til að smíða frásögn um svikarann Júdas 
sem gæti rímað við spádóma Gamla testa-
mentisins.

En afleiðingin er bara sú að hann dregur 
stórlega úr trú lesanda á að nokkuð sé að 
marka slíkt rím millum ævi Jesúa frá Nas-
aret og spádóma Gamla testamentisins.

En nú sé ég fyrir endann á þessari síðu og 
er ekki enn kominn að þeirri fornu frásögn 
sem gefur til kynna að Júdas hafi kannski 
ekki hengt sig, heldur hafi hann dottið út 
af spiki sínu og dáið þannig – en svo hafi 
áhyggjufullir kirkjufeður reynt að sulla öllu 
saman, og þá orðið til frásögn eins og sú sem 
ég hóf þessa grein á – en hún er, þrátt fyrir 
sinn grimmilega svarta húmor, talin góð og 
gild í ýmsum samfélögum bókstafstrúaðra. 
Því verð ég að taka upp þráðinn aftur eftir 
viku og þá kynni að fara svo að ég rækist á 
hugmyndir um að kannski væri ekki neitt að 
marka neitt af þessu. 

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 

reyndi að sjá 
fyrir sér iðrun 
og sjálfsmorð 

Júdasar en 
komst að því 
að frásagnir 

af því eru 
mótsagna-

kenndar. 

Hann silaðist upp á akurinn og 
nam loks staðar undir fíkju-
trénu gamla sem hafði fengið 
að vaxa þar óáreitt. Þar stillti 
hann upp hnallinum sem hann 
hafði tekið með sér að heiman 

og klöngraðist því næst upp á hann. Það var 
ekki auðvelt, hann var í seinni tíð orðinn 
svo feitur að hann fór strax að riða þegar 
honum hafði um síðir tekist að komast upp 
á hnallinn. Og hnallurinn byrjaði að síga 
niður í dökkan svörðinn undan miklum 
þunga hans. Stingandi magaverkur bætti 
ekki úr skák. Hann var orðinn móður og 
másandi þarna uppi á hnallinum en flýtti 
sér þó eins og hann gat að smeygja reipinu, 
sem hann hafði líka komið með að heiman, 
um eina af stærstu og neðstu greinunum á 
blessuðu trénu. Hann var viss um að hann 
myndi detta, en tókst loks að ná jafnvægi á 
ný og náði að festa annan enda reipisins með 
rembihnút; svo stakk hann höfði sínu í snör-
una sem hann hafði útbúið á hinum endan-
um. Það ætlaði varla að takast, fitunni sem 
hafði safnast svo hratt á kroppinn á honum 
síðustu árin fylgdi að hann var orðinn ógnar 
svíramikill, en loks náði hann þó að tylla 
snörunni undir hökuna.

Þá var hann orðinn lafmóður af áreynslu 
og taugaóstyrk og kyrtillinn límdur við lík-
ama hans af svita. Hann varð að hafa hraðan 
á áður en hann gæfist upp, svo hann steig 
út af hnallinum og sparkaði honum um leið 
til hliðar. Og hann hlunkaðist niður og fann 
hvernig snaran hertist að hálsi hans. En vei, 
ó, vei – rétt í þann mund að honum byrjaði 
að sortna fyrir augu hangandi í snörunni 
heyrði hann háan smell og allt í einu féll 

ÞEGAR JÚDAS 
GEKK ÚT OG 
HENGDI SIG 

 Sá Júdas sem 
listamenn hafa til 
dæmis oftast sýnt 

okkur–  allt frá 
Caravaggio til 
Andrew Lloyd 

Webbers og Tim  
Rice–  hann er mjór, 

snaggaralegur og 
hvikur í hreyf-
ingum, oftast 
hungraður og 

áhyggjufullur á 
svipinn, hvort 

heldur hann hungr-
ar einfaldlega eftir 

mútufé æðstu 
prestanna 

eða félagslegu 
réttlæti eins og 

hann skilur það.

„KRISTUR HANDTEKINN“ 
MÁLVERK FRÁ 1602 
EFTIR CARAVAGGIO.

FATTY ARBUCKLE

JESÚA FRÁ 
NASARET
(MYND EL 
GRECO)

Viðhaldsfríir gluggar, hurðir, sólskálar o.fl.

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Nánari upplýsingar á www.solskalar.is 

Þann 21. mars nk. verðum við með opið hús í Smiðsbúð 10, frá kl. 10 - 16. 
Þar munum við kynna allt það nýjasta sem finna má í gerð garðskála, svalalokana, 
hurða og glugga.  Verið velkomin í glæsilegan sýningarsal okkar.

Opið hús
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BrandararBrandarar

Númi Týr 4 ára
 teiknaði þessa 

fallegu mynd og sendi 
Fréttablaðinu.

Bragi Halldórsson

140

„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að

leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa

hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann.

„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg 

til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert 

orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin

mjög klár,“ sagði hún montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

7 8 3 6 1 2
8 5

1 4 7 6
2 9 3 7 1 4

6 4 8 7
4 1 9 8
3 4 1 9 7

7 9 6 2
8 4 3 6 1

Hvaða mynd fóruð þið að sjá 
strákar? Sölvi og Kári: ANTBOY: 
Rauða refsinornin.

Hvernig fannst ykkur myndin? 
Sölvi: Mér fannst hún mjög góð 
og vel leikin. Hún var voðalega 
spennandi og svo voru mjög 
fyndin atriði í henni. Bardagaat-
riðin voru líka svakalega flott. 
Kári: Mér fannst hún jafn góð 
og parkour og ég elska parkour.

Hver var skemmtilegastur í 
myndinni? Sölvi: Mér fannst 
Antboy skemmtilegasti karakter-

inn. Svo var vinur hans Wilhelm 
líka mjög góður. 
Kári: Rauða refsinornin var 
skemmtileg, það var svo flott 
hvernig hún gat látið sig hverfa 
og birtast aftur.

Lærðuð þið eitthvað af þess-
ari mynd? Sölvi: Já, eins og það 
að maður á alltaf að vera góður 
við aðra. Ef þú vilt að aðrir séu 
góðir við þig, þá verður þú að 
vera góður. Svo á maður líka 
alltaf að standa með vinum 
sínum. 
Kári: Til dæmis það að þótt 

maður sé sterkur, þá getur 
maður stundum misst kraftinn.

Mynduð þið mæla með þessari 
mynd við aðra krakka? Sölvi: 
Já, alveg pottþétt. Þetta var ein 
skemmtilegasta mynd sem ég hef 
séð og ég hlakka til að sjá þriðju 
myndina um Antboy sem leik-
stjórinn, Ask Hasselbalch, sagði 
að yrði tekin upp í sumar. En því 
miður sagði hann að það yrði síð-
asta myndin um Antboy. Allir í Bíó 
Paradís!
Kári: Já, ég ætla sko að segja vinum 
mínum hvað hún var skemmtileg.

Á alltaf að standa 
með vinum sínum
Bræðurnir Sölvi Páll Þorsteinsson, ellefu ára, og Kári Þorsteinsson, átta ára, fóru 
á myndina Antboy: Rauða refsinornin. Myndin er ein þeirra sem eru á barna-
kvikmyndahátíðinni sem stendur yfi r í Bíói Paradís við Hverfi sgötu til 29. mars.

BRÆÐUR   Sölva fannst Antboy voðalega spennandi og Kára fannst hún jafngóð og parkour og hann elskar parkour.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hvernig kemur þú fjórum fílum 
inn í Suzuki?
Ég veit það ekki.
Jú, tveir fram í og tveir aftur í.

Hvernig kemur þú fjórum gíröff-
um inn í Suzuki?
Tveir fram í og tveir aftur í.
Nei, það gengur ekki, fílarnir eru þar 
fyrir.

Af hverju ekur öskubíllinn alltaf á 
hundrað kílómetra hraða?
Til þess að það sé ekki stolið úr 
honum. 

Tveir vitgrannir stukku út úr flug-
vél í fallhlíf. „Kipptu í snúruna og 
opnaðu fallhlífina þína,“ öskraði 
annar. 
„Af hverju? Það er ekki farið að rigna,“ 
öskraði hinn á móti.

Af hverju borðar þú aldrei kleinu-
hring?
„Ég veit ekki hvað á að gera við gatið 
á eftir.“





1199kr.
kg

Verð áður 1761 kr. kg
Grísahnakki, 
úrb. sneiðar

31%
afsláttur 1299kr.

kg

Verð áður 2280 kr. kg
Lúxus úrb. grísakótilettur, 
kryddaðar og ókryddaðar, erlendar
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32%
afsláttur

389kr.
kg

Verð áður 487 kr. kg
Grísaskankar

22%
afsláttur

799kr.
kg

Verð áður 1035 kr. kg
Grísasíða, pörusteik

20%
afsláttur
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559kr.
kg

Verð áður 828 kr. kg
Grísabógur

– fyrst og   fremst
ódýr!

GrísabógurGrísasíða, pörusteik Grísabó

22%
afsláttur

1199kr.
kg

Verð áður 1554 kr. kg
Grísasnitsel og grísagúllas
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43%
afsláttur

Grísaskankarkankar

699kr.
kg

Verð áður 881 kr. kg
Grísahakk
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20%
afsláttur

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

Marinering
Þú getur valið um New York, 

hvítlauks og rósmarín eða 

ítalska marineringu 

kr.kkr.r.
kgkgkg

VerVerð áður 1761 kr. kgVeVeVeVeererðeerrð rð áððuáððuð r ur 177677661 1 kkr.krr. kgkgkg
Grísahnhnakki,
úrb. sneiðaiðar

ður 2280 kr. kgVerð áður 2280 kr gV .áðu 222 800 k228erð áðuð 0 kr k222828 kr kr rr 00800ð áð 8 gáðu 8 kg2V rð áð r 228 kk kð áð 2280VeVeerðerrð rð áððuáððuðurr ur 2222228222288880282880 8080880 kkkr.krr. kgkgkg
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kryddaðar og ókryddaðar, erlendar

Grísakjötsú



1099kr.
kg

Verð áður 1524 kr. kg
Grísakótilettur, ókryddaðar 
og kryddaðar

27%
afsláttur
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34%
afsláttur

1499kr.
kg

Verð áður 2279 kr. kg
Grísalundir, erlendar

1299kr.
kg

Verð áður 2280 kr. kg
Grísahryggur úrbeinaður, 
erlendur

43%
afsláttur

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

v

2,9
kg

Nýtt
kortatímabil

4699kr.
stk.

Quality Street, 2,9 kg

Lægra verð
en í Fríhöfninni

Coke, Coke light eða Coke zero og eitt 
Freyju Rís páskaegg nr. 4

t eða Coke zero ogke light g eitt

ÞÉR ER BOÐIÐ Í BÍÓ

á eina sýningu í Smárabíói eða Háskólabíói

Góða skemmtun!

ÞÞÉR ER BBOÐÐIÐ ÍÍ BÍÓ
ÞÉR ER BOÐIÐ Í BÍÓ

í SSmár bííóói eða HHáskólabíói

á eina sýningu í Smárabíói eða Háskólabíói

Góða skemmttun!
Góða skemmtun!

ÞÉR ER BOÐIÐ Í BÍÓ

á eina sýningu í Smárabíói eða Háskólabíói

Góða skemmtun!

Miðinn gildir ekki í Lúxussal og ekki á íslenskar kvikmyndirr

di ekki í Lúxussal og ekki á íslenskar kvikmyndir

Miðinn gildir ekki í Lúxussal og ekki á íslenskar kvikmyndir

 G
ildir til: 31/10

/20
15

Páskaegg + 
fjórpakki
saman á frábæru verði

1199kr.
tvennannannanaannn

gVerðerð áður 2279 kr. k79 kr. kgV áður 2279 kr.e ður 2279 kr krrð áð 2 79 kgV ð ð 27 k kðVeVeeererðererðrð rð áððuáððuður ur 2222722792779 79 kkr.krr. kgkgkg
Grísalunununnnnnnnnnnnndididididiiiididididdiidiiiddiddirr,r,r,rrrr,rrr,rr,r,rrrrr,r,r,rr,rrrrrrrrr,r,r,, ee eee eee e eee e       rlrlrlrlrlrlrlrlrllrlrrlrrrrlrlrlrrrrlrrr eneneneneneneneneneneneenenenenenenneeeeenennnnnnnnndadadaddadadadaadadadadadadaadddadaadaddaaaadaaadadadadadadadadadaadadaaadaadaadaaaaaaaaaaaadadaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

útsala
Einn bíómiði í Smárabíó/Háskólabíó 

fylgir með hverjum keyptum fjórpakka

af 2 lítra Egils appelsíni*

Egils appelsín, 4x2 lítrar
*Gildir á meðan birgðir endast

999kr.
pk.

Miðinn gMiðinn gildir ekki í Lúx
Miðinn gildMiðinn gildir ekki í Lúx
Miðinn gildir ekki í Lúx
Miðinn gildir ekki í Lúx
Miðinn gildir ekki í Lú

iðði íí Smárabíó/Hásó iððii íí SmSmáárárarabíbíóíó//H/HáHásásBoð í bíó
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT  
1. Hef útlit og innræti sýningargesta á mínu 

valdi (9) 
11. Hressir bæði punt og pestargemling (11)
12. Bál smákarla kallar á ískalt góðgæti (10)
13. Arfberar afhendist réttmætum viðtak-

endum og vandfýsnum (11)  
14. Uppgötva léttan málm markar fyrir 

ævintýralegan íbúa hennar (10)
15. Nefkaldur og ruglaður stjóri heldur skipinu 

á sínum stað (9)
16. Glæpir storka þeim sem stálið hirða og 

járnaruslið allt (12)
19. Hitt og þetta, harla margt og heldur ólíkt/

syrpa, hópur, slengi/saman lagt í mengi (7) 
22. Tími fyrir bæði reisn og reyfi, sé maður 

A-týpa (8)
25. Tvíeyki spannar biskupsdæmi, þar eru 

bryggjustaurar (12)
28. Mæti Gunna fyrir losunina á þessu rugli 

(9)
29. Myntin sem slegin var í dag er svipuð og 

heyaflinn (10) 
30. Blómlegt þakherbergi og enn blómlegri 

runni (11)
31. Það er hald manna að þau standi ætíð 

með pöpulnum (9)
32. Drulláfall segi ég, þrátt fyrir skítkast (9)
36. Finnar ráða í rugl ákveðinnar (10)
39. Lexían dekkar læri, hrossanál og nudd (9) 
40. Veit hvernig á að afhjúpa flatneskjuna (7)
41. Hentar þessi til að þagga niðrí kjaftafiski? 

(9)
42. Um samskeyti lítilla titta (5)
43. Hvílast og verða meiri (7)

LÓÐRÉTT 
2. Hungur felldi hyggnar (7) 
3. Sitjandi náði að vera í senn útnári og algjört krútt 

(7)
4. Drögum spennu úr skautum (7)
5. Hávaðakryddjurt og höfðingjasleikja (7)
6. Má setja nornahland á þennan geymi? (10)
7. Gerum þetta að betri búllu með stöngum og 

stöfum (8)
8. Verkleysi vegna ákveðinna veðurfyrirbæra (8) 
9. Í nepjunni stendur hann úr hvers manns kjafti, 

eimurinn á móti (8) 
10. Þetta leyfi er athyglisvert og búið að greiða fyrir 

för þess (8) 
11.  Skjal fyrir eins notadrjúgar (9) 
16. Líðum útaf við gust frá heimilistækjum (13)
17. Sá sem setti eitrið í skreiðina er illa ruglaður (9)
18. Fann sauðkind í þykkninu í óvæntum bylnum (9)
20. Kamarpakkið fer hvergi svo allt er í hers höndum 

(9)
21. Er skortítlan launbarn Úranusar og Gaju? (9)
23. Hitti sprúttsala sem elskar búllur sem selja hans 

varning (12)
24. Loka, og það strax! Basta! (6)
25. Blakta enn þrátt fyrir raus frá rægitungum (6) 
26. Skúffum lík borð sem teygja má innan og stækka 

(11)
27. Stórvaxinn höfuðborgarheimskingi syndir í 

Eystrasalti (11)
33. Dæmið gengur alltaf upp (6)
34. Fá nasaþef af leysiefnum (6)
35. Rifja upp frið við réttlátan (6)
37. Get sinnt því sem næst kemst kjarnanum (5)
38. Fölsum með fylgifiskum (5)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist þetta líka 
fínerís meðlæti. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. mars næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „21. mars“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafi eintak af 
bókinni Treflaprjón eftir 
Guðrúnu S. Magnúsdóttir 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Áslaug Faa-
berg, Garðabæ.

Lausnarorð síðustu viku var
S T O R M B E L J A N D I

H O R T U G H E I T I N S E H B
E E O I Ó E Y J A F J Ö L L
R O K K A R A R M F Ó N L I
T I G S K A U T A B R A U T I N
O F A N V E R T H Ó Ú F R D
G N I Y L L I B E R J A U H
A N D A D R I T J A I R Æ Ð U R

Ý R T J Ó N K U Ð U M U Í
M A R G Á T T A Ð M A F M Á Ð
A S P Ó U P Ó L F A R I V
K E L D U S V Í N E A L S E
K E H I D A N S N Á M S K E I Ð
A U G N L I N S A I D A I T
R I Í N N N I N N I M Y N D
Ó F R I Ð S A M L E G A A E A
N S Ó E A F L A K Ó N G K
U L L A R F A T I Ð S S N V
N V L T R Ö K R Á S I N N I
U P P I H A L D I G R N K
M A R R E G N B L I K A N N A

L
E
f
k-

Á Facebook-
síðunni 

Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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Hágæða myndgæði 

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Flott og vel búið sjónvarp á frábæru tilboði.

Örþunnt og öflugt
Háskerpu myndgæði með 
öflugum PureImage3 örgjörva, 
1920x1080 Full HD upplausn, 
MegaContrast og 100Hz 
Clear motion index.

Notendavænt snjallsjónvarp
Tækið er með þráðlausu neti, styður 
gagnvirka HbbTV möguleika og er 
með innbyggðum netvafra.

FRÁBÆR KAUP FRÁ THOMSON

79.990
Thomson 40FZ5534

Fleiri sjónvarpstilboð á sm.is

Fullt af möguleikum
Tækið getur tengst netkerfi 
hússins, er með stafrænum 
móttakara, tveim USB 
tengjum, þrem HDMI tengjum 
auk tengis fyrir heyrnartól. VERÐ ÁÐURÁ 99.990
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Útfararþjónusta síðan 1996

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi,  
langafi og langalangafi,

ÁRNI GUÐGEIRSSON
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

áður Smáratúni 9, Keflavík,

lést að kvöldi mánudagsins 16. mars  
á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, Nesvöllum, 
Reykjanesbæ. Útför hans fer fram frá Keflavíkurkirkju 
mánudaginn 30. mars kl. 13.00.

Erna Árnadóttir Þorsteinn Geirharðsson
Guðgeir Smári Árnason Rebekka Jóna Ragnarsdóttir

Halldóra Ásgeirsdóttir
Þröstur Árnason Victoría Solodovnychenko

og fjölskyldur þeirra.

Útfararþjónusta
í 20 ár

Hinrik Valsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og duftker
Hinrik: Sími 892 0748 / Gísli: Sími 482 4300    

Þjónusta allan sólarhringinn

Elskulegur faðir minn,

EINAR ANDRÉS GÍSLASON
frá Mýrum í Dýrafirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli  
þann 17. mars sl.

