
 „Ríkisstjórnarflokkarn-
ir virðast ætla að láta á það reyna 
hvort maðurinn lifi af tannleysi,“ 
segir Sigurjón Benediktsson, for-
maður Tannlæknafélags Íslands, 
um það kosningaloforð Framsókn-
arflokksins fyrir kosningarnar 
2003 að „sjúkratrygg-
ingar taki sambærileg-
an þátt í kostnaði vegna 
tannviðgerða og ann-
arrar heilbrigðisþjón-
ustu“. Það er meðal 
ýmissa stefnumála rík-
isstjórnarflokkanna 
sem ekki hafa gengið 
eftir.

Ítarlega er fjallað um stefnu-
mál, ályktanir og loforð stjórnar-
flokkanna fyrir síðustu alþingis-
kosningar í Fréttablaðinu í dag. 

Tuttugu útvöld loforð og 
stefnumál eru skoðuð og því 
svarað með skýrum hætti hvort 

þau hafi gengið eftir eða ekki. 
Auk þess er viðbragða leitað hjá 
fólki sem tengist stefnumálunum 
hverju sinni.

Á landsfundi Sjálfstæðisflokks-
ins skömmu fyrir kosningarnar 
2003 var meðal annars ályktað 

um að einkarétt-
ur á póstdreif-
ingu afnuminn 
og afstaða Sjálf-
stæðisflokksins 
í þjóðlendumál-
inu svokallaða 
væri skýr um 
að „þinglýstar 
eignarheimild-

ir“ bæri að virða. Guðný Sverris-
dóttir, formaður Félags landeig-
enda, segir augljóst að ekki hafi 
verið staðið við ályktunina um 
þjóðlendumálin. „Við getum farið 
yfir hæstaréttardómana sem féllu 
vegna jarða í Austur-Skaftafells-

sýslu í fyrra. Þar tel ég að þing-
lýstar jarðir hafi verið gerðar að 
þjóðlendum. Þar á ég við jarð-
irnar Fjall, Breiðamörk og hluta 
Stafafells í Lóni.“

Framsóknarflokkurinn talaði 
fyrir því að afnema verðtryggingu 

á lánum til skemmri 
tíma en tuttugu ára, 
en það hefur ekki 
verið efnt, frek-
ar en loforð um að 
hætt verði að krefj-
ast ábyrgðar þriðja 
aðila á námslánum 
hjá Lánasjóði ís-
lenskra náms-

manna. Þá hugðust sjálfstæðis-
menn leggja ÁTVR niður „þegar 
í stað“ og einnig færa dómstól-
um vald til að refsa brotamönn-
um með samfélagsþjónustu í stað 
fangelsisvistar. Hvorugt hefur 
verið gert.

framsokn.is

Árangur áfram
- ekkert stopp
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ÍSLENSKA ER 
KOSNINGAMÁL!

Mörg kosningaloforð 
svikin á tímabilinu
Mörg þeirra loforða sem stjórnarflokkarnir gáfu fyrir síðustu þingkosningar hafa 
ekki verið