Fyrir hönd aðstandenda,
Pétur Einarsson

„Það er svo ótrúlega margt sem 
stendur upp úr, þegar maður rennir 
yfir söguna,“ segir Guðjón Þorsteins-
son, fyrrverandi leikmaður, þjálfari, 
formaður, gjaldkeri og almennur 
stjórnarmaður Körfuknattleiksfélags 
Ísafjarðar. Gaui, eins og hann er 
gjarnan kallaður, hefur verið viðloð-
andi KFÍ í 35 ár. „Saga félagsins er 
frábær. Maður á svo margar minn-
ingar tengdar starfseminni. Eins 
og þegar við fórum úr annarri deild 
upp í þá fyrstu. Og svo úr fyrstu upp 
í úrvalsdeild. Síðan gleymir maður 
því seint þegar við komumst í bikar-
úrslitin 1998. Þá var eiginlega allur 
Ísafjörður staddur í Laugardalshöll-
inni og menn grínuðust með að það 
hefði verið hægt að taka rafmagn-
ið af Ísafirði og enginn hefði tekið 
eftir því,“ segir hann en hugsar sig 
svo um og breytir um tón: „En ef ég 
á að vera alveg hreinskilinn þá er það 
sem stendur upp úr þessu – fyrir mig 
– allt fólkið sem maður kynntist. Allir 
þessir leikmenn sem hafa komið til 
okkar og þroskast hjá okkur. Maður 
hefur horft á marga mannast fyrir 
framan augun á manni. Mér finnst 
það vera það mikilvægasta í þessu. 
Öll samböndin sem maður hefur 
myndað.“

Skiptir svo miklu máli
Til stendur að sameina íþróttalið-
in í bænum. Guðjón segir það verða 
mikil vægt skref í að efla samstöðuna 
á Ísafirði. „Hefðin hefur verið þannig 
að félögin hafa verið hvort í sínu lagi. 
Þetta byrjaði þannig að hér voru tvö 
knattspyrnufélög. Síðan hafa félögin 
byggst upp hvert í sínu horni en Hér-
aðssamband Vestfjarða verið eins og 
regnhlífarsamtök. En nú á að sam-
eina félögin í eitt og það verður miklu 
betra að svo miklu leyti. Þá getur 
félagið átt stuðningsmenn þvert á 
íþróttagreinar.“ Guðjón bætir því við 
að öll félögin sem til stendur að sam-
eina hafi samþykkt sameiningartil-
löguna á aðalfundi sínum.

Þegar Guðjón er spurður út í mikil-
vægi félags eins og KFÍ fyrir bæjar-
félag eins og Ísafjörð verður hann 
alvarlegur. „Veistu, þetta skiptir svo 
miklu máli. Að hafa vinsælt vetrar-
sport hérna í myrkrinu, yfir köldustu 
mánuðina, bjargar fólkinu alveg. KFÍ 
hefur alltaf verið eins og ein stór fjöl-
skylda, samheldin og tengd sterkum 
böndum. Við höfum fengið fólk sem 
hefur haldið að það hafi ekki haft 
mikinn áhuga á körfubolta, en eftir 
að hafa komið á einn leik hefur það 

ekki farið aftur. Og dregið fjölskyld-
una sína með inn í félagið. Þannig 
hefur félagið vaxið og dafnað með 
auknum áhuga bæjarbúa.“

Frumkvöðlar í netútsendingum
Undanfarin níu ár hefur Guðjón lýst 
leikjum KFÍ á vefsíðunni KFÍ-TV. 
Þeir sem að síðunni standa hafa verið 
sannkallaðir frumkvöðlar í beinum 
útsendingum á netinu. „Tengdasonur 
minn, hann Jakob Einar Úlfarsson, er 
maðurinn á bak við öll tæknimálin, 
hann er alveg ótrúlegur. Það er lítið 
mál fyrir mig að sitja á hliðarlínunni 
og lýsa leikjunum, miðað við vinnuna 
sem strákarnir leggja á sig,“ segir 
Guðjón og bætir því við að til standi 
að breyta nafni vefsíðunnar í Jakann. 
Fjölmörg félög hafa fylgt KFÍ og sýna 
nú beint frá leikjum í gegnum netið og 
hafa Guðjón og félagar verið mörgum 
þeirra innan handar og aðstoðað þau 
við að koma upp réttri aðstöðu.
 kjartanatli@frettabladid.is

Fimm áratuga saga KFÍ 
nú komin á endastöð
Í gærkvöldi lék Körfuknattleiksfélag Ísafj arðar sinn síðasta leik. 50 ára saga félagsins er 
nú líklega komin á endastöð. Til stendur að sameina íþróttafélögin á Ísafi rði. Guðjón 
Þorsteinsson, sem gegnt hefur nánast öllum hlutverkum innan félagsins, fer yfi r söguna.

UNDIR STJÓRN BIRGIS  Hér eru leikmenn KFÍ í leik gegn Stjörnunni, árið 2013. Birgir Örn Birgisson þjálfaði liðið þá.

FORMAÐURINN AÐ ÞJÁLFA  Neil Shiran Þórisson þjálfaði KFÍ veturinn 2010 til 2011. Hann 
er nú formaður félagsins.

RÍK SAGA  Ales Zivanovic lék með KFÍ um 
aldamótin. Hann skoraði 15 stig í leik og 
þótt flottur leikmaður. Margir snjallir leik-
menn hafa spilað með KFÍ.

MERKISATBURÐIR
1935 Shah Reza Pahlavi biður alþjóðasamfélagið að kalla landið 
sitt Íran en landið bar áður nafnið Persía.

1960 Sjötíu hörundsdökkir mótmælendur eru drepnir af lögregl-
unni í bænum Sharpeville í Suður-Afríku.

1963 Alcatraz-fangelsinu á San Francisco-flóa er lokað en fang-
elsið hafði fyrir lokunina hýst nokkra hættulegustu fanga 
Bandaríkjanna, meðal annars Al Capone.

1979 Vélsmiðja Sindrastáls hf. við Borgartún í Reykjavík skemm-
ist í eldi.

1982 Fjarhitun Vestmannaeyja formlega tekin í notkun en hún 
var fyrsta hraunhitaveita í heimi.

1991 Þjóðleikhúsið er opnað á ný eftir miklar viðgerðir.

Save the Children á Íslandi



Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

Tracks

Sol Republic Tracks eru 
hörkufín heyrnartól á hóflegu 
verði.  Þú færð þægindi, gott 
hljóð og vandaða tækni, sem 
gefa mun dýrari heyrnar-
tólum lítið eftir.

Verð 14.990.-

Beats Pill hátalarinn er 
nógu léttur til að hægt sé 
að lauma honum með 
hvert sem er. Gríptu hann 
með þér og hafðu gott 
hljóð hvar sem er.
Verð 29.990.-

Þráðlaus hátalari Apple TV

Varpaðu myndefni og tónlist 
þráðlaust í sjónvarpið.

Verð 18.990.-

olloclip 4 in 1 

olloclip 4-in-1 linsan er 
snilldarlega sérhönnuð 
fyrir iPhone 6 og 6 Plus.

Verð 11.990.-

PUNK - þráðlaus hátalari

Sol Republic.
Tengist með Bluetooth.
Flottur hljómur í litlum hátalara.

Verð 11.990.-

Solo2 heyrnartólin eru 
kraftmikil, tær og færa þig 
nær þeim gæðum sem 
tónlistarmaðurinn vill að 
þú upplifir.
Verð 29.990.-

MacBook Air 13”
128GB  

Fermingartilboð*
189.990.-
Fullt verð: 199.990.-

FREYJU 
PÁSKAEGG NR 6
Fylgir með fyrstu 125 fermingartilboðum*
Fylgir einnig MacBook Pro Retina 13” 128GB*

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
*Fermingartilboð gilda til 26. mars 2015, eða meðan birgðir endast.
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÓFEIGUR PÉTURSSON
rafvirki,

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
16. mars síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 
Garðakirkju, föstudaginn 27. mars kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.

Svanhvít Ragnarsdóttir
Aðalheiður Ófeigsdóttir
Guðbjörg Ófeigsdóttir
Margrét Ófeigsdóttir  Magnús Jóhannsson
Jakob Viðar Ófeigsson  Elfa Kristinsdóttir

afabörn og langafabörn.

Þökkum auðsýnda samúð, kveðjur og hjálp 
við andlát og útför móður okkar, dóttur, 

systur og mágkonu,

HUGRÚNAR REYNISDÓTTUR
Klukkubergi 15,

Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til Friðbjörns Sigurðssonar 
læknis, starfsfólks Landspítalans, Heimahlynningar, og 
líknardeildarinnar í Kópavogi fyrir frábæra umönnun.

Helena Rakel Jóhannesdóttir 
Dagur Fannar Jóhannesson 
Sigríður K. Skarphéðinsdóttir Reynir Hjörleifsson
Áslaug Reynisdóttir 
Kristín S. Reynisdóttir Gísli Fannberg
Skarphéðinn Reynisson Júlía M. Guðbjargardóttir

og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæri faðir, afi,  
bróðir og tengdafaðir,

ÁRNI GUÐFINNSSON
húsasmíðameistari,

Karlsbraut 21, Dalvík,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar miðvikudaginn 
18. mars. Útför fer fram frá Dalvíkurkirkju 
föstudaginn 27. mars klukkan 13.30.

Guðfinna Árnadóttir
Auður Árnadóttir
Hjalti Árnason
Kristín Guðfinnsdóttir
Guðrún Guðfinnsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÍÐUR JÓNSDÓTTIR
andaðist í Brákarhlíð, Borgarnesi, laugar-
daginn 14. mars. Útför hennar fer fram frá 
Borgarneskirkju föstudaginn 27. mars kl. 14.00.

Ágústa Þorsteinsdóttir
Birna Þorsteinsdóttir
Theodóra Þorsteinsdóttir Olgeir Helgi Ragnarsson
Þorsteinn Þór Þorsteinsson Guðrún Ingibjörg Rúnarsdóttir

og ömmubörn.

Bróðir okkar,

ÞÓRHALLUR KRISTJÁNSSON
Snorrabraut 48,

lést þann 16. mars sl. Útförin hans fer fram 
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 26. mars 
kl. 15.00.

Fyrir hönd systkina og aðstandenda,
Skúli Kristjánsson
Sigríður Anna Kristjánsdóttir

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

BENJAMÍN VILHELMSSON
varð bráðkvaddur í Hong Kong þann  
17. mars sl. Útför verður auglýst síðar.

Guðbjörg Benjamínsdóttir Guðmundur Magni Helgason
Hekla Bjarkey Magnadóttir Kristófer Breki Magnason
Guðbjörg Benjamínsdóttir Einar Þorvarðarson
Agnes Vilhelmsdóttir     
Kolbrún Vilhelmsdóttir Ólafur Skúli Guðmundsson 

Móðir okkar og tengdamóðir,

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 18. mars sl. Útför hennar 
fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn  
26. mars kl. 11.00.

Gunnar Sveinbjörn Óskarsson Guðfinna Finnsdóttir
Kristjana Óskarsdóttir Magnús Tryggvason
Ingi Óskarsson Þóranna Tryggvadóttir

og fjölskyldur.

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

LÝÐS BAKKDAL BJÖRNSSONAR
sagnfræðings.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á Vífilsstöðum 
fyrir umönnun og hlýhug í hans garð.

Guðbjörg Ósk Vídalín Óskarsdóttir
Valgerður Birna Lýðsdóttir Haraldur Jónasson
Lýður Óskar Haraldsson

Okkar ástkæri

RAGNAR HERMANNSSON
hjúkrunarheimilinu Ljósheimum,

áður Tryggvagötu 7, Selfossi,

lést þriðjudaginn 17. mars. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju, föstudaginn 27. mars kl. 13.30.  
Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans  
er bent á Parkinsonsamtökin.

Anna Ósk Ragnarsdóttir  Ingvar Garðarsson
Sólveig Sjöfn Ragnarsdóttir   Sigurður Grétarsson
Ragna Björk Ragnarsdóttir  Kristján Helgason

Anna S. Kjartansdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

STEINUNN JÓNSDÓTTIR
frá Flateyri,

lést mánudaginn 16. mars. Útför hennar fer 
fram frá Flateyrarkirkju föstudaginn 27. mars klukkan 14.00.

Guðrún Nanna Guðmundsdóttir Hilmar Baldursson
Jón Guðmundsson Erna Jónsdóttir
Ágústa Guðmundsdóttir
Eyjólfur Guðmundsson Margrét Jóhannesdóttir
Greta S. Guðmundsdóttir Hafliði Vilhelmsson
Svanhildur Guðmundsdóttir Sigurður Skagfjörð  
 Ingvarsson
 barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri,

GÍSLI ÁSMUNDSSON
frá Vestmannaeyjum,

lést miðvikudaginn 18. mars. Útförin verður 
gerð frá hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu 
föstudaginn 27. mars kl. 13.00.

Ásmundur Gíslason María Birgisdóttir
Ágúst Gíslason
Jón Heiðar Elín Ösp Rósudóttir
Guðrún E. Jónsdóttir
Anna Friðbjarnardóttir Hörður S. Óskarsson
Atli Ásmundsson Þrúður Helgadóttir
Kjartan Ásmundsson Sigrún Ásmundsdóttir
Anna Margrét Bragadóttir Birgir Jóhannesson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

EINAR HÁLFDÁNSSON
skipstjóri,

Bolungarvík,

lést á Sjúkraskýlinu í Bolungarvík aðfaranótt 
miðvikudagsins 18. mars. Útförin fer fram  
frá Hólskirkju í Bolungarvík miðvikudaginn 1. apríl kl. 14.00.

Hálfdán Einarsson
Benedikt Einarsson Berglind Brynjarsdóttir
Halldór Grétar Einarsson
Anna Einarsdóttir Árni Jóhannes Bjarnason
Baldur Smári Einarsson Harpa Arnórsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Þökkum auðsýnda virðingu og hlýhug 
vegna andláts og útfarar

GUÐNÝJAR GESTSDÓTTUR
Ásvallagötu 37,

Reykjavík.

Starfsfólk Sóltúns fær kveðjur með þakklæti 
fyrir umönnun og elskusemi í hennar garð.

 Fjölskyldan.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SVANHILDUR MARTA BJÖRNSDÓTTIR
geislafræðingur, 

Barðavogi 13, Reykjavík, 

lést þriðjudaginn 17. mars síðastliðinn  
á Landspítalanum við Hringbraut.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 27. mars kl. 15.00. 

Valgerður Ólafsdóttir Kári Stefánsson 
Björn Davíð Kristjánsson Jórunn Þórey Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
kveðjur og hlýhug við andlát  
og útför elsku sonar okkar,

UNNARS INGA HEIÐARSSONAR
Sérstakar þakkir færum við þeim sem stutt 
hafa við son hans Benoný Inga.

Fyrir hönd ástvina,
Heiðar Rögnvaldsson
Sigríður Jóhannesdóttir  Magnús Guðjónsson 

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Á þessum degi árið 1965 hófu 3.200 
mótmælendur göngu yfir Alabama-
ríki til að krefjast kosningaréttar fyrir 
Bandaríkjamenn af afrískum uppruna. 
Mannréttindafrömuðurinn kunni Martin 
Luther King Jr. leiddi gönguna, sem hófst 
í bænum Selma í Alabama og endaði í 
höfuðstað ríkisins, Montgomery. Tvisvar 
áður höfðu mótmælendurnir reynt að 
ganga þessa 87 kílómetra til Mont-
gomery en lögreglunni í Alabama hafði í 
bæði skiptin tekist að snúa göngunni við.

Bærinn Selma hafði orðið miðpunktur 
baráttu blökkumanna fyrir kosningarétti 
í Suðurríkjunum. Ríkisstjórinn í Alabama 
var opinber andstæðingur kosninga-

réttarins og yfirvöld bæjarins voru 
sérlega hatursfull í aðgerðum sínum til 
að bæla niður aðgerðir í réttindabaráttu 
blökkumanna. King kom til bæjarins í 
janúar þetta ár til að leggja baráttunni 
lið. Augu heimsins beindust umsvifalaust 
að bænum við komu Kings enda var 
hann orðinn þekktur í heiminum eftir 
að Nóbelsverðlaunin höfðu komið í hans 
hlut árið 1964.

Gangan lagði af stað eftir að Lyndon 
Johnson, forseti Bandaríkjanna, hafði lýst 
yfir samúð með málstað mótmælend-
anna. Bandaríski herinn og Þjóðvarðliðið 
mættu líka á svæðið til að tryggja öryggi 
göngufólksins.

ÞETTA GERÐIST 21. MARS 1965

Martin Luther King leiddi kröfugöngu





KRINGLUKAST
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR • NÝTT KORTATÍMABIL

PURE KOMACHI 2

Ávaxtahnífur MEÐ AFSLÆTTI 2.395

Brauðhnífur MEÐ AFSLÆTTI 3.595

Kjöthnífur MEÐ AFSLÆTTI 3.595

Kokkahnífur MEÐ AFSLÆTTI 3.595Grænmetishnífur MEÐ AFSLÆTTI 3.595

Alhliða hnífur MEÐ AFSLÆTTI 3.595

20%Hágæða hnífalína frá KAI í Japan. KAI hefur framleitt hnífa í yfir 100 ár. 
Pure Komachi 2 hnífarnir eru með litaðri „non-stick“ húð.

VERÐ ÁÐUR ...69.995 
TILBOÐ .........49.995

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

PHILIPS 
ErgoRange 
RYKSUGA

ORKU
SPARANDI

DYSON
POKALAUS 
RYKSUGA
1400 Wött

ÓDÝRI
HEIMILISTÆKJA
MARKAÐURINN

ALLT Á 2.990

25%

25%

25%
40%

2

35%

40%

0%

25

25%2

Öll Rosenthal matar- og 
kaffistell á 30% afslætti

30%

- Slitsterk keramik húð
- Engin skaðleg efni
- Einstaklega viðloðunarfrí
- Þykkur botn og góð hitaleiðni
- Öryggishald

FRÁBÆRT VERÐ
VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........14.995

25%
KERAMIK 
PANNAN

VERÐ ÁÐUR ...39.995 
TILBOÐ .........31.995

NUVI 65LM 20%

VERÐ ÁÐUR ...34.995 
TILBOÐ .........27.995

NUVI 55LM 20%

GARMIN 
LEIÐSÖGUTÆKI

LÍFSTÍÐAR 
UPPFÆRSLA 
Á KORTI! 

VERÐ ÁÐUR .. 49.995 
TILBOÐ ........ 39.995

Safapressan sem 
fagfólkið velur.

HUROM 
SAFAPRESSA 

HF SILVER

ÞÚ SPARAR 10.000 

20%

VERÐ ÁÐUR ...14.995
TILBOÐ .........11.995

20%
MELISSA 

ÖRBYLGJUOFN 
20L

VERÐ ÁÐUR ...14.995 
TILBOÐ .........11.995

20%
Ekta pizza
á örfáum 
mínútum!

ARIETE 
PIZZAOFN

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

50%

GERIR FYLLTA 
HAMBORGARA

HAMBORGARAPRESSA 

VERÐ ÁÐUR ... 5.995
TILBOÐ ......... 3.995

ROASTER POTTUR MIÐSTÆRÐ 509

33%

VERÐ ÁÐUR ... 4.995
TILBOÐ ......... 2.995

EPLASKRÆLARI

40%

VERÐ ÁÐUR ... 6.995
TILBOÐ ......... 4.495

35%

SCHOU GRÆNMETISSKERI

SPIROMAT

GASTROMAX 
OSTASKERI 

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

50%
Sá besti

20%
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TILBOÐOÐ ................11111 .9.995

ÖLL VÖFFLUJÁRN

20% - 40%

ÞÚ SPARAR 
20.000 

DYYSSOOOONN
OKKKAAAALLAAUUSS 
YYYKKKSSUGGAA
44400000 Wöötttt

28%



VERÐ ÁÐUR ... 4.795 
TILBOÐ ......... 2.395

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

Kökuþjónninn vann 
hönnunarverðlaun 

Red Dot árið 2010. 
Nýtist sem kökuhnífur 

og spaði. 

35%50%

VERÐ ÁÐUR ...14.995 
TILBOÐ ...........9.995

VERÐ ÁÐUR .....9.995 
TILBOÐ ...........6.495

Hárblásari PRO 
2300W AC

Sléttujárn 
Diamond Slim 28mm P

35%
VERÐ ÁÐUR ...12.995 
TILBOÐ ...........8.495

Bylgjujárn 
Easy Waves

25% afsláttur af öllum William Bounds 
salt- og piparkvörnum!

William Bounds salt- og piparkvarnirnar eru þekktar fyrir gæði, endingu og 
skemmtilega hönnun. Síðan árið 1963 hafa þeir verið helsti framleiðandi salt- og 

piparkvarna í Bandaríkjunum og þykja frumkvöðlar á sínu sviði.

Kryddaðu tilveruna með vönduðum og 
flottum kvörnum frá William Bounds!

VERÐ ÁÐUR .....7.995
TILBOÐ ...........5.995

EVA SOLO KARÖFLUR 
ALLIR LITIR

25%

Ef þú ert ekki ánægður með 
vélina getur þú skilað henni 
og fengið endurgreitt að fullu.

30 daga ánægjuábyrgð. 
Kauptu Panasonic rakvél 
og prófaðu í 30 daga.

VERÐ ÁÐUR ...10.995
TILBOÐ ...........8.495

VERÐ ÁÐUR ...13.995
TILBOÐ .........10.495

VERÐ ÁÐUR ...19.995
TILBOÐ .........14.995

VERÐ ÁÐUR ...24.995
TILBOÐ .........17.995

23% 25% 25% 28%

RAKVÉLAR
PAN-ESRT33PAN-ESRL21 PAN-ESRT67 PAN-ESRT87

3ja blaða 
hleðslurakvél

3ja blaða 
hleðslurakvél

3ja blaða 
hleðslurakvél

Hleðslurakvél 
með hreinsistöð

KAFFIVÉL
1100W

MATVINNSLUVÉL
600W

550W TÖFRASPROTI
MEÐ FYLGIHLUTUM

20%30% 30%

VERÐ ÁÐUR ...10.995 
TILBOÐ ...........7.695

VERÐ ÁÐUR ...18.995 
TILBOÐ .........14.995

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

RAFTÆKI

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN
Ný lína með 
losanlegum 
plötum

ENTERTAINMENT

64sm2 grillflötur

ð 
EENENTETERR

FULLT VERÐ ... 18.995 
TILBOÐ ......... 14.245

23%

SAECO 
KAFFIKERFI 

XSMALL

ÞÚ SPARAR 
15.000 

VERÐ ÁÐUR ...64.995 
TILBOÐ .........49.995

EXIDO 
BLANDARI 700W
ÖFLUGUR - MYLUR KLAKA

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

30%

35%

KRANSAKÖKUMÓT
18 HRINGIR

VERÐ ÁÐUR ... 5.995
TILBOÐ ......... 4.795

20%

MELISSA 
MÍNUTU
GRILL

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Roomba 630 Roomba 650 Roomba 775 Braava 380 Roomba 636300

VERÐ ÁÐUR ... 69.995 
TILBOÐ ......... 59.995

Roooombaba 7777555

VERÐ ÁÐUR ... 99.995 
TILBOÐ ......... 79.995

BBraavava 383800 

VERÐ ÁÐUR ... 54.995 
TILBOÐ ......... 39.995

RRoomba 656500 

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

SJÁLFVIRK 
GÓLFMOPPA

HREIN
SNILLD!

RYKSUGU
VÉLMENNI

SS Ö U Ó

VERÐ ÁÐUR ... 5.995 
TILBOÐ ......... 3.895
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

1 5 2 4 9 7 3 6 8
3 4 7 1 6 8 9 2 5
8 6 9 2 3 5 7 1 4
2 7 8 6 1 9 4 5 3
9 1 5 3 7 4 2 8 6
6 3 4 8 5 2 1 7 9
4 8 1 9 2 6 5 3 7
5 9 3 7 8 1 6 4 2
7 2 6 5 4 3 8 9 1

1 6 2 8 7 3 4 9 5
3 4 5 1 2 9 6 7 8
7 8 9 4 5 6 1 2 3
2 9 6 3 4 7 5 8 1
5 1 4 6 8 2 7 3 9
8 3 7 5 9 1 2 4 6
9 5 3 2 6 4 8 1 7
4 7 8 9 1 5 3 6 2
6 2 1 7 3 8 9 5 4

2 4 6 3 9 7 1 5 8
8 7 5 6 4 1 2 9 3
9 1 3 2 5 8 4 6 7
5 2 7 8 3 6 9 4 1
6 8 4 7 1 9 3 2 5
3 9 1 4 2 5 7 8 6
1 3 9 5 8 2 6 7 4
4 6 8 9 7 3 5 1 2
7 5 2 1 6 4 8 3 9

9 8 2 6 1 4 5 3 7
1 4 7 2 3 5 6 8 9
3 5 6 7 8 9 4 1 2
2 9 1 4 5 7 8 6 3
6 3 5 9 2 8 7 4 1
8 7 4 3 6 1 9 2 5
7 6 3 5 4 2 1 9 8
4 1 9 8 7 3 2 5 6
5 2 8 1 9 6 3 7 4

1 2 4 5 6 8 3 7 9
6 9 3 2 1 7 4 8 5
5 7 8 9 3 4 6 1 2
2 3 9 6 7 1 5 4 8
7 4 6 8 5 3 9 2 1
8 1 5 4 9 2 7 3 6
3 5 1 7 2 6 8 9 4
4 6 2 3 8 9 1 5 7
9 8 7 1 4 5 2 6 3

1 8 5 9 3 6 2 4 7
4 2 3 5 7 1 9 8 6
9 6 7 8 2 4 5 1 3
2 3 8 6 4 9 1 7 5
6 1 9 7 5 3 8 2 4
5 7 4 1 8 2 3 6 9
3 4 1 2 9 7 6 5 8
7 5 2 3 6 8 4 9 1
8 9 6 4 1 5 7 3 2

Þekking án visku líkist útþynntri súpu. 
Björn Gunnlaugsson

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. tveir eins, 8. ránfugl, 
9. farfa, 11. klaki, 12. grátur, 14. rabb, 
16. klafi, 17. fiskur, 18. flinkur, 
20. í röð, 21. treysta.

LÓÐRÉTT
1. loðfeldur, 3. í röð, 4. stærðfræðihug-
tak, 5. þangað til, 7. helber, 10. höld, 
13. bar, 15. svikull, 16. margsinnis, 
19. ullarflóki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. ee, 8. örn, 9. lit, 
11. ís, 12. snökt, 14. skraf, 16. ok, 
17. áll, 18. fær, 20. aá, 21. trúa. 
LÓÐRÉTT: 1. pels, 3. æö, 4. frítala, 
5. uns, 7. einskær, 10. tök, 13. krá, 
15. flár, 16. oft, 19. rú.

Ég bætti sögufrægt 
met í golfklúbbnum, 

um eitt högg.

Ég notaði 19 högg 
á par þrjú holu. 

19 
HÖGG!

Hver er að 
senda þér svona 

kræsingar?
Maðurinn 

sem notaði 
18 högg.

Segðu mér eitthvað 
um þig sem kemur mér 

á óvart.

Hmmm  Hmmm …
… stundum 

á ég í 
vandræðum 

með að 
tjá mig við 

stelpur.

Skildir þú 
ekki 

spurninguna?

Innan fárra vikna munu 
halakörturnar breytast 

í froska eftir flóknum 
leiðum líffræðinnar. 

Þær munu taka 
miklum breytingum.

Vá!

Svalt

Þetta er 
gaman!

Ég vildi 
að allur 

lærdómur 
gæti verið 

svona 
ógeðslegur.

Baldur A. Kristinsson (2.160), 
b-sveit Hugins, vann óvæntan sigur á 
Margeiri Péturssyni (2.532), Taflfélagi 
Reykjavíkur, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

32. Rxe6+! (Einfaldast) 32. … Kxc6 
33. Hc3+ Kb7 34. Rd8+ Ka6 35. Hxc8 
Rb6 36. Hc5! Ra4 37. Ha5+! Kxa5 38. 
Rc6+ Kb5 39. Rxe7 og Baldur vann 
skömmu síðar.
www.skak.is Lokaumferðir Íslands-
móts skákfélaga.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:10
ÍSLAND GOT TALENT
Nú er komið að öðrum þættinum í beinni útsendingu þar 
sem sjö frábær og frambærileg atriði keppa um hylli 
áhorfenda og það er til mikils að vinna!

 | 21:45
THE FINDER
Skemmtileg þáttaröð um 
mann sem býr yfir sérstökum 
hæfileika við rannsókn erfiðra 
sakamála.

 | 22:00
MAGIC MIKE
Gamanmynd sem byggð er á 
sönnum atburðum og fjallar 
um ungan húsgagnahönnuð 
sem vinnur sem strippari á 
kvöldin.

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.
 

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 | 21:30
BETTER CALL SAUL
Annar þáttur í frábærri 
þáttaröð þar sem góðkunni 
lögfræðingurinn úr hinum 
mögnuðu Breaking Bad þáttum 
snýr aftur með sinn eigin þátt.

 | 20:45      
RIZZOLI & ISLES
Jane Rizzoli og réttarlæknirinn  
Maura Isles eru afar ólíkar en 
góðar vinkonur sem leysa 
glæpi Boston-mafíunnar í 
sameiningu.

 | 22:20
60 MÍNÚTUR
Ein virtasta og vinsælasta 
fréttaskýringaþáttaröð í 
heimi þar sem fjallað er um 
mikilvægustu málefni líðandi 
stundar.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

T TALENT
að öðrum þættinum í beinni útsendingu þar

BEIN ÚTSENDING



MÓÐURBORÐ

ÁRA
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ÁBYRGJUMST 
ÁREIÐANLEIKA
ÁBYRGJUMST 
ÁREIÐANLEIKA
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„Stella töffari hefur hitt á réttu formúluna.“
Steinunnn I IInngnga a ÓtÓtÓttataarsrsdódóttttttirir / / M Mororguugunbnblalaðiðið ð ðð  
(um MMoororrððið ð í í HHæHæsststararrététtiti))

„Hvort heldur það er kven- eða karlmaður 
er ljóst að viðkomandi kann vel til verka 
þegar kemur að því að skrifa harðsoðna 
reyfara með flóknum fléttum.“
Silja Bjjörörrö k k HHuHuldldl uddudótóttitirr / / Morgunblblaðaðiiðið  
(um Morðrððiðiðið í  AAlþlþlþininingigig shhshúsúsú ininuu))

sem er harðsnúin, sjálfstæð 
og herská sem aldrei fyrr.

BÓKMENNTIR ★★ ★★★

Britt-Marie var hér
Fredrik Backman
ÞÝÐING: JÓN DANÍELSSON
VERÖLD

Fredrik Backman varð stórstjarna 
á bókmenntahimninum með fyrstu 
bók sinni Maður sem heitir Ove, 
sem fór hina margtuggnu sigur-
för um heiminn, enda skemmtileg 
og lestrarvæn saga. Britt-Mar-
ie var hér er þriðja bók hans en í 
millitíðinni kom Amma biður að 
heilsa. Í nýju bókinni rær Back-
man á nákvæmlega sömu mið 
og í sögunni af Ove nema hér er 
það rúmlega sextug kona sem er 
í aðalhlutverki. Hún hefur verið 
heimavinnandi í fjörutíu ár og 
kann nánast ekkert annað en að 
þrífa, en auðvitað öðlast líf hennar 
nýja merkingu þegar hún neyðist 
til að horfast í augu við framhjá-
hald eigin mannsins og ræður sig í 
vinnu sem húsvörður í frístunda-
miðstöð agnarlítils þorps þar sem 
allt er á vonarvöl nema fótbolta-
áhuginn. Fótboltinn verður tákn-
mynd fyrir lífið og lífsviljann og 
auðvitað líður ekki á löngu þar til 
Britt-Marie er orðin þjálfari ung-
lingaliðsins á staðnum, þótt hún 
hafi hvorki áhuga né þekkingu á 
fótbolta og viti ekki einu sinni hvað 
landslið er. Þar með rís þorpið úr 
öskustónni og íbúar öðlast aftur 
tilgang með veru sinni þar og lífi 

sínu. Voða krúttlegt og sniðugt allt 
saman.

Það er svo sem engin furða að 
útgefendur pressi á Backman 
að halda áfram að skrifa bækur 
eftir formúlunni 
í Maður sem heit-
ir Ove, miðað við 
viðtökurnar sem 
sú bók fékk. Met-
salan hefur meira 
gildi en að leyfa 
honum að þróast 
sem höfundi sýn-
ist manni. Þeir 
hefðu þó gjarna 
m át t  b e nd a 
honum á að fólk 
sem er svo ýkt 
að það verður 
einhliða skop-
myndir er ekki 
sérlega líklegt 
ti l langlífis 
meðal lesenda. 
Britt-Marie 
er snobbuð, 
frek, dónaleg 
og félagslega 
seinfær og 
það er barið 
inn í lesand-
ann á þriðju hverri síðu 
hversu forstokkuð hún er. Sniðugt 
í fyrstu þrjú skiptin kannski en í 
fimmugasta skiptið er maður orð-
inn svo pirraður að meira að segja 
þeir fáu góðu sprettir sem í sög-
unni eru ná ekki að létta lundina. 
Og ekki nóg með það heldur er 

hver einasta persóna sérsaumuð 
eftir sniði klisjunnar, hér er ekki 
nokkur manneskja sem hægt er 
að trúa að gæti verið til í raun-
veruleikanum, sem er ansi stór 

galli í ofurraunsærri 
skáldsögu 
sem á að vera 
félagslega 
gagnrýnin. 

Backman 
má þó eiga 
það að hann 
er flinkur að 
vefa plott eftir 
formúlunni 
fyrirfram-
gefnu og síð-
ustu fimmtíu 
síðurnar eru 
ansi vel byggð-
ar. Það er bara 
ekki nóg til að 
vekja áhugann 
sem svo ræki-
lega er búið að 
drepa með enda-
lausum klisju-
vaðli í 350 síður 
þar á undan. Því 
miður. Óbragð-
ið í munninum er 
orðið alltof rammt 

til að nokkur sætleiki vinni á því.
 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Klisjuhlaðin saga sem 
sniðin er nákvæmlega eftir formúl-
unni í Maður sem heitir Ove en nær 
því miður aldrei að snerta lesandann.

Aðeins of mikið af öllu 
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heit-
við 

sem
Met-
eira 
yfa 
ast
ýn-
eir
na 
d a
lk
kt 
ur
p-
ki
t 
s
.

hverri síðu

galli í ofur
s
s
fé
ga

m
þa
er
ve
for
fyr
gef
ust
síð
ans
ar. Þ
ekk
vekj
sem
lega 
drep
lausu
vaðli
þar á
miðu
þ

ið í m
orðið a

Graduale Nobili, sem skipaður er 
líflegum stúlkum og stjórnað er af 
Jóni Stefánssyni organista, verður 
með fjölbreytta dagskrá á tónleikum 
sínum í Langholtskirkju á morgun, 
sunnudaginn 22. mars, klukkan 17. 

Síðasta ár hélt kórinn tónleika 
sem vöktu mikla athygli og gerðu 
lukku. Þá samanstóð efnisskrá-
in af karlakórslögum. Dömurn-
ar hafa ekki sagt skilið við þau 
því nokkur þessara laga eru með 
á dagskránni, lög eins og Hæ! 
Tröllum á meðan við tórum, Einu 
sinni svanur fagur og Skín við sólu 
Skagafjörður.

Á seinni hluta tónleikanna 
verða meðal annars sex verk til-
einkuð Maríu guðsmóður en boð-
unardagur Maríu er næsta sunnu-
dag. Má þar nefna Maríuljóð eftir 
Hildigunni Rúnarsdóttur, Maríu-
kvæði eftir Atla Heimi Sveinsson, 
Salve Regina eftir Kocsár Miklós 
og hið undurfagra Ave Maria eftir 
Gustav Holst þar sem kórfélagar 
umlykja áheyrendur.

Einnig verður frumflutt Magni-
ficat sem breska tónskáldið Christ-
opher Field samdi fyrir kórinn.

 - gun

Hæ! Tröllum á meðan 
við tórum og Ave María
Dömukórinn Graduale Nobili heldur tónleika í Langholtskirkju á morgun og 
syngur þar meðal annars Maríukvæði, enda boðunardagur Maríu.

GRADUALE NOBILI  Í hinu undurfagra verki Ave Maria eftir Gustav Holst munu kórfélagar umlykja áheyrendur. 

➜ Á seinni hluta tónleikanna 
verða meðal annars sex verk til-

einkuð Maríu guðsmóður en 
boðunardagur Maríu er næsta 

sunnudag. Má þar nefna Maríu-
ljóð eftir Hildigunni Rúnarsdótt-
ur, Maríukvæði eftir Atla Heimi 

Sveinsson, Salve Regina eftir 
Kocsár Miklós og hið fagra Ave 

Maria eftir Gustav Holst.
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Efnahagsreikningur (í þús.kr.): 31.12.2014 31.12.2013

Verðbréf með breytilegum tekjum 41.967.302 37.827.439
Verðbréf með föstum tekjum 79.521.721 74.939.519
Veðlán 2.404.755 2.466.245
Innlán og bankainnistæður 1.982.608 1.387.704
Kröfur 892.967 957.946
Aðrar eignir og rekstrarfjármunir 159.179 160.800
 126.928.532 117.739.653
Skuldir -246.362 -231.816
Séreignarsjóður, Söfnunarleið I og II 2.325.883 2.327.805
                                                 Samtals 129.008.053 119.835.642

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris:

Iðgjöld 3.270.784 3.148.010
Lífeyrir og starfsendurhæfingarsjóður -3.295.732 -2.917.700
Fjárfestingartekjur 9.498.966 11.105.230
Fjárfestingargjöld -208.224 -181.143
Rekstrarkostnaður -93.383 -77.873
Hækkun á hreinni eign á tímabilinu 9.172.411 11.076.524
Hrein eign frá fyrra ári 119.835.642 108.759.118
                                                 Samtals 129.008.053 119.835.642

Lífeyrisskuldbindingar skv. niðurstöðu tryggingafræðings:

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar 943.010 -664.576
Í hlutfalli af áfföllnum skuldbindingum 0,8% -0,6%
Eignir umfram heildarskuldbindingar -738.330 -2.506.177
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum -0,4% -1,5%

Sjóðurinn hefur ekki þurft að skerða réttindi vegna falls bankanna haustið 2008 né nokkru 
sinni áður.

Kennitölur:

Nafnávöxtun 7,8% 10,1%
Hrein raunávöxtun 6,7% 6,2%
Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal 5,3% 4,7%
Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal 3,8% 4,1%
Fjöldi virkra sjóðfélaga 6.637 6.626
Fjöldi lífeyrisþega 10.562 10.515
Rekstrarkostnaður í % af eignum 0,07% 0,07%
Eignir í íslenskum krónum 79,2% 81,0%
Eignir í erlendum gjaldmiðlum 20,8% 19,0%

Ávöxtun séreignardeildar 2014:

Nafnávöxtun Söfnunarleiðar I sem er innlánsreikningur var 3,4% eða 2,4% raunávöxtun. 
Nafnávöxtun Söfnunarleiðar II sem inniheldur ýmiss verðbréf nam 3,6% eða 2,5% raunávöxtun. 
Er þetta sú ávöxtun sem rétthafar njóta. Heildareignir séreignardeildarinnar eru 2.325,8 milljónir 
króna í árslok 2014 og lækka um 0,1%.

Sjóðfélagar:

Sjóðurinn er ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi mönnum sem eiga ekki kjarasamn-
ingsbundna aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem 
þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign.

Í dag kl. 16 verður opnuð fyrir 
almenningi ný og tímabær sýning 
í Borgarsögusafni Reykjavíkur 
á hluta íslensku handritanna í 
tengslum við sýninguna Land-
námssögur – arfur í orðum. En 
sýningin er unnin í samstarfi 
við Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum.

Hugmyndin að sýningunni 
kemur frá Jóni Gnarr, fyrrver-
andi borgarstjóra, sem fannst 
ómögulegt að hvergi væri hægt 
að sjá handritin, hinn dýrmæt-
asta menningararf þjóðarinnar, 
eftir að handritasýningunni í 
Þjóðmenningarhúsinu lauk.

Sýningarhönnuður er Gabríela 
Friðriksdóttir en Guðrún Helga 
Stefánsdóttir, verkefnisstjóri 
Borgarsögusafns, er á meðal 
þeirra sem unnið hafa að undir-
búningi sýningarinnar að undan-
förnu. „Handritin eru meðal 
merkustu verka Íslendinga. Þau 
veita okkur innsýn í líf og hugs-
anir Norðurlandabúa og raunar 
stórs hluta Evrópu, allt frá mið-
öldum til nýaldar. 

Á sýningunni Landnámssögur – 
arfur í orðum má sjá fjögur hand-
rit og eitt fornbréf sem tengj-
ast með einum eða öðrum hætti 
landnámi og sögu Reykjavíkur. 
Textar handritanna eru Land-
námabók, Íslendingabók, Kjalnes-
ingasaga og Jónsbók en fornbréf-
ið greinir frá sölu Reykjavíkur. 
Þá voru efni sýningarinnar einn-
ig gerð skil með hjálp margmiðl-
unar og það er einkar forvitnilegt 
fyrir fólk að tefla saman þessum 
tveimur heimum; margmiðlun og 
handritunum sem gefur nú að líta 
í einni sýningu.

Handritin eiga erindi við alla 
heimsbyggðina og eru ómetan-
legur hluti af menningararfi ver-
aldar og eru sem slík á heims-
minjaskrá UNESCO. Það þarf því 
ekki að koma á óvart að það er 
ströng öryggisgæsla á sýning-
unni. Það ánægjulega við það er 
að við getum lengt opnunartíma 
sýningarinnar í heild og frá og 
með sunnudeginum verðum við 
með opið frá kl. 9–20 alla daga. 
En svo bíðum við auðvitað spennt 
eftir því að Hús íslenskra fræða 
verði að veruleika svo við getum 
sýnt þjóðinni allar þær gersemar 
sem eru í hennar eigu.“  - mg

Gersemar
Arfur í orðum

Ásgerður Ester Búadóttir fæddist 
í Borgarnesi 4. desember 1920 en 
ólst upp í Reykjavík. Hún hóf nám 
í Handíða- og myndlistarskólanum 
árið 1942 og stundaði framhalds-
nám við Konunglegu listaaka-
demíuna í Kaupmannahöfn árin 
1946-49 og lagði einkum stund á 
málaralist. Á námsárunum kynnt-
ist hún þó einnig listvefnaði og þá 
kviknaði áhugi hennar á því list-
formi.

Eftir námið flutti hún með sér 

vefstól heim og fór að vinna með 
listvefnað sem hefur haldið nafni 
hennar á lofti allar götur síðan, en 
Ásgerður var án efa markverðasti 
veflistamaður þjóðarinnar á 20. 
öld. Árið 1956 vann hún til gull-
verðlauna á alþjóðlegu lista- og 
handverkssýningunni í München 
fyrir veggklæðið Stúlka með fugl. 
Verðlaunin gáfu henni byr í seglin 
og í kjölfarið hélt hún fyrstu sýn-
ingarnar á verkum sínum.

„Við erum að sýna fimm burðar-

verk frá ferli Ásgerðar, það elsta 
frá 1965 og svo einnig það yngsta 
frá 2001. Samhliða sýnum við 
einnig sýnishorn af skissum og 
vef á þekktum verkum svo að fólk 
geti fengið hugmynd um heildina 
og sýn á vinnuferli listamanns-
ins.“ Verk Ásgerðar má finna á 
söfnum hérlendis, á Norðurlönd-
unum og í Bandaríkjunum, auk 
þess sem þau prýða ýmsar opin-
berar stofnanir.

 - mg

Stúlka með fugl og síðasta veggklæðið
Ásgerðar Búadóttir var frumkvöðull í íslenskri vefnaðarlist en í dag verður opnuð sýning á verkum hennar í 
Gallerí Fold. Einstakt tækifæri til að skoða handverk markverðasta vefl istakonu þjóðarinnar.

FRUMKVÖÐULL  Síðasta veggklæði 
Ásgerðar er frá 2001.

 Árið 1956 vann hún 
til gullverðlauna á alþjóð-

legu lista- og handverks-
sýningunni í München 

fyrir veggklæðið Stúlka 
með fugl. Verðlaunin gáfu 

henni byr í seglin og í 
kjölfarið hélt hún fyrstu 

sýningarnar á verkum 
sínum.
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Íslenskt handverk síðan 1940
Skólavörðustíg 20 – Bankastræti 9

rammagerdin.is

Þátttaka er ókeypis.
Skráning á

andrea@rammagerdin.is

í nýrri verslun Rammagerðarinnar 
á Skólavörðustíg 20

miðvikudaginn 25. mars, kl. 16-18

Kristín Brynja Gunnarsdóttir
arkitekt og framleiðandi

kynnir og kennir hvernig prjóna á 
kórónu-ennisband úr garninu.

Prjónanámskeið 
og kynning á einrúm garni

Ragnar Th. Sigurðsson ljósmynd-
ari sýnir um þessar mundir á neðri 
hæðinni í Gerðarsafni. Ragnar, 
sem hefur lengi verið einn afkasta-
mesti og besti ljósmyndari þjóðar-
innar, fagnar fjörutíu ára starfsaf-
mæli síðar á þessu ári. Myndirnar 
á sýningu Ragnars koma víða að 
og má nefna myndefni á borð við 
ísbirni á Svalbarða, hlébarða í Afr-
íku og eldgos á Íslandi. Það vekur 
óhjákvæmilega þá spurningu hvort 
hér sé ekki um að ræða yfirlitssýn-
ingu á ferli Ragnars?

„Nei, þetta eru nú allt myndir frá 
síðasta ári nema svona stöku örlít-
ið eldri myndir í bland. Þetta er nú 
bara það sem maður er að vinna 
við og hefur gert lengi. Megnið af 
mínum myndum eru seldar erlend-
is en ég sel t.d. mikið í Rússlandi, 
Ástralíu, Kína, Suður-Ameríku og 
svo auðvitað Evrópu og Banda-
ríkjunum. Af þessu leiðir að ég er 
líka að mynda um víða veröld. Það 
er eiginlega þannig að verkefnið 
ræður för hverju sinni. Það sem 
ég hins vegar mynda hérna heima 
er allt það sem ég finn ekki annars 
staðar í veröldinni; allt frá eldgos-
um og jöklum til smásjármynda og 
hjartaaðgerða.“

Óhjákvæmilega hafa mikil ferða-
lög löngum verið fylgifiskur vinn-
unnar hjá Ragnari. Þau hafa því 
verið hluti af lífi hans og starfi í 
hartnær fjörutíu ár. „Það hefur 
vissulega fylgt þessu þvælingur en 

svo fékk ég krabbamein í hálsinn 
fyrir einu og hálfu ári og það stopp-
aði mig af í ákveðinn tíma. Það átti 
ekki við mig að stoppa, svo ég próf-
aði að vinna þrátt fyrir að vera á 
sterkum lyfjum. Þannig var þetta 
til að mynda þegar ég var að mynda 
í Afríku og eins í eldgosinu. Úthald-
ið var auðvitað ekki mikið þar sem 
ég þurfti mikið að sofa en ég gerði 
það sem ég þurfti að gera og svaf 
svo bara þess á milli.“

Allur ágóði af sölu verka á sýn-
ingunni fer til að styrkja Ljósið, 
endurhæfingar- og stuðningsmið-
stöð fyrir fólk sem hefur feng-
ið krabbamein og aðstandendur 
þeirra. „Þau reyndust mér ákaf-
lega vel þar og ég er búinn að njóta 

þessara frábæru samtaka. Nú vil 
ég styrkja þau. Þau taka við þegar 
manni er hent út að lokinni erfiðri 
krabbameinsmeðferð og er sagt 
að koma bara aftur í eftirlit eftir 
þrjá mánuði. Þarna fær maður 
andlegan og félagslegan stuðning 
sem breytir öllu fyrir mann við 
þessar aðstæður og fyrir það er ég 
óendan lega þakklátur.“

Ég er dálítið tjónaður eftir þetta; 
búinn að missa bragðskyn, allt-
af syfjaður og engan veginn með 
fyrri starfsorku. En ég er búinn að 
sætta mig við þessi skertu lífsgæði, 
finnst ánægjulegt að geta haldið 
áfram að vinna og horfi björtum 
augum til framtíðarinnar.“
 magnus@frettabladid.is

Myndaði í törnum og 
svaf svo þess á milli
Ragnar Th. Sigurðsson sýnir myndir teknar á sama tíma og þegar hann glímdi 
við krabbamein. Ágóðinn af sölunni rennur til Ljóssins sem reyndist honum vel.

STARFSAFMÆLI  Ragnar Th. fagnar fjörutíu ára starfsafmæli seinna á þessu ári.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ELDGOS  Tekið í 
upphafi gossins 
í Holuhrauni.  

 Þau 
reyndust mér 

ákaflega vel 
þar og ég er 

búinn að njóta 
þessara frá-

bæru samtaka. 
Nú vil ég 

styrkja þau. 
Þau taka við 

þegar manni er 
hent út að 

lokinni erfiðri 
krabbameins-
meðferð og er 
sagt að koma 

bara aftur í 
eftirlit eftir 

þrjá mánuði.
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HLÉBARÐI 
 Mætti þessum 
í Namibíu þar 
sem ég var á 

ferð inni strax 
eftir að með-
ferðinni lauk.
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LAUGARDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
21. MARS 2015 

Tónlist
20.00 Dj Styrmir Dansson þeytir 
skífum á BarAnanas í kvöld.
21.00 Dj Introbeats þeytir skífum á 
Dolly í kvöld.
21.00 Lord Pusswhip og Svarti Lax-
nes frumsýna nýtt tónlistarmynd-
band eftir Sturlu Viðar Jakobsson á 
Prikinu í kvöld.

22.00 Dj Kocoon þeytir skífum á 
Prikinu í kvöld.
22.00 Dj Kári þeytir skífum á 
Paloma í kvöld.
22.00 Dj Sandala Gústala og dj Jesús 
þeyta skífum á Big Lebowski í kvöld. 

Opnanir
11.00 Sýning á veflistaverkum 
Ásgerðar Búadóttur verður opnuð í 
Gallerí Fold við Rauðarárstíg. Sýn-
ingarstjóri er Elínbjört Jónsdóttir.
16.00 Sýningin Landnámssögur – 
arfur í orðum verður opnuð í húsi 
Landsnámssýningarinnar, Aðalstræti 
16. Þar má sjá fjögur handrit og eitt 

fornbréf sem tengjast landnámi og 
sögu Reykjavíkur.
16.00 Kunstschlager Stofa opnuð á 
annarri hæð Hafnarhússins. Stofuna 
opnar Svanhildur Konráðsdóttir 
sviðstjóri menningar- og ferðamála-
sviðs, léttar veitingar í boði.
16.00 Fyrsta einkasýning Áslaugar 
Friðjónsdóttur, Yfirborð, verður 
opnuð í Hverfisgalleríi á Hverfisgötu 
í dag.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar að Njálsgötu 
33A verður opið í dag. Te og pipar-
kökur í boði.

Málþing
13.00 Mannréttindaskrifstofa 
Íslands, Evrópustofa og Rauði Kross-
inn boða til málþings í tilefni af 
Evrópuviku gegn kynþáttamisrétti í 
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Allir 
velkomnir.
14.00 Opið málþing á Hallveigar-
stöðum á vegum Kvenfélagasam-
bands Íslands og verkefnahóps í 
meistaranámi í verkefnastjórnun 
við Háskólann í Reykjavík. Yfirskrift 
málþingsins er Hækkum kosninga-
aldurs í 25 ár og er haldið til að 
minnast 100 ára kosningaréttaraf-
mælis kvenna. Allir velkomnir.

Ljósmyndasýningar
11.00 Ljósmyndasýning Blaðaljós-
myndarafélags Íslands stendur yfir 
í Gerðarsafni í Kópavogi. Á sýning-
unni eru 116 myndir sem valdar 
hafa verið af dómnefnd.

Uppistand
20.00 Uppistandskvöld á Húrra. 
Fram koma Hugleikur Dagsson, 
Ragnar Hansson, Gunnar Hans-
son, Þórdís Nadia Semichat, Saga 
Garðarsdóttir og Andri Ívarsson. 
Aðgangur er ókeypis.

Tónleikar
14.00 Kvennakórinn Sóldís efnir til 
tvennra tónleika í dag og fara þeir 
fyrir fram í Guðríðarkirkju. Stjórn-
andi kórsins er Sólveig Sigríður 
Einarsdóttir og undirleikarar Rögn-
valdur Valbergsson, Jón Helgi Þórar-
insson og Gunnar Sigfús Björnsson. 
Seinni tónleikarnir hefjast klukkan 
17.00 í Víðistaðakirkju. Miðaverð er 
3.000 krónur.
17.00 Hjónin Þóra Björnsdóttir 
sópran og Örvar Már Kristinsson 
tenór halda óperettutónleika í Tón-
listarskólanum í Garðabæ ásamt 
Jóhönnu Ósk Valsdóttur mezzó-
sópran og Sólveigu Önnu Jónsdóttur 
píanóleikara. Miðaverð er 2.000 
krónur.
20.00 Skálmöld spilar á Tónleikum á 
Græna hattinum, Akureyri. Aukatón-
leikar hefjast klukkan 23.00. 
Miðaverð er 3.500 
krónur.
20.00 Sæta-
brauðsdreng-
irnir, Garðar 
Thór Cortes, 
Gissur 
Páll Giss-
urarson, 
Bergþór 
Pálsson 
og Viðar 
Gunnars-
son, halda 
tónleika 
í Salnum 
í Kópavogi. 
Taka ýmis 
þekkt dægur lög 
úr ýmsum áttum og 
frá ýmsum tímabilum. 
Miðaverð er 5.900 krónur.
20.00 Blúshljómsveitin Klassart 
verður á Frederiksen Ale House í 
kvöld. Frítt inn.
21.00 Tvíburasysturnar Ásthildur 
og Jófríður Ákadætur flytja í fyrsta 
sinn frumsamið efni eftir sig, án 
aðstoðar hvor annarrar í Mengi í 
kvöld. Miðaverð er 2.000 krónur.
21.00 Hljómsveitin Nýdönsk heldur 
tónleika í Bíóhöllinni á Akranesi. 
Miðaverð er 3.990 krónur.
22.00 Tónleikar á Café Rósenberg 
með Svanhildi Jakobsdóttur og 
Zwingzveitinni. Miðaverð er 2.500 
krónur.
23.00 Hljómsveitin Homo and the 
Sapiens heldur tónleika á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er 
ókeypis. 

Heimilistæki gáfu sigurvegara í hverjum 
flokki 40“ United háskerpusjónvarp.

TIL HAMINGJU!
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru afhent við hátíðlega athöfn á fimmtudag. Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti verðlaunin. Þetta er í tíunda sinn sem Fréttablaðið veitir Sam-
félagsverðlaunin en þau eru veitt í fjórum flokkum auk heiðursverðlauna. 

SAMFÉLAGSVERÐLAUNIN
Stígamót hlutu Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins og verðlaunafé að upphæð 1,2 milljónir króna.  
Aðrir sem voru útnefndir í þessum flokki: UN Women á Íslandi og Rótin.

Hvunndagshetjan
Starfsfólk Grensáss
Aðrir sem voru tilnefndir í þessum flokki: 
Ísleifur Patrik Friðriksson og Gunnar Kvaran 

Frá kynslóð til kynslóðar
Jón Freyr Þórarinsson 
Aðrir tilnefndir í þessum flokki: 
Þórunn Björnsdóttir
Jónína Ómarsdóttir 

Til atlögu gegn fordómum 
Halldór og Kári Auðar- og Svanssynir 
Aðrir tilnefndir í þessum flokki: 
Kristín Vilhjálmsdóttir
Miriam Petra Ómarsdóttir Awad 

Heiðursverðlaun
Hafdís Árnadóttir 

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
22. MARS 2015 

Tónleikar
13.15 Hauk-
ur Gröndal 
bregður sér 
í búning 
furðufugls-
ins Gauks 
Hraundal í 
tónleikaröð-
inni Jazz í 
hádeginu í 
Gerðubergi. 
Aðgangur 
ókeypis 
og allir 
velkomnir.
15.00 Anna Gréta Sigurðardóttir jazz-
píanóleikari heldur tónleika í Hannesar-
holti, sérstakur gestur í nokkrum lögum 
verður saxófónleikarinn Sigurður 
Flosason, faðir Önnu. Miðaverð er 
2.000 krónur en 1.500 krónur fyrir 
námsmenn og eldri borgara.
17.00 Kammerkórinn Schola cantorum 
flytur endurreisnartónlist á boðunar-
degi Maríu í Hallgrímskirkju. Miðaverð 
er 3.500 krónur.
17.00 Dömukórinn Graduale Nobili 
heldur vortónleika í Langholtskirkju. 
Miðaverð er 2.500 krónur.

Síðustu forvöð
15.00 Síðasta sýningarhelgi sýningar-
innar Listamaður á söguslóðum með 
teikningum frá ferðum danska list-
málarans Johannesar Larsen um Ísland 
árin 1927 og 1930 í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar. Ný kvikmynd um Íslands-
ferðir Johannesar Larsen frumsýnd og 
dönsk og íslensk sönglög flutt.

Hátíðir
19.30 Fyrsta undankvöld Músíktilrauna 
2015 fer fram í Norðurljósasal Hörp-
unnar. Miðaverð er 1.000 krónur.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar að Njálsgötu 
33A er opið til klukkan fjögur.

Kvikmyndir
15.00 Kvikmyndin Ashik-Kerib frá 
árinu 1988 verður sýnd í MÍR-salnum, 
Hverfisgötu 105. Aðgangur ókeypis.
20.00 Kvikmyndin Robocop verður 
sýnd í Bíó Paradís á Svörtum sunnu-
degi. Miðaverð er 1.400 krónur.

Uppákomur
13.00 Kristjana Skúladóttir leik- og 
söngkona syngur lög af plötunni 
Obbosí og les barnasögu á Heimilis-
legir sunnudagar á Kexi Hosteli. Engin 
aðgangseyrir og allir velkomnir.

Söngleikir
14.00 Nemendur í Öxarfjarðarskóla, 

Skúlagarði í Kelduhverfi setja 
upp söngleikinn Bugsy Malone. 
Miðaverð er 2.000 krónur fyrir 
fullorðna en 1.000 krónur 
fyrir börn. Kaffihlaðborð í 
hléi og allir velkomnir.

Ljósmyndasýningar
11.00 Ljósmyndasýning 
Blaðaljósmyndarafélags 
Íslands stendur yfir í Gerðar-
safni í Kópavogi. Á sýningunni 

eru 116 myndir sem valdar 
hafa verið af dómnefnd.

Tónlist
21.00 Trúbadorinn Danni verður á 
English Pub.
22.00 Trúbadorinn Garðar heldur uppi 
stemningu á Dubliner.

Leiðsögn
14.00 Sunnudagsleiðsögn í Listasafni 
Íslands. Rakel Pétursdóttir leiðir 
gesti um sýninguna Konur stíga fram 
– svipmyndir 30 kvenna í íslenskri 
myndlist sem nú stendur yfir í 
safninu.
15.00 Harpa Björnsdóttir, sýningar-
stjóri ræðir við gesti um sýninguna 
Vatnsberinn–  fjall + kona sem nú 
stendur yfir í Ásmundarsafni. Aðgangs-
eyrir er 1.400 krónur, ókeypis fyrir 
Menningarkortshafa.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

SUNNUDAGUR

Heimilislegir sunnudagar
Kex Hostel
Dagskráin er sérsniðin fyrir fj öl-
skyldufólk á öllum aldri. Kristjana 
Skúladóttir leik- og sönkona syng-
ur og les barnasögu. Samsöngur 
og dans er í boði fyrir alla.

EKKI 
MISSA 

AF

Frestur til að samþykkja
höfuðstólsleiðréttinguna
er til 23. mars*

Rafræn skilríki

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Þú samþykkir leiðréttinguna með rafrænum skilríkjum í farsíma
Rafræn skilríki eru nauðsynleg til að samþykkja leiðréttingu verðtryggðra
húsnæðislána. Á vef Íslandsbanka geturðu slegið inn símanúmerið þitt og 
athugað hvort þú sért með rétta tegund af SIM korti. Ef þú ert með rétta 
kortið geturðu komið til okkar og við aðstoðum þig við að virkja skilríkin.

Skilríkin geturðu notað við innskráningu í Netbankann en einnig til að  
fara inn á vefsvæði hjá um 100 þjónustuveitendum.
 
Nánar um rafræn skilríki á islandsbanki.is/skilriki

*Fyrir þá aðila sem gátu samþykkt frá og með 23. desember 2014.

Við hvetjum þig til að fá þér rafræn 
skilríki í símann þinn svo að þú getir 
samþykkt leiðréttinguna.
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TÍST UM SÓLMYRKVANN
Þorsteinn 
Guð-
mundsson
@ThorsteinnGud  

Er það tilviljun að tunglið 
og sólin eru nákvæmlega 
jafnstór? Öhh, nei, ég 
held ekki.

dj.flugvél-
oggeim-
skip 
@eldflaug

JESS!!! það er heiðskírt!!!! 
EN FRÁBÆRT <3 <3 <3

Berglind 
Festival 
@ergblind  
3000 ill-

aðir eve-onlinearar og 
1 gifbloggari. Allir með 
sólmyrkvagleraugu. 
Getiði ímyndað ykkur 
stemninguna?

Steiney 
Skúladóttir 
@steiney_skula

Ég ætla að 
horfa á sólmyrkvann í 
gegnum símann minn. 
Hin fullkomnu sól-
myrkvagleraugu!

Steindi jR 
@SteindiJR  
Bídu þurti 
madur 

séstökk gleraudu fyr 
solmyrkv..ann? Éf horfdi 
alla tíman ogg tad er 
alveg i laghi me sjónina 
mina%^*?

Bragi 
Valdimar 
Skúlason
@BragiValdimar

Er þessi sólmyrkvamynd 
úr Alþjóðlegu geimstöð-
inni mesta humblebrag 
sögunnar síðan Móses 
mætti með boðorðin í 
partý?

 

www.forlagid.is

Jennifer Lopez myndi elska það að 
vinna að dúett ásamt söngkonunni 
Rihönnu. 

Lopez tók einnig fram að hún 
væri mikill aðdáandi söngkonunn-
ar af því hún væri í senn kvenleg og 
töffari en stöllurnar fóru báðar með 
hlutverk í teiknimyndinni Home.

Þetta kemur frá Lopez aðeins 
degi eftir að Rihanna lét hafa eftir 
sér að hún væri áhugasöm um að 
vinna með Lopez, en hún þyrfti 
sjálfsagt að bæta einhvers konar 
fyllingu í bakhlutann svo hún hefði 
roð við söngkonunni ef til þess 
kæmi að þær gerðu tónlistarmynd-
band saman. Einnig dásamaði Rih-
anna langan feril Lopez sem gaf út 
sitt fyrsta lag, If You Had My Love, 
árið 1999.

Jennifer Lopez vill 
syngja með Rihönnu
Lopez og Rihanna hafa lýst yfi r áhuga á samstarfi .

STJARNA  Jennifer Lopez hefur lýst yfir 
áhuga á að gera lag með söngkonunni 
Rihönnu.

LÍFIÐ
21. mars 2015  LAUGARDAGUR

Úlfar Önundarson kappkostar nú 
að undirbúa sína fyrstu opinberu 
sýningu fyrir páska og verður 
hún sett upp í vinnuskúrnum hans 
á Flateyri.

Hann mætti titla smáskipasmið 
í hjáverkum en hann hefur smíð-
að eftir fyrirmyndum síðan hann 
var tíu ára gamall. Hann stend-
ur nú á sextugu. „Ég hef verið að 
smíða fjöldann allan af skipum, 
svo sem Titanic og svo er hér eftir-
mynd Bismarck sem hefur verið í 
vinnslu undanfarin fimm ár.“ 

Býður rokkhunda velkomna
Úlfar hefur í hyggju að laða að 
rokkara sem sækja alþýðuhátíð-
ina Aldrei fór ég suður sem fyrir 
löngu er orðin víðfræg.

Þrátt fyrir að þreyta frumraun 
sína í formlegu sýningarhaldi er 
fjarri lagi að það sé nýtt fyrir 
honum. Undanfarin ár hefur hann 
fengið til sín allt að sex hundruð 
manns yfir árið, í skúrinn, sem 
vilja berja verkin augum. Hing-
að til hefur Úlfar ekki sett mikið 
púður í markaðsmál og segir upp-
lýsingar um skipin í skúrnum nán-
ast alfarið hafa ferðast manna á 
milli. „Í skúrnum er alltaf heitt á 
könnunni og jafnan er bakkelsið 
ekki langt undan, hér kíkir fólk 
bara við og skoðar,“ segir Úlfar 
hógværðin uppmáluð.

Fullkomnunarsinni 
Úlfar segist taka sér lengri tíma í 
hvert verk eftir því sem árin líða, 
og vill ekki kenna hækkandi aldri 
um heldur vaxandi fullkomnun-
aráráttu. „Maður var vanur að 
dúllast við þetta í kaffitíman-

um en nú tekur verkefnið mikið 
lengri tíma. Vinnan er núna farin 
að trufla mig í hobbíinu, ég ætla 
að fara að hætta þessari vinnu 
fljótlega,“ útskýrir Úlfar kíminn. 
Hann bætir jafnframt við að öll 
skipin hans hafi heljarinnar nota-
gildi, þeim sé öllum hægt að koma 
fyrir í vatni. „Ég læt þau sigla um 
tjörnina hérna rétt hjá mér og það 
vekur jafnan athygli.“

Fer ekki fet
Aðspurður hvort hann ætli sér að 
fylgja sýningunni frekar eftir og 
jafnvel færa hana á mölina seg-
ist Úlfar halda aldeilis ekki, enda 

feikinóg um að vera fyrir vestan.
Fyrir áhugasama stendur téður 
skúr við Drafnargötu 2 á Flat-
eyri og öllum er innilega velkom-
ið að kíkja í kaffi og með því hjá 
Úlfari. 
 gudrun@frettabladid.is

Smíðar smáskip í 
hjáverkum á Flateyri
Úlfar Önundarson á Flateyri hefur smíðað skip frá 10 ára aldri og kappkostar nú 
að koma sinni fyrstu sýningu á koppinn. Titanic og Bismarck verða til sýnis. 

NATINN  Úlfar hefur ofboðslega gaman af að dúlla við skipin. Hann stefnir á að eyða meiri tíma í áhugamálið og minni tíma í 
hefðbundinn vinnudag.  MYND/PÁLL ÖNUNDARSON

TITANIC  Hér ráða smáatriðin ríkjum svo það er eins gott að hafa þolinmæðina með 
sér í liði. Úlfar á nóg af slíku.  MYND/PÁLL ÖNUNDARSON

 Í skúrnum er alltaf 
heitt á könnunni og 

jafnan er bakkelsið ekki 
langt undan, hér kíkir 

fólk bara við og skoðar.
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Sagafilm hefur selt réttinn að 
þáttunum Óskalög þjóðarinnar 
til alþjóðlega framleiðandans 
Banijay International. Erlendis 
mun þátturinn koma til með að 
heita Treasured Tunes. Samn-
ingurinn er einn sá mikilvæg-
asti sem íslenskt kvikmynda-
fyrirtæki hefur gert. 

Ekki er um að ræða að íslensku 
þættirnir hafi verið seldir heldur 
aðeins þáttaformið. Gangi áætl-
anir Banijay eftir mun þátturinn 
verða endurgerður í löndum víða 
um heim. Fyrirtækið hefur meðal 

annars verið með framleiðslu 
í Skandinavíu, Vestur-Evrópu, 
Bandaríkjunum og á Nýja-Sjá-
landi.

„Við erum himinlifandi yfir 
að fá Banijay til samstarfs við 
okkur að þróa Óskalög þjóðarinn-
ar fyrir erlenda markaði,“ segir 
Kjartan Þór Þórðarson, forstjóri 
Sagafilm Nordic. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem 
Sagafilm hefur fengið svo stór-
an aðila til samstarfs um fram-
leiðslu á skemmtiþáttahugmynd-
um fyrirtækisins á erlendri 
grundu, og bindum við miklar 
vonir við að Banijay muni selja 
hugmyndina víða um heiminn,“ 
segir Kjartan. - jóe

 Við erum 
himinlifandi 

yfir að fá 
Banijay til 

samstarfs við 
okkur.

Kjartan Þór Þórðarson
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Rapparinn Will.i.am hefur gengið 
frá samstarfssamningi við lúxus-
merkið Gucci, en hann ætlar að 
hanna með þeim snjallúr. Úrið 
verður sambærilegt iWatch frá 
Apple og það verður hægt að 
nota það sem síma, taka með því 
myndir, senda smáskilaboð og 
tölvupóst. „Saman ætlum við að 
þróa tæki sem er bæði „fashion-
able“ og „technological“ og ein-
stakt á markaðnum. Frá upphafi 
höfum við haft orðið „fashiono-
logy“ að leiðarljósi, þar sem orðin 
tvö sameinast í það sem þetta 
samstarf mun standa fyrir,“ segir 
rapparinn.

Hannar fyrir 
Gucci

HÖNNUÐUR  Rapparinn Will.i.am ætlar 
að snúa sér að tískuhönnun.

Sagafi lm selur Óskalögin úr landi
Banijay International hefur keypt réttinn til framleiðslu þáttarins erlendis.

ÚR ÓSKALÖGUNUM  Salka Sól og Steinunn úr AmabAdamA. MYND/SAGAFILM

Leikkonan Eva Mendes ætlar að 
hanna sína eigin barnafatalínu. 
Nú þegar hefur hún gert eina 
kvenfatalínu fyrir New York 
& Co, en nú ætlar hún að bæta 
barnafatnaði við þá línu. Línan 
hefur fengið nafnið Mini Eva og 
er fyrir stúlkur á aldrinum sex 
mánaða til fjögurra ára. Er línan 
væntanleg í verslanir í maí og 
að auki mun hún kynna viðbót 
við kvenfatalínuna, svo sem skó, 
töskur og brúðarklæðnað. Mend-
es á dótturina Esmeröldu, sem 
er sex mánaða, með leikaranum 
Ryan Gosling. 

Hannar barna-
fatalínu fyrir 
stelpur

FJÖLHÆF  Leikkonunni er margt til 
lista lagt. 







21. mars 2015  LAUGARDAGUR| LÍFIÐ | 80

ÞESSAR FAGNA TVÍTUGSAFMÆLI Í ÁR
Það er staðreynd, hvort sem okkur líkar það betur eða verr, að tíminn líður og við eldumst. Það gera kvikmyndirnar einnig og þó það sé 
erfi tt að trúa því þá munu þessar kvikmyndir fagna tvítugsafmæli sínu í ár. Já, það eru tuttugu ár síðan Bósi Ljósár fl ug inn í líf okkar.

ÚT FYRIR ENDIMÖRK ALHEIMSINS  Það eru liðin tuttugu ár síðan við kynntumst þeim félögum Vidda og 
Bósa í Toy Story, og þeir eignuðust stað í hjarta okkar. Mynd sem breytti teiknimyndagerð að eilífu.

AS IF!  Tískudrottningin Cher breytti lífi og tískuvitund ungra stúlkna um allan heim með tölvustýrða 
fataskápnum sínum í Clueless. Like I would really wear something from Judy’s?

HOUSTON, 
WE HAVE A 
PROBLEM 
 Tom Hanks og 
Kevin Bacon 
sýndu stórleik 
í stórmynd-
inni um 
geimflaugina 
frægu Apollo 
13 og ferðina 
örlagaríku. 

DAUÐASYND-
IRNAR SJÖ 
 Kvikmyndin 
Seven var og 
er ein besta 
spennumynd 
allra tíma. Og 
það skemmdi 
ekkert fyrir 
að í mynd-
inni voru þeir 
fé lagar Brad 
Pitt og Morg-
an Freeman. 

FULLKOMNA FJÖLSKYLDAN  Það eru tveir áratugir 
síðan fullkomna Brady-fjölskyldan brosti Colgate-brosi 
framan í heiminn á hvíta tjaldinu í The Brady Bunch.

THEY CAN TAKE OUR LIVES … BUT THEY CAN NEVER TAKE OUR FREEDOM! 
 Mel Gibson fór á kostum í hlutverki skoska stríðsmannsins sem gerði allt fyrir 
föðurlandið í Braveheart.

GÓÐKUNNINGJAR LÖGREGLUNNAR  Kevin Spacey fór gjörsamlega á kostum í 
magnaðri spennumyndinni The Usual Suspects sem sennilega fáir gleyma. 

HÓTELERFINGINN  Adam Sandler fór á kostum sem fullorðni strákurinn í Billy 
Madison sem þurfti að fara aftur í barnaskóla til þess eins að fá arf frá föður sínum.



AÐEINS Í HAGKAUP SMÁRALIND OG SKEIFUNNI
MINNI MARKAÐIR Í GARÐABÆ OG KRINGLU

VERÐ FRÁ

KRÓNUM

299

GRÍÐALEGA MIKIÐ ÚRVAL AF DVD, BLURAY OG TÓNLIST
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„Við ætlum að hafa þetta kósý 
og kveðja þennan erfiða vetur 
almennilega“ segir Kristinn 
Sæmundsson, sem stendur fyrir 
einhverri huggulegustu tónlistar-
hátíð hér á landi.

Heima í Hafnarfirði er tón-
listarveisla með öðruvísi sniði 
en þekkist hér á landi. „Allir tón-
leikarnir eru haldnir inni á heim-
ilum fólks í Hafnarfirði og við 
gerum heimsóknum því hátt undir 
höfði,“ útskýrir Kristinn. Hátíðin 
er haldin síðasta vetrardag, þann 
22. apríl næstkomandi og er vel 
til þess fallin að fagna sumrinu. 

Hátíðin var haldin í fyrsta skipti 
í fyrra og hefur nú fest sig í sessi 
meðal bæjarbúa. Hugmyndin á 
rætur sínar að rekja til Færeyja 
og fékk Kristinn þá flugu í höf-
uðið að þetta væri eins og sniðið 
fyrir Hafnarfjörð og aftur varð 
ekki snúið.

„Tónleikarnir verða haldnir í 
þrettán heimahúsum og munu því 
þrettán hljómsveitir stíga á svið 
frá klukkan átta og lýkur fjörinu 
um ellefu. Þá geta gestir haldið 
áfram í miðbæ Hafnarfjarðar.“

Þeir tónlistarmenn sem boðað 
hafa komu sína eru til dæmis KK, 
Jóhanna Guðrún, Herbert Guð-
mundsson, Dimma, Jón Jónsson, 
Friðrik Dór, Hjörtur Howser og 
Langi Seli mun láta sjá sig ásamt 
Skuggunum. Hafnarfjörður verður 
undirlagður tónleikum, því utan-

Hafnfi rðingar bjóða 
heim í tilefni sumars
Mikið verður um dýrðir í Hafnarfi rði þegar tónlistarfólk streymir inn á heimili 
og heldur þar tónleika. Almenningi gefst kostur á að kaupa miða og vera með.

HEIMA   Kristinn fór á sams konar hátíð í Færeyjum og sneri aftur hugfanginn af 
hugmyndinni um að koma svipuðu á koppinn í Hafnarfirði.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

dagskrártónleikar verða úti um 
allan bæ. 

„Svo verður boðið upp á fyrir-
bærið Opinn míkrafón, þar sem 
fólk getur skráð sig og troðið upp 
eins og því sýnist. Þessi liður 
gekk svo vel í fyrra að við ætlum 
að gera enn meira úr honum í ár,“ 
upplýsir Kristinn glaður í bragði. 

Kristinn er enginn nýgræð-
ingur í tónlistarsenunni en hann 
gengur gjarnan undir nafninu 
Kiddi Kanína. Hann átti Hljóma-
lind á sínum tíma og hefur verið 

iðinn við að koma hljómsveitum á 
kortið, svo sem Sigur Rós. Hann 
er einnig maðurinn á bak við 
fjölda tónleika hérlendis og flutti 
meðal annars hingað til lands 
Prodigy, Shellac og Will Oldham. 
Hann tók sér þrettán ára pásu 
frá tónlistarsenunni en kemur nú 
tvíefldur til leiks.

„Miðasala gengur verulega 
vel og geri ég ráð fyrir að upp-
selt verði áður en langt um líður,“ 
segir Kristinn í lokin.

 gudrun@frettabladid.is

Hrafn er mállaus 

piltur sem flækist um 

götur Reykjavíkur.

Hann á hvergi heima 

og lifir á jaðri sam-

félagsins. Átakasaga 

sem kemur okkur við.

„Kristín er einstakur höfundur 
… meistaralega gert! . . .  Hún er í 
algjörum sérflokki! . . .  mjög flott!“
FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR / KILJAN

„Magnað verk . . .  einstök rödd.“
ÞORGEIR TRYGGVASON / KILJAN
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MUDDYFOX HJÓLAJAKKAR

SLAZENGER SUNDBOLUR

MUDDYFOX HJÓLABUXUR MEÐ PÚÐA

ADIDAS STORM SUNDGLERAUGU

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

MUDDYFOX HJÓLABOLIR

SLAZENGER SUNDBUXUR

MUDDYFOX VATNSHELDAR HJÓLABUXUR

SLAZENGER BLADE SUNDGLERAUGU

SKECHERS URBAN TRACK FWD HERRA

KR.
GILDIR Á

KR.

SKECHERS UTK IMPERIA HERRA

AST BIRT MEÐ FYRIRVARA

KR.

SKECHERS BIKER VERI KVENNA

OG PRENTVILLUR

KR.

SKECHERS FLEX APPEAL KVENNA

M INNSLÁTTAR OAR OÐAN BIRGÐIR ENDAR ENDA
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BAKÞANKAR 
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Mitt óbætanlega tjón í Tyrklandi
Ég mun aldrei bíða þess bætur að hafa 

farið til hinnar dásamlegur borgar Ist-
anbúl fyrir sautján árum. Með reglulegu 
millibili horfi ég raunamæddur í spegilinn 
og óska þess að hafa aldrei stigið þar fæti.

ÉG vann í Aþenu um þær mundir og 
þegar ég fékk vikufrí ákvað ég að setja 
brækur og bol í poka, hoppa upp í lest 
og taka stefnuna norðaustur. Var ég 
undir svo miklum áhrifum frá Sigurði A. 
Magnús syni að ég tók þokkadís á löpp í 
Þessalóníku, þar sem ég hafði stutta við-
dvöl. Sagðist hún ætla að koma á eftir mér 
til Istanbúl að nokkrum dögum liðnum. Í 

lestinni frá Þessalóníku til Istanbúl var 
mikið fjör enda full lest af ungu fólki. 

Ákvað góður hópur að leita að hóteli 
í sameiningu og halda svo hópinn í 

borginni. Ég fékk síðan bakþanka, 
aldrei þessu vant, og ákvað að 
stinga þetta fólk af enda átti ég von 
á þokkadísinni frá Þessalóníku sem 
ég vildi njóta í einrúmi. 

SVO féll fyrra gengi. Aldrei kom 
þokkadísin, kannski sem betur fer 

því ég fékk matareitrun og var því fjarri 
góðu gamni. Svo varð ég vitni að ástar-
atlotum samkynhneigða móttökustjórans 
á hótelinu sem gerði mig að óþægilegu 
vitni. Var viðmót hans eftir það þvílíkt að 
ég taldi hann helst vilja koma mér fyrir 
kattarnef. Ég opnaði því glugga og faldi 
koddann fyrir svefninn.

TIL að pússa af mér alla ólukkuna ákvað 
ég að fara til rakara og láta hann snoða 
af mér lokkana sem í þá daga minntu á 
Alexander mikla. Þegar búið var að snoða 
mig og nudda, tók rakarinn upp kveikjara, 
leysti gas í eyrun á mér og kveikti í svo ég 
lyktaði eins og sviðahaus. Varð þetta til að 
örva hárvöxtinn í eyrunum, sem er ekki 
gott. Enn í dag sprettur þaðan brúskur 
mikill ef ég hef ekki snör handtök. Ef ég 
gleymi mér í nokkra daga verð ég síð-
hærður um eyrun. Er þetta heldur neyðar-
legt þar sem hárvöxtur er með minnsta 
móti víðast annars staðar á höfðinu. 

EINA meðalið er að grípa í Hamskiptin 
eftir Franz Kafka og hugsa með sér að 
þetta gæti svo sem verið verra. 

Miðasala á: 

LOKSINS HEIM 3D KL. 3 - FORSÝNING
LOKSINS HEIM 2D KL. 5.30 - FORSÝNING
THE GUNMAN KL. 8 - 10.30
LITTLE DEATH KL. 8 - 10.20
THE GRUMP KL. 5.30 - 8
CHAPPIE KL. 10.20
ANNIE KL. 5
HRÚTURINN HREINN KL. 3
BIRDMAN KL. 10.20
ÖMURLEG BRÚÐKAUP - ÍSL TEXTI KL.. 3 - 5.30 - 8
PADDINGTON KL. 3

LOKSINS HEIM 3D KL. 3.15 - FORSÝNING
LOKSINS HEIM 2D KL. 1 - FORSÝNING
THE GUNMAN KL. 5.30 - 8 - 10.30
THE GUNMAN LÚXUS KL. 8 - 10.30
LITTLE DEATH KL. 5.45 - 10.20
THE DUFF KL. 3.15 - 5.45
CHAPPIE KL. 8 - 10.40
ANNIE KL. 2 - 5
HRÚTURINN HREINN KL. 1
KINGSMAN KL. 8 - 10.45
KINGSMAN LÚXUS KL. 2 - 5
PADDINGTON KL. 1 - 3.3O

FORSÝNINGAR
UM HELGINA

Í 2D OG 3D

THE GUNMAN 8, 10:25
LOKSINS HEIM 3D 3:50 - ÍSL TAL
LOKSINS HEIM 2D 1:50 - ÍSL TAL
CINDERELLA - ÍSL TEXTI 2, 5, 8
STILL ALICE 5:50, 8
VEIÐIMENNIRNIR 10:35
KINGSMAN 10:10
HRÚTURINN HREINN 2D 1:50, 3:50
PADDINGTON 2D 5:50 - ÍSL TAL

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

FORSÝND UM HELGINA Í 2D OG 3D

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

Æðisleg ný stuttmynd
Frozen Fever er sýnd á undan

Stórkostleg mynd frá Disney fyrir alla 
fjölskylduna

Sýnd með ísl. texta

Sýnd með ísl. texta

VILLAGE VOICE

THE PLAYLIST

THE HOLLYWOOD REPORTER

Forsýnd um helgina

Byggt á samnefndri metsölubók
Divergent þríleikurinn heldur áfram

Vinsælasta bíómyndin í heiminum í dag!
Mögnuð ævintýramynd

Leikarahjónin Ryan Reynolds 
og Blake Lively eignuðust dótt-
ur síðastliðinn desember og er 
hún fyrsta barn þeirra beggja, 
en þau gengu í hjónaband árið 
2012.

Í viðtali við sjónvarpsstöð-
ina the Today Show í gær leysti 
Reyn olds loksins frá skjóðunni 
en gat þó ekki sleppt því að grín-
ast örlítið í umsjónarmanni þátt-
arinns og sagði nafn dótturinnar 
Butternut Summer Squash. Það 
dró hann þó snarlega til baka og 
tilkynnti að dóttirin hefði fengið 
nafnið James.

Reynolds er alsæll með nýja 

hlutverkið en tók þó fram í við-
talinu að megináskorunin væri 
svefnleysið sem fylgdi, ástand 
sem flestir nýbakaðir foreldr-
ar kannast sjálfsagt við. Hann 
grínaðist jafnframt með að hann 
og Lively væru farin að hallast 
að því að James litla væri með 
ofnæmi fyrir svefni.

Reynolds og Lively kynntust 
árið 2010 við tökur á myndinni 
Green Lantern. 

Ljóstraði upp nafni dótturinnar

HAMINGJUSÖM  Lively og Reynolds 
saman stuttu fyrir fæðingu dóttur 

sinnar James.
 NORDICPHOTOS/GETTY



- Aukin þekking og samkeppnishæfni 
  sem veitir þér forskot á þínu sviði

- Hagnýtt nám með áherslu á 
   frumkvæði og sjálfstæði nemenda

- Nýtt upphaf sem opnar þér leið 
  að háskólanámi
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HÓPURINN
MARKVERÐIR:
Hannes Þór Halldórsson  Sandnes Ulf
Ögmundur Kristinsson  Randers
Ingvar Jónsson  Start

VARNARMENN:
Birkir Már Sævarsson  Hammarby
Ragnar Sigurðsson  Krasnodar
Kári Árnason  Rotherham
Ari Freyr Skúlason  OB
Hallgrímur Jónasson  OB
Jón Guðni Fjóluson   Sundsvall
Hörður Björgvin Magnússon  Cesena
Haukur Heiðar Hauksson  AIK

MIÐJUMENN:
Eiður Smári Guðjohnsen  Bolton
Aron Einar Gunnarsson  Cardiff
Emil Hallfreðsson  Hellas Verona
Birkir Bjarnason  Pescara
Jóhann Berg Guðmundsson  Charlton
Rúrik Gíslason   FCK
Gylfi Þór Sigurðsson  Swansea
Guðlaugur Victor Pálsson  Helsingborg

SÓKNARMENN:
Kolbeinn Sigþórsson  Ajax
Alfreð Finnbogason   Real Sociedad
Jón Daði Böðvarsson   Viking
Viðar Örn Kjartansson  Jiangsu Guoxin-Sainty

FÓTBOLTI „Það var ekkert svo erf-
itt að velja þennan hóp. Við vorum 
viðbúnir meiðslum og höfum 
verið að fylgjast með um 35 leik-
mönnum og vorum búnir að for-
gangsraða ef einhverjir myndi 
meiðast og annað,“ segir Heimir 
Hallgrímsson, annar landsliðs-
þjálfara Íslands, en hann og Lars 
Lagerbäck tilkynntu í gær leik-
mannahópinn fyrir leikinn gegn 
Kasakstan sem fer fram ytra þann 
28. mars næstkomandi.

Þremur dögum síðar mun þessi 
hópur síðan mæta Eistum í vin-
áttulandsleik. Sölvi Geir Ottesen 
og Theodór Elmar Bjarnason gátu 
ekki gefið kost á sér vegna meiðsla 
og þeir Helgi Valur Daníelsson og 
Ólafur Ingi Skúlason voru ekki 
valdir að þessu sinni.

„Þeir eiga enn möguleika. Þetta 
var bara valið svona að þessu 
sinni. Það er bara mjög ánægju-
legt að það sé barátta um sætin í 
hópnum,“ segir Heimir.

Framtíðarmenn eins og Haukur 
Heiðar Hauksson og Hörður Björg-
vin Magnússon eru í hópnum að 
þessu sinni og einnig kemur Guð-
laugur Victor Pálsson inn í hópinn. 

Nýta tapið á jákvæðan hátt
Ísland tapaði sínum síðasta leik í 
undankeppni EM gegn Tékkum og 
þjálfararnir hafa reynt að nýta það 
tap á jákvæðan hátt fyrir liðið.

„Ef við hefðum unnið í Tékk-
landi hefði ég haft áhyggjur af 
vanmati í Kasakstan. Ég held að 
tapið í Tékklandi muni að vissu 
leyti hjálpa okkur þó svo það sé 
aldrei gott að tapa,“ segir Heim-
ir og bendir á að lið Kasakst-
an sé sýnd veiði en ekki gefin þó 
svo liðið sitji í neðsta sæti riðils-
ins með eitt stig eftir fjóra leiki. 
Ísland er í öðru sæti með níu stig.

„Þeir eru mjög erfiðir heim að 
sækja. Þeir eru bæði með létta, 
snögga og tekníska leikmenn og 

svo sterka stráka í vörninni. Þeir 
spila með þrjá miðverði og oft 
á tíðum eru fimm í vörninni hjá 
þeim. Liðum hefur reynst erf-
itt að brjóta þá niður eins og sást 
til að mynda í Hollandi þar sem 
Kasakstan komst yfir og Hollandi 
tókst ekki að skora fyrr en eftir 
um 70 mínútur.“

Tímabilið að byrja í Kasakstan
Landsliðsþjálfarinn vildi lítið gefa 
upp um veikleika andstæðingsins 
og hvernig Ísland ætli sér að sækja 
á þá. Hann sagði þó að ekki væri 
hægt að bjóða upp á neinar afsak-
anir ef illa færi.

„Allir leikmenn Kasakstan spila 
í heimalandinu og það hlýtur að 
teljast vera veikleiki hjá þeim að 
allt liðið er að byrja tímabilið sitt 
núna. Þeir gætu því verið ryðgað-
ir.“

Fyrir ekki svo löngu hefði 
íslenska landsliðið verið sátt við 
að fara til lands eins og Kasakst-
an og sækja eitt stig. Þeir tímar 
eru sem betur fer liðnir. Íslenska 
liðið ætlar sér þrjú stig og ekkert 
annað í Astana.

„Staðan í riðlinum býður ekki 
upp á annað. Við verðum að fara 
þarna út til þess að vinna leik-
inn þó svo það yrði enginn heims-
endir ef við gerðum jafntefli. Við 
megum samt ekki tapa þessum 
leikjum ef við ætlum okkur annað 
sætið í riðlinum.“

Eiður til í að fórna sér
Eiður Smári Guðjohnsen var aftur 
valinn í hópinn og hann tekur slag-
inn þó svo eiginkona hans eigi von 
á þeirra fjórða barni á svipuðum 
tíma og leikurinn fer fram.

„Hann var mjög jákvæður á 
þetta verkefni þó svo þau hjónin 
eigi von á barni. Þetta er virðing-
arvert hjá honum og sýnir hvernig 
karakter hann er. Eiður er til í að 
fórna sér fyrir land og þjóð,“ segir 

Heimir og bætir við að það hafi 
ekki þurft að setja neina pressu á 
Eið Smára til að vera með. „Það er 
frábært að hann sé til í að hjálpa 
okkur.“

Eins og gengur er mismunandi 
stand á leikmönnum íslenska liðs-
ins. Sumir eru að spila á meðan 
aðrir fá ekki mörg tækifæri. Tíma-
bilið hjá öðrum leikmönnum er svo 
kannski ekki hafið.

„Vissulega hefur staðan oft verið 
betri. Við höfum átt markahæstu 
menn í Noregi og Hollandi er við 
spilum landsleik. Allir á flugi, en 
þetta er sá tími ársins þar sem 
ekki eru allir komnir í gang. Þetta 
er eðlilegt.“ henry@frettabladid.is

Við verðum að vinna
Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari segir að staðan í riðli Íslands bjóði ekki 
upp á annað en að Ísland verði að vinna í Kasakstan. Eiður Smári snýr aft ur.

LÉTTIR  Landsliðsþjálfararnir Lars Lagerbäck og Heimir Hallgrímsson voru hressir og jákvæðir á blaðamannafundi í gær. Þeir 
ætla til Astana í Kasakstan að sækja þrjú stig. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ALPAGREINAR María Guðmundsdóttir og Einar Kristinn Kristgeirsson, lands-
liðsfólk í alpagreinum, unnu sigur í stórsvigi kvenna og karla á Skíðamóti 
Íslands á Dalvík. María var fyrst eftir fyrri ferðina í kvennaflokki og hélt 
forystunni eftir þá seinni, en Helga María 
Vilhjálmsdóttir náði bestum tíma í seinni 
ferðinni. Samanlagt fór María ferðirnar 
tvær á 2:29,50 mínútum en Helga María 
var á 2:31,08 mínútum. Erla Ásgeirsdóttir 
varð þriðja á 2:33,28 mínútum.

Fjórir Norðmenn urðu á undan 
Einari Kristni en þar sem þeir eru 
gestir á mótinu kom það ekki að sök fyrir 
Einar. Hann náði bestum tíma Íslendinga 
í báðum ferðum og kom í mark samtals á 
2:27,09 mínútum, tæpri sekúndu á undan 
Sturlu Snæ Snorrasyni.

María og Einar unnu stórsvigið
HANDBOLTI Ísland tapaði fyrir 
Sviss í vináttulandsleik ytra í gær, 
25-21. Stelpurnar okkar leiddu með 
fjögurra marka mun í hálfleik en 
heimamenn léku þær svo grátt eftir 
hlé. Birna Berg Haraldsdóttir var 
markahæst í íslenska liðinu með 
átta mörk en Hrafnhildur Hanna 
Þrastardóttir og Ramune Pekarskyte 
skoruðu fjögur hvor.

Stelpurnar unnu fyrsta leikinn 
gegn Sviss í fyrradag en mæta þeim 
í þriðja og síðasta skiptið í dag. Leik-
irnir eru liður í undirbúningi liðsins 
fyrir leiki gegn Svartfjallalandi í 
undankeppni HM 2015 í júní.  - esá

Tap í öðrum leik
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FÓTBOLTI Dregið var í fjórðungsúrslit 
Meistaradeildar Evrópu í gær en 
grannliðin í spænsku höfuðborginni, 
Real og Atletico Madrid, lentu saman. 
Real er ríkjandi Evrópumeistari en 
Atletico hafði betur í baráttunni um 
Spánarmeistaratitilinn í vor.

Annað spænskt stórlið, Barcelona, 
mætir milljarðaliði PSG frá Frakk-
landi sem sló Chelsea úr leik í 
síðustu umferð. Þýska stórveldið 
Bayern München dróst gegn Porto 
og Ítalíumeistarar Juventus mæta 
franska liðinu Monaco.

Leikirnir fara fram 14./15. apríl og 
21./22. apríl næstkomandi.  - esá

Real gegn Atletico
FIMLEIKAR Íslandsmótið í áhaldafim-
leikum fer fram í Laugabóli í Laugar-
dal um helgina. Allt okkar sterkasta 
fimleikafólk mætir til leiks en þau 
Norma Dögg Róbertsdóttir og Bjarki 
Ásgeirsson eiga titil að verja.

Von er á spennandi keppni í 
fjölþrautarkeppninni í dag. Valgarð 
Reinhardsson, fimleikmaður ársins, 
mun veita Bjarka harða samkeppni 
um titilinn í karlaflokki og þá getur 
Thelma Rut Hermannsdóttir sett met 
með því að vinna titilinn í sjötta sinn 
í kvennaflokki. Einnig er reiknað með 
því að Dominiqua Belányi láti til sín 
taka. - esá

Allir bestu mæta

365.is  
Sími 1817

365 SPORTRÁSIR

LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED

Baráttan um Meistaradeildarsæti hefur sjaldan verið harðari í Enska 
boltanum. Á sunnudag mætast fornir fjendur í einum stærsta leik 
tímabilsins. Nær Manchester Utd. fimm stiga forskoti á Liverpool eða 
kemst Rauði herinn upp fyrir Rauðu djöflana?

365 SPORTRÁSIR

SVAKALEGUR 
SUNNUDAGUR

Sunnudagur kl. 13:20

UPPGJÖR Á ANFIELD

BARCELONA–REAL MADRID

Messi og Suárez gegn Ronaldo og Bale. Dramatíkin verður í hámarki 
á Camp Nou því Börsungar geta aukið forskot sitt með sigri en 
Madrídingar geta komist upp fyrir Barcelona með sigri. 

Sunnudagur kl. 19:50

ÞAÐ ER KOMIÐ 
AÐ EL CLÁSICO

SETTU ÞIG Í STELLINGAR FYRIR TVO AF LEIKJUM ÁRSINS!



MIÐASALA Á TIX.IS OG Í LUCKY RECORDS
EKKI LÁTA ÞIG VANTA Í STÆRSTA PARTÍ SUMARSINS
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27 ÁRA 
Argentínumaður
Hjá Barcelona 
frá 2000
SPÆNSKA 
DEILDIN Í VETUR
32 mörk í 27 leikjum
2014: 
15 í 16 leikjum
2015: 
17 í 11 leikjum

23 ÁRA 
Brasilíumaður
Hjá Barcelona frá 2013
SPÆNSKA DEILDIN 
Í VETUR

25 ÁRA 
Walesmaður
Hjá Real Madrid 
frá 2013
SPÆNSKA DEILDIN 
Í VETUR
12 mörk í 24 leikjum
2014: 7 í 12 leikjum
2015: 5 í 12 leikjum

27 ÁRA 
Frakki
Hjá Real Madrid 
frá 2009
SPÆNSKA DEILDIN 
Í VETUR
13 mörk í 25 laeikjum
2014: 8 í 13 leikjum
2015: 5 í 12 leikjum

30 ÁRA 
Portúgali
Hjá Real Madrid 
frá 2009
SPÆNSKA DEILDIN 
Í VETUR
30 mörk í 24 leikjum
2014: 25 í 14 leikjum
2015: 5 í 10 leikjum

FÓTBOLTI Það er ekki hægt að finna 
sterkari sóknarþríeyki í fótboltan-
um en hjá spænsku liðunum Barce-
lona og Real Madrid og það verður 
því algjör knattspyrnuveisla þegar 
liðin mætast í El Clasico um helgina. 

Þarna fær knattspyrnuáhugafólk 
tækifæri til að sjá BBC (Karim Ben-

zema, Gareth Bale, Cristiano 
Ronaldo) á móti MSN (Lionel 
Messi, Luis Suarez, Neymar) 

í leik sem er eins mikilvægur og 
þeir geta orðið. Það er ekki bara 
heiðurinn undir heldur einnig 
spænski meistaratitillinn. 

Barcelona er á heimavelli og 
hefur eins stigs forskot á Real 
Madrid á toppi deildarinnar. Hér er 
því á ferðinni einn mest spennandi 
El Clasico-leikur síðustu ára. 

Real Madrid vann fyrri leikinn 
3-1 á Bernabéu þrátt fyrir að Barce-
lona kæmist í 1-0 í upphafi leiks. Sá 
leikur snerist þó aðallega um það að 
Luis Suárez var að spila sinn fyrsta 
leik með Barcelona eftir leikbann-
ið og Úrúgvæinn var alls ekki kom-

inn í takt við hina tvo. Í raun var 
það Real Madrid sem réð ríkjum á 
Spáni fyrir jól, bæði í stigasöfnun 
og í markaskorun BBC-þríeykisins. 
BBC skoraði þrettán mörkum meira 
en MSN fyrir áramót og Real var 
með fjögurra stiga forskot á Börs-
unga yfir jólin.

Enginn var betri en Cristiano 
Ronaldo sem skoraði 25 mörk í 
fyrstu fjórtán deildarleikjum tíma-
bilsins. Með nýkrýndan besta fót-
boltamann í heimi leit út fyrir að 
Evrópumeistarar Real Madrid væru 
óstöðvandi.

Lionel Messi og félagar í MSN-
þríeyki Barcelona voru hins vegar 
ekki búnir að leggja árar í bát. 
Messi hefur skipt yfir í túrbó-gírinn 
á árinu 2014 og þeir Messi, Neymar 
og Suárez virðast ná betur saman 
með hverjum leik.

Á sama tíma og Barcelona fann 
aftur taktinn lenti Real Madrid 
hins vegar í vandræðum, Gullbolt-
inn virtist þyngja Cristiano Ronaldo 
sem hefur bara verið venjulegur 
leikmaður síðan hann var kosinn 
sá besti í heimi annað árið í röð. 
Kannski bara orðinn svolítið saddur 
á meðan aðalkeppinauturinn, Lionel  

Messi, spilar eins og maður sem er 
glorhungraður í að komast aftur í 
hásæti fótboltaheimsins.

Lionel Messi hefur skoraði 17 
mörk í fyrstu 11 leikjum ársins og 
MSN-gengið er með fjórtán fleiri 
mörk en BBC-þríeykið það sem af 
er á árinu 2015. Góð spilamennska 
Börsunga hefur skilað þeim í topp-
sæti deildarinnar. 

Barcelona getur náð fjögurra stiga 
forskoti með sigri á Real Madrid 
klukkan 20.00 á sunnudagskvöld-
ið. Real-liðið getur með sigri tekið 
aftur frumkvæðið fyrir síðustu tíu 
umferðir tímabilsins. 

Börsungar hafa unnið sig til baka 
upp í toppsætið og þar er ekki á dag-
skrá að tapa stigum á heimavelli á 
móti erkióvinunum sem hafa ekki 
unnið tvo leiki í röð á móti Barca 
síðan fyrir íslenska bankahrunið.
Það er von á knattspyrnuveislu á 
Nývangi því lið með sóknarþríeyki 
eins og Barcelona og Real Madrid 
eru ekki að fara að leggjast í vörn. 
BBC og MSN vilja hafa boltann og 
það sem oftast. Fyrir vikið verð-
ur enginn svikinn af því að skella 
sér í sófann og fylgjast með beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport.

Óskar Ó.
Jónsson
ooj@frettabladid.is

KOMNIR Í GANG  MSN eða Lionel Messi, Neymar og Luis Suarez eru búnir að skora saman 29 mörk á árinu 2015.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Stjörnustríðið mikla 
Barcelona og Real Madrid mætast á Nývangi á sunnudagskvöldið í lykilleik í 
baráttunni um spænska titilinn. Augu allra verða á sóknarþríeykjum liðanna. 

FÓTBOLTI Stórleikur helgarinnar 
í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta 
fer fram á Anfield á sunnudaginn 
klukkan 13.30 þegar erkifjendurn-
ir Liverpool og Manchester United 
mætast. Með sigri kemst Liverpool 
upp fyrir United í fjórða sæti deild-
arinnar, en tveimur stigum munar 
á liðunum fyrir leikinn.

Þetta er mjög athyglivert í ljósi 
stöðu liðanna þegar þau mætt-
ust fyrir þrettán umferðum síðan. 
Þá vann United öruggan 3-0 sigur 
sem markaði vissan lágpunkt fyrir 
Liverpool-liðið. Það var þá að tapa 
fjórða leiknum af síðustu sjö í deild-
inni og var með 21 stig í tíunda sæti.

Sagan var allt önnur hjá læri-
sveinum Louis van Gaal á þeim 
tíma. Sigurinn á Liverpool var 
sá sjötti í röð í deildinni og flaug 
liðið hátt í þriðja sæti með 31 stig, 
tíu stigum meira en erkifjend-
urnir í Liverpool sem voru ekki í 
umræðunni um Meistaradeildar-
sæti.

Tapið á Old Trafford var þó 
viss tímamót hjá Liverpool-liðinu 
og reyndar frekar stór. Brendan 
Rodgers mætti þar til leiks með 
3-4-3-kerfið sem gekk ekki upp í 
Manchester en hefur svínvirkað 
síðan þá.

Síðan Liverpool tapaði fyrir 
United  á Old Trafford hefur liðið 
unnið tíu leiki af þrettán í deildinni, 
gert þrjú jafntefli og ekki tapað 

einum einasta. Það hefur landað 
flestum stigum allra liða yfir þessa 
þrettán leiki, eða 33 talsins. Liver-
pool er einfaldlega besta liðið á Eng-
landi í síðustu þrettán leikjum.

Nú er sagan önnur en var þá hjá 
United. Eftir sigurinn á Liverpool 
er liðið vissulega búið að vinna sjö  
leiki, þar af þrjá síðustu, en það er 
einnig búið að gera fjögur jafntefli 
og tapa tveimur. United er í fimmta 

sæti yfir stigasöfnun í síðustu þrett-
án umferðum með 25 stig, átta stig-
um minna en Liverpool.

Liverpool var ekkert alslæmt 
í 3-0 tapinu á Old Trafford. Eins 
og svo oft áður dró David De Gea 
 United-menn að landi með frábærri 
frammistöðu, en nú fáum við að sjá 
svart á hvítu hvert Liverpool-liðið er 
komið með nýja kerfið hans Brend-
ans Rodgers að vopni.  - tom 

Tilraunin fullkomnuð?
Liverpool tekur á móti Manchester United í stórleik helgarinnar. Tilraun 
Brendans Rodgers hófst með tapi á Old Traff ord en hefur virkað síðan þá.

FALL VAR FARARHEILL  Liverpool hefur ekki tapað leik síðan það steinlá gegn 
Manchester United á Old Trafford fyrir þrettán umferðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

28 ÁRA 
Úrúgvæmaður
Hjá Barcelona 
frá 2014
SPÆNSKA DEILDIN 
Í VETUR
7 mörk í 18 leikjum
2014: 1 í 8 leikjum
2015: 6 í 10 leikjum

17 mörk í 23 leikjum
2014: 
11 í 13 leikjum
2015: 
6 í 10 
leikjum



Í Hátíðasal skólans:
Kl. 12:30 
Stutt dagskrá 

* Ávarp formanna nemendafélaganna

* Skólameistari segir nokkur orð

* Söngur - Sjana Rut Jóhannsdóttir

* Forseti Íslands ávarpar samkomugesti

* Söngur - Sjana Rut Jóhannsdóttir

* Skólastjóri Véltækniskólans

Víðsvegar um skólann:
Kl 13:00 - 15:30 fyrirtækjakynningar
* Siglingasamlíkir

* Vélhermir

* Suðuhermir

* Vinnustofur nemenda í:
 Véla- og smíðahúsi
 Rafmagnshúsi
 Samlíki - skipstjórn

 Kafbát (kjallara aðalbyggingar)

* Glóðarhausvélin gangsett kl. 13:30 og 14:30

* Í turni: 

 Siglingatæki, Radar, GPS, útsýnispallur
* Myndir af nemendaárgöngum  
 vélstjórnar á skjáum í aðalbyggingu og   

 rafmagnshúsi.

* Veitingasala í matsal á 4. hæð
 

Stofa H 201
kl: 14:00
* Skólakynning Véltækniskólans og  

 Skipstjórnarskólans

www.tskoli.is

Dagskrá

Skrúfudagurinn 
Vélstjórn 100 ára

Opið hús í Tækniskólanum Háteigsvegi (Sjómannaskólanum) í dag, laugardag, 
frá kl. 12:30 til 15:30. Húsið opnar kl. 12:00. Allir velkomnir í skólann.

Véltækniskólinn og Skipstjórnarskólinn ásamt fyrirtækjum í tengdum greinum 
kynna starfsemi sína.

Reykjavíkurflugvöllur
kl: 10:00 - 16:00
* Opið hús í verklegu deild Flugskóla   

 Íslands á Reykjavíkurflugvelli (HR megin).
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00 
Fyrirtækjaheimsókir 15.30 Stormað 16.00 
Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguferðir 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur og tækni 19.00 ABC 
barnahjálp 19.30 Frá Haga í maga 20.00Hrafnaþing 
á Vestfjörðum 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 23.00 Kling 
Klang 23.30 Eldhús meistaranna 

08.20 Stoke - Crystal Palace
10.00 Man. City - WBA
11.40 Newcastle - Arsenal
13.20 Liverpool - Man. Utd.  BEINT
15.50 Hull - Chelsea  BEINT
18.00 Liverpool - Man. Utd.  
19.40 Hull - Chelsea  
21.20 QPR - Everton
23.00 West Ham - Sunderland  

09.15 Reading - Bradford  
10.55 Man. Utd. - Arsenal  
12.40 Ensku bikarmörkin 2015 
13.10 Haukar - Keflavík  
14.40 Barcelona - Man. City  
16.20 Meistarad. - Meistaramörk  
16.50 Internazionale - Wolfsburg  
18.30 Evrópudeildarmörkin
19.20 La Liga Report  
19.50 Barcelona - Real Madrid  BEINT
22.00 NBA Special - The Bad Boys  
23.45 UFC Now 2015  
00.35 Barcelona - Real Madrid

08.10 Gambit 
09.40 Something’s Gotta Give
11.45 Hope Springs
13.25 Someone Like You
15.05 Gambit
16.35 Something’s Gotta Give 
18.40 Hope Springs
20.20 Someone Like You 
22.00 Magic Mike
23.50 Green Hornet 
01.50 Project X 
03.20 Magic Mike

18.40 Friends
19.05 New Girl
19.30 Modern Family
19.55 Two and a Half Men
20.15 Viltu vinna milljón? 
21.00 Twenty Four
21.45 Believe
22.25 Rita
23.05 Sisters
23.50 Viltu vinna milljón?
00.30 Twenty Four
01.15 Believe
01.55 Rita
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.00 Þjóðbraut 17.00 Helgin 17.30 Kvennaráð 
18.00 Lífsstíll 18.30 Hringtorg 19.00 Atvinnulífið 
19.30 Neytendavaktin 20.00 Mannamál 20.30 
Heimsljós 21.00 Helgin 21.30 Kvennaráð 22.00 
Lífsstíll 22.30 Hringtorg 23.00 Atvinnulífið 23.30 
Neytendavaktin

08.00 Golfing World 2015 08.50 Ryder Cup 
2014 - Official Film 10.05 PGA Tour 2015 
15.35 PGA Tour 2015 - Highlights 16.30 PGA 
Tour 2015 22.00 PGA Tour 2015

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.30 The Talk 
12.10 The Talk 
12.50 Dr. Phil 
14.11 Dr. Phil
14.53 Cheers 
15.18 Royal Pains
16.00 The Real Housewives of Or-
ange County 
16.50 The Biggest Loser - Ísland 
17.57 Svali & Svavar 
18.45 Parks & Recreation 
19.06 The Office 
19.28 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
19.52 Solsidan 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order 
21.45 Allegiance 
22.30 The Walking Dead 
23.20 Hawaii Five-0
00.05 CSI: Cyber
00.50 Law & Order 
01.35 Allegiance 
02.20 The Walking Dead 
03.10 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Doddi litli og Eyrnastór
07.35 Elías
07.45 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
08.00 Algjör Sveppi
09.20 Villingarnir 
09.45 Kalli kanína og félagar
09.55 Young Justice
10.20 Scooby-Doo! Leynifélagið 
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
11.35 iCarly
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar 
13.50 Modern Family
14.15 Matargleði Evu
14.40 How I Met Your Mother
15.05 Margra barna mæður
15.40 Fókus
16.10 Um land allt
16.50 60 mínútur
17.35 Eyjan
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Ísland Got Talent
20.45 Rizzoli & Isles
21.30 Better Call Saul
22.20 60 mínútur
23.05 Muhammad Ali’s Greatest Fight 
00.40 Eyjan
01.25 Daily Show: Global Edition
01.50 Transparent
02.20 Backstrom
03.05 Vice
03.35 Looking
04.05 A Fish Called Wanda
05.50 Fréttir

17:35 The Amazing Race
18:15 Hot in Cleveland
18:40 Last Man Standing
19:00 Bob’s Burgers
19:25 Amercian Dad
19:45 The Cleveland Show 4
20:10 The League
21:00 Saving Grace
21:45 The Finder
22:25 Bob’s Burgers
22:50 Amercian Dad
23:10 The Cleveland Show 4
23:35 The League
00:25 Saving Grace
01:05 The Finder
01:50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Strumparnir 07.25 Lukku-Láki 07.47 
Tommi og Jenni 07.53 Leyndarmál vísindanna 
08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 08.55 Rasmus Klumpur og félagar  09.00 
Áfram Diego, áfram!  09.24 Svampur 
Sveins  09.45 Latibær 09.55 UKI 10.00 
Ofurhundurinn Krypto  10.22 Kalli á þakinu 
 10.47 Ævintýraferðin  11.00 Strumparnir 
 11.25 Lukku-Láki  11.47 Tommi og Jenni 11.53 
Leyndarmál vísindanna 12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 
Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 
Svampur Sveins  13.45 Latibær  13.55 UKI 
 14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.22 Kalli á þak-
inu 14.47 Ævintýraferðin 15.00 Strumparnir 
 15.25 Lukku-Láki 15.47 Tommi og Jenni 
15.53 Leyndarmál vísindanna  16.00 Dóra 
könnuður  16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  17.00 Áfram Diego, áfram! 
 17.24 Svampur Sveins  17.45 Latibær  17.55 
UKI 18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.22 Kalli á 
þakinu 18.47 Ævintýraferðin 19.00 Pláneta 51 
 20.30 Sögur fyrir svefninn  

07.00 Morgunstundin okkar
09.30 Fínni kostur
09.52 Millý spyr
09.59 Unnar og vinur
10.25 Hraðfréttir
10.45 Ævintýri Merlíns
11.30 Saga lífsins
12.20 Saga lífsins - Á tökustað
12.30 Kiljan
13.10 Matador
13.50 Útúrdúr
14.40 Saga klofinnar borgar
15.30 Eðlisávísun kattarins
16.25 Best í Brooklyn
16.45 Handboltalið Íslands
17.00 Rétt viðbrögð í skyndihjálp
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kalli og Lóla
17.32 Sebbi
17.44 Ævintýri Berta og Árna
17.49 Tillý og vinir
18.00 Stundin okkar
18.25 Kökugerð í konungsríkinu
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Öldin hennar 
20.15 Þú ert hér
20.40 Sjónvarpsleikhúsið–  Foxtrot
21.05 Heiðvirða konan 
22.00 Þrír vitleysingar
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Stöð 2 kl. 19.10
Ísland Got Talent
Glæsilegur íslenskur sjón-
varpsþáttur þar sem leitað 
er að hæfi leikaríkustu ein-
staklingum landsins. Kynnir 
keppninnar er sjónvarps-
maðurinn góðkunni Auðunn 
Blöndal og dómarar eru 
Bubbi Morthens, 
Selma Björnsdótt-
ir, Jón Jónsson og 
Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir.

Rizzoli & Isles
 STÖÐ 2 KL. 20.45  Fimmta þáttaröðin 
um rannsóknarlögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru 
afar ólíkar en góðar vinkonur sem koma 
upp um glæpi Boston-mafíunnar saman. 

American Dad
 STÖÐ 3 KL. 19.25  Elleft a teiknimynda-
serían um Stan og fj ölskyldu hans frá 
höfundum Family Guy. Stan er útsendari 
CIA og er því alltaf til taks í baráttunni 
gegn ógnum heimsins.

Modern Family
 GULLSTÖÐIN KL. 19.30  Fimmta 
syrpan af þessum sprenghlægilegu og 
sívinsælu gamanþáttum sem hlotið hafa 
einróma lof gagnrýnenda víða um heim. 
Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er með 
eru óborganlegar sem og aðstæðurnar 
sem þær lenda í hverju sinni.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Gestir Sigurjóns M. 
Egilssonar að þessu 
sinni verða Árni Páll 
Árnason, Sigríður 
Ingibjörg Ingadótt-
ir, Svandís Svavars-

dóttir, Sigrún 
Magnúsdóttir og 
Þóroddur Bjarnason.

C A F É

„Gelato“ er ítalska orðið fyrir 
rjómaís. Innan veggja Perlunnar 
er framleiddur ekta ítalskur 
gelato sem gott er að njóta með 
útsýninu úr Perlunni í dásamlegu 
gluggaveðri sem svo gjarnan 
herjar á landann.

DAGSKRÁ
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

09.00 Clear History 
10.40 Enough Said 
12.15 The Decoy Bride 
13.45 Edward Scissorhands 
15.30 Clear History 
17.10 Enough Said 
18.45 The Decoy Bride 
20.15 Edward Scissorhands 
22.00 Dallas Buyers Club 
23.55 Fargo 
01.35 Priest 
03.05 Dallas Buyers Club 

11.00 ÞJÓÐBRAUT (e) 17.00 HELGIN (e) 17.30 
KVENNARÁÐ (e) 18.00 LÍFSSTÍLL (e) 18.30 
HRINGTORG (e) 19.00 ATVINNULÍFIÐ (e) 19.30 
NEYTENDAVAKTIN (e) 20.00 Mannamál (e) 
20.30 Heimsljós (e) 21.00 HELGIN (e) 21.30 
KVENNARÁÐ (e) 22.00 LÍFSSTÍLL (e) 22.30 
HRINGTORG (e) 23.00 ATVINNULÍFIÐ (e) 23.30 
NEYTENDAVAKTIN (e)

17.00 Kling Klang 17.30 Eldhús meistaranna 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Kling Klang 19.30 
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 433 
21.30 Gönguferðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur og tækni 23.00 ABC barnahjálp 23.30 Frá 
Haga í maga 00.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum

08.45 Premier League World 2014
09.15 Match Pack
09.45 Wolves - Derby  
11.25 Enska úrvalsdeildin - upphitun
11.55 Messan  
12.35 Man. City - WBA  BEINT
14.50 Newcastle - Arsenal  BEINT
17.00 Markasyrpa
17.20 West Ham - Sunderland  BEINT
19.30 Aston Villa - Swansea
21.10 Tottenham - Leicester
22.50 Southampton - Burnley
00.30 Stoke - Crystal Palace

08.05 PGA Tour 2015 12.05 Inside the PGA 
Tour 2015 12.30 PGA Tour 2015 16.30 PGA 
Tour 2015 22.00 Golfing World 2015 22.50 
PGA Tour 2015 - Highlights

18.25 Friends
18.50 New Girl
19.15 Modern Family
19.40 Two and a Half Men
20.00 Hæðin
20.50 Steindinn okkar 
21.10 Without a Trace
21.55 The Secret Circle
22.35 Rita
23.20 Believe
00.05 Hæðin
00.55 Steindinn okkar
01.15 Without a Trace
02.00 The Secret Circle
02.40 Rita
03.25 Believe
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.10 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
08.40 La Liga Report
09.10 Lübbecke - Kiel
10.35 Þýsku mörkin
11.05 Dynamo Kiev - Everton
12.45 Samantekt og spjall  
13.20 Haukar - Keflavík  
14.50 Aston Villa - Swansea  BEINT
17.00 KR - Grindavík
18.30 Monaco - Arsenal
20.15 Atletico Mad. - Bayer Leverk.
22.50 Meistarad. - Meistaramörk  
23.20 UFC 182. Jones vs. Cormier  
02.25 UFC Now 2015 

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.40 The Talk
12.00 The Talk
12.40 Dr. Phil
13.20 Dr. Phil
14.00 Cheers 
14.20 The Bachelor
15.50 Royal Pains
16.30 Scorpion 
17.15 The Voice 
18.45 The Voice 
19.30 Red Band Society 
20.15 Patch Adams
22.10 Salt
23.50 Unforgettable
00.35 The Client List 
01.20 Hannibal
02.05 The Tonight Show
02.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Stumparnir 
07.25 Doddi litli og Eyrnastór 
07.40 Waybuloo 
08.00 Algjör Sveppi 
09.30 Kalli á þakinu 
09.55 Kalli kanína og félagar
10.20 Tommi og Jenni 
10.45 Ærlslagangur Kalla kanínu og 
félaga 
11.10 Teen Titans Go 
11.35 Victourious 
12.00 Bold and the Beautiful 
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Ísland Got Talent
15.20 Spurningabomban
16.10 ET Weekend
17.25 Sjáðu 
17.55 Latibær 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó 
19.15 Stelpurnar
19.35 Fókus
20.00 Austin Powers. The Spy Who 
Shagged Me 
21.35 Pompeii 
23.20 Closer 
01.00 Her 
03.05 How I Spent My Summer 
Vacation 
04.40 Flypaper udd.
06.05 Stelpurnar

15.10 Flight of the Conchords 
16.00 The Carrie Diaries
16.40 Wipeout 
17.25 One Born Every Minute UK
18.15 Bob’s Burgers
18.35 Amercian Dad
19.00 Cleveland Show 4, The
19.20 American Idol
20.45 Raising Hope
21.10 Trust Me
21.55 Revolution 
22.35 The League 
23.00 American Idol
00.20 Raising Hope
00.45 Trust Me 
01.25 Revolution 
02.10 The League 
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins 
 07.45 Latibær 07.55 UKI  08.00 Ofurhundurinn 
Krypto  08.22 Kalli á þakinu 08.47 Ævintýraferðin 
 09.00 Stumparnir  09.25 Lukku-Láki  09.47 Tommi 
og Jenni 09.53 Leyndarmál vísindanna 10.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  10.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins 
 11.45 Latibær  11.55 UKI 12.00 Ofurhundurinn 
Krypto  12.22 Kalli á þakinu 12.47 Ævintýraferðin 
13.00 Stumparnir  13.25 Lukku-Láki 13.47 Tommi 
og Jenni13.53 Leyndarmál vísindanna 14.00 Dóra 
könnuður  14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins  15.45 Latibær 15.55 
UKI  16.00 Ofurhundurinn Krypto  16.22 Kalli á 
þakinu  16.47 Ævintýraferðin 17.00 Stumparnir 
17.22 Lukku-Láki17.47 Tommi og Jenni  17.53 
Leyndarmál vísindanna  18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 18.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 19.00 Strumparnir 20.40 Sögur fyrir svefninn 

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Kioka
07.18 Pósturinn Páll
07.40 Eðlukrúttin
07.51 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
08.02 Músahús Mikka
09.11 Kata og Mummi
09.24 Skúli skelfir
09.35 Hrúturinn Hreinn
09.42 Kafteinn Karl
10.07 Undraveröld Gúnda
10.20 Landakort
10.25 Útsvar (Akureyri - Skagafjörður)
11.25 Skólahreysti
11.55 Landinn
12.25 Viðtalið (Tryggvi Gunnarsson)
12.50 Getur skordýraát bjargað 
heiminum?
13.50 Melissa og Joey
14.15 Gyðingar og múslimar
15.10 Sætt og gott
15.20 Bergbrot - Nýja orkuæðið
16.10 Handboltalið Íslands 
(Karlalið Vals 1995)
16.25 Ástin grípur unglinginn
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Franklín og vinir hans
17.42 Unnar og vinur
18.05 Með okkar augum
18.35 Hraðfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.45 Aftur til framtíðar
21.35 Tannhvöss tengdamamma
23.30 Komdu honum á svið
01.15 Írska leiðin
03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir þér 
tuttugu vinsælustu lög 
landsins, lög líkleg til 
vinsælda, lög sem voru 
á toppnum fyrir tíu 
árum og fl eira 
skemmtilegt. 
Ósk Gunnars 
stýrir Íslenska 
listanum.

Matthew 
McConaughey  
Það er munur á því að 
halda að þú sért sigur-
vegari og að vita að þú 
sért það.
Óskarsverðlaunahafi nn Matthew 
McConaughey fer með eitt 
aðalhlutverkanna í kvik-
myndinni Dallas 
Buyers Club sem 
sýnd verður á 
Bíóstöðinni í 
kvöld klukkan 
22.00.

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

  19,35% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM 

TAX
FREE
DAGAR
 GÆÐAVÖRUR Á BETRA VERÐI

– EKKI MISSA AF ÞESSU –

D†NUR OG KODDAR

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON, GRÍNISTI

1 Parks and 
Recreation Við 
vorum að klára 

þessa þætti núna í 
annað sinn. Þeir eru 
alltaf jafn magnaðir.

2 House of Cards 
 Þetta eru bara 
alveg rosalega fínir 

þættir. Mér fi nnst þeir 
samt vera að breytast í 
smá sápuóperu.

3 Aziz Ansari 
uppistand  Þetta er 
leikari í Parks and 

Recreation, annarrar 
kynslóðar Indverji frá 
Bandaríkjunum. Hann er 
mjög ferskur og fyndinn.

„Ég er svolítið mikið að 
horfa á Netfl ix.  Ég 

var að fá mér nýtt sjón-
varp í vikunni og ég var 
svona að átta mig á 
hvernig sjónvarp á að 
vera. Þetta gamla var 
með rönd yfi r skjáinn 
sem ég var bara búinn 
að venjast.“

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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Vnr. 74830004
EINHELL hekkklippur,

570W, 46,5 cm spjót

VORVERKIN
KALLA

kr.

Vnr. 74807505
EINHELL bónvél.
Vnr. 74807505
EINHELL bónvél.

5.995kr.

Vnr. 74807555
EINHELL ryksuga,
600W fyrir blautt 
og þurrt, 1250, 
15 lítra tankur
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Vnr. 55097032
Gróðurmold,
40 lítrar.

Vnr. 68583100
LUX strákústur með  
skafti, 40 cm breiður.

Vnr. 55530028
Hekkklippur, 56 cm.

Vnr. 53521037
Sorppokar, 10 stk.
700x1100 mm.kr.

kr.

195kr.

Vnr. 55029184-314

Fræ í miklu úrval.
Verð frá:

LEIGJUM 
ÞAÐ SEM 
UPP Á 
VANTAR

Nánari upplýsingar 
í síma 515 4020 
eða á www.BYKO.is

HEKKKLIPPUR

KEÐJUSAGIR

kr.

Vnr. 53521037
Sorppokar, 10 stk.
700x1100 mm. kr.
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1.995kr.
Almennt verð: 2.995 kr.

Vnr. 67079066
Búkkar, þola 3 tonn.
VnrVnrVnrVnrVnVnrV . 6. 6. 6. 677 006060VVVVVV 6. 6. 66670770770770770707906906909090999
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OFURTI
LBOÐTIITI

LEIGJUMM 
ÞAÐ SE

Vnr. 67586998
TORIN verkfæravagn.

Nú er tími til að vinna í garðinum 
og taka til í bílskúrnum.

24.995kr.

Vnr. 67587022
TORIN kollur 360°.

FOFUUOFOFUUOFOFUU

7586998
N verkfæravagn.

kr.

r. 677587022Vn
RIN kollur 360°.TOR5.895kr.

Vnr. 67079054
Hjólatjakkur sem 
lyftir allt af 2 tonnum.

3 3 3333 tontontontontontonnnn.nnn
666666666
33 tonono nnnn33333 tontontontontonnnnnnnnn

Ð

na í garðinum er tími til að vinn
í bílskúrnum.og taka til í

054Vnr. 670790
r semHjólatjakkur
2 tonnum.lyftir allt af 2 6.895kr.

4.995kr.

Vnr. 67079072
Hjólabretti, plast, rautt, 

102 cm á lengd.

Almennt verð: 5.895 kr.

VnVnVnrVnrV . 6. 667070777707909099900770707222

OFURTILBOÐTI
070777700 990909

ITI
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HJÁ OKKUR 
FERÐAST TASKAN 

ALLTAF FRÍTT MEÐ
BÓKAÐU Á UU.IS

„Ég er auðvitað bara í skýjunum 
með þetta, enda ofboðslegur heið-
ur fyrir mig og frábær stökkpall-
ur,“ segir Thelma Björnsdóttir, 
ný krýndur sigurvegari í franskri 
fatahönnuðakeppni sem tileinkuð er 
ungum hönnuðum þar í landi. Þar 
með skaut hún fjórtán öðrum kepp-
endum ref fyrir rass og er komin 
allnokkrum skrefum nær draumn-
um sínum.

„Draumurinn hefur alltaf verið að 
fá að hanna föt á yfirstærðarmód-
el og sigurinn skilar mér á tísku-
pallana með mína línu,“ útskýrir 
Thelma kát.

Thelma hefur stundað nám í París 
frá árinu 2011 og lauk hún BA-gráðu 
í fatahönnun frá International Fas-
hion Academy tveimur árum síðar. 
Í kjölfarið hlaut hún styrk til náms 
frá skólanum og kláraði framhalds-
námið sitt nýverið. „Línan mín var 
útskriftarverkefnið mitt þar sem ég 
stofnaði mitt eigið merki,“ útskýr-
ir Thelma og heldur áfram: „Línan 
mín er innblásin af líkamsvirðingu 
og með henni langar mig að afnema 
þessa stimpla um eitthvað sem er 
annaðhvort „plus size“ eða „petit“.“

Hugmyndafræði Thelmu geng-
ur í grunninn út á að konur þurfi 
ekki að sætta sig við að ákveðin föt 
fáist aðeins í tiltekinni stærð. „Ég 
lagðist í rannsóknarvinnu og skoð-
aði áhrif þess á konur að hafa ekki 
sömu möguleika í þessum efnum, og 
kom bersýnilega í ljós að slíkt hefur 
gríðar leg áhrif á sjálfsmyndina,“ 
bendir Thelma á. 

Thelma segir tískubransann vera 
að breytast til betri vegar. „Ég finn 
fyrir ákveðinni vitundarvakningu í 
bransanum og svo virðist sem fólk 
sé að átta sig á að við komum öll í 
mismunandi formum. Það er ekki 
aðeins eitt form fyrir alla, heldur er 
fjölbreytileikanum fagnað í auknum 
mæli.“

Heilluð af París
Thelma kann býsna vel við sig í 
þessari hátískuborg og segist þríf-
ast þar vel. Aðspurð um hvort hún 
ætli sér að koma heim og breiða út 
boðskapinn á Íslandi segir hún það 

ekki næst á dagskránni. „Nú vona 
ég að sigurinn í keppninni opni fyrir 
mér dyr og að ég fái að demba mér 
af fullum þunga inn í bransann hér 
úti,“ segir Thelma í lokin.
   gudrun@frettabladid.is

„Núna þegar 
ég er á sviði að 
syngja lögin 
mín, þá finnst 
mér þau ekki 
vera ég. Þess 
vegna vil ég 
gera lög sem 
eru tímalaus.“
RIHANNA UM 
NÝJU PLÖTUNA 
SÍNA Í VIÐTALI VIÐ 
MTV.

 Línan mín er inn-
blásin af líkamsvirðingu 

og með henni langar mig 
að afnema þessa stimpla 

um eitthvað sem er 
annaðhvort „plus size“ 

eða „petit“.

Íslenskur hönnuður 
á tískupallana í París
Thelma Björnsdóttir fatahönnuður ávann sér rétt til að taka þátt í Pulp-tísku-
vikunni sem fram fer í apríl. Hönnun hennar er innblásin af líkamsvirðingu.  

SÓLMYRKVAAFMÆLI
 Vigdís Hauksdóttir fagnaði fimmtugs-
afmæli sínu í miðjum sólmyrkva í gær. 
Afmælisveisluna hélt hún á efstu hæð 
í Turninum í Kópavogi og hófst veislan 
klukkan níu um morguninn. Afmælis-
gestir fylgdust með hinum sögulega 
sólmyrkva í gegnum rafsuðugler. 
Veislan var fjölmenn, 
meðal gesta voru 
Einar Guðfinnsson, 
Kristján Þór Júlí-
usson og Sigurður 
Ingi Jóhannsson. Þá 
mætti Geir Ólafs-
son og söng fyrir 
Vigdísi.
 - kbg

RÍSANDI STJARNA  „Frábær stökkpallur fyrir mig,“ segir Thelma. Munu gestir 
tískuvikunnar fá að hitta hana og skoða línuna vandlega. MYND/REBEKKA BLÖNDAL

Myndlistarkonan Áslaug Íris Katr-
ín Friðjónsdóttir opnar í dag sýn-
inguna Yfirborð, þar sem hún sýnir 
verk úr iðnaðartengdum hráefn-
um. „Pælingin var að nota efni sem 
enginn er að spá í eða finnst neitt 
sérstök. Það er til dæmis enginn að 
dást að línoleumdúknum í eldhús-
inu hjá þér,“ segir Áslaug. 

Hún tekur hversdagsleg efni 
eins og línoleumdúk, steypubrot og 
meðal annars er eitt verk úr gólf-
teppi, líkt og vinsælt er á stiga-

ganga. „Mér finnst gaman að taka svona ólík, hversdagsleg efni, para 
saman og finna fegurðina í þeim,“ segir hún.

 Hugmyndin að sýningunni kviknaði þegar hún var í meistaranámi 
í New York, en verkin hafa skírskotanir í byggingar og borgarum-
hverfi,“

 Sýningin opnar í dag klukkan 16 í Hverfisgallerí, Hverfisgötu 4.
  - asi

Sér fegurðina í línole-
umdúk og steypubroti

YFIRBORÐ  Áslaug við eitt verka sinna 
úr línoleumdúk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Myndlistarkonan Áslaug Íris Katrín Friðjónsdóttir 
notar óvenjuleg hráefni í sýninguna sína Yfi rborð. 

LÍKAMSVIRÐING  Thelma 
bíður spennt eftir að fá að 
kynna línuna á Pulp-tísku-
vikunni í næsta mánuði. 

FERSKUR BLÆR  
Thelma rúllaði keppi-
nautum sínum upp 
með hverju dressinu 
á fætur öðru. 

MYNDIR/FABRICE MALARD

GUNNI OG FELIX GEFA 
LÖGIN
Gunnar Helgason og Felix Bergsson eru 
svo ánægðir með viðtökur á Bakaraofn-
inum, leikriti þeirra félaga að þeir hafa 
ákveðið að gefa tvö lög úr sýningunni 
eftir ítrekaðar beiðnir áhorfenda.  Vegna 
eftirspurnarinnar ákváðu þeir að gefa 
lögin í gegnum vefinn 
Tónlist. is. Máni Svavars-
son, best þekktur sem 
höfundur tónlistar í 
Latabæ, samdi og tók 
upp lögin. Auk félaganna 
leika Elva Ósk Ólafsdóttir 
og Ævar Þór Benedikts-
son í leikritinu og er 
Björk Jakobsdóttir 
leikstjóri.  - kak

SAGA, HULLI OG 
BRANDARABRÆÐUR
Saga Garðarsdóttir treður upp á 
skemmtistaðnum Húrra í kvöld.  Ásamt 
henni koma þau Hugleikur Dagsson, 
Þórdís Nadía og Andri Ívars fram, 
auk bræðranna Ragnars og Gunnars 
Hanssona. „Brandaradúettinn Bræður 
kemur þarna fram. Þetta 
verður algjör snilld,“ segir 
Saga og bætir við: „Þetta 
verður í fyrsta sinn sem 
við Hulli komum fram á 
sama kvöldinu, ég hlakka 
til.“ Þegar Saga er spurð við 
hverju áhorfendur á Húrra 
geti búist svarar 
hún um hæl: 
„Fólk mun lolla í 
brækurnar.“  - kak
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SÍÐAN
1964

ENZO grár  Tilboðsverð 251.000 kr.

CHARLEEN  Tilboðsverð 169.000 kr.

PISA 
Tilboðsverð 195.000 kr. House Doctor Tilboðsverð159.000 kr. 

LAND  Tilboðsverð 220.000 kr. 

20-40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SÓFUM
FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

SKOÐAÐU
ÚRVALIÐ Á 
TEKK.IS



Hafdís Árnadóttir
eigandi og stofnandi 
Kramhússins
Hafdís hlaut í vikunni heiðursverðlaun 
Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins fyrir 
þrjátíu ára starf sitt í Kramhúsinu. Í rök-
stuðningi dómnefndar kom fram að þar 
hafi listamenn frá ólíkum menningar-
heimum komið að kennslu og sköpun og 
þannig hafi Hafdís stuðlað að fordómaleysi 
og víðsýni í samfélaginu. 

Mamma er kaótískasti 
einstaklingur sem ég 
hef kynnst. Það er hálf-
gert kraftaverk að hún 
hafi komið öllu sem 
hún hefur gert í verk, 
þessi elska. En hún er 

svo þrjósk að það er þess vegna sem 
hún klárar það sem hún tekur sér fyrir 
hendur.
Árni Ólafur Ásgeirsson, sonur

Það stórkostlegasta í 
hennar fari myndi ég 
segja að væri æðru-
leysi, hún þekkir hvorki 
stress né kvíða. Sá 
eiginleiki hefur jákvæð 
áhrif á alla í kringum 
hana og vinnuumhverfið verður svo 
afslappað. Þannig myndast samkennd 
og þægileg nærvera, sem Kramhúsið 
er svo eftirsótt fyrir.
Bryndís Jónsdóttir, samstarfskona

Hún er einstök, hugrökk, 
hefur skapandi huga 
og flæði. Hún treystir 
fólki og sjálfri sér og 
trúir á það sem hún er 
að gera. Hafdís sér ekki 
vandamál, tekur öllum 

með opnum hug og opnum örmum. Á 
sama tíma er hún nösk að finna og sjá 
hvað hentar henni og hennar húsi. Hún 
horfir jákvætt á allt og það er gott að 
vinna hjá henni, hún er örlát á vinnu 
sína og hefur alla tíð verið leitandi í því 
að vera betri og betri kennari.
Guðný J. Helgadóttir, vinkona

NÆRMYND

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

MIDASALA
HEFST 25.  MARS

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

VÍSIR
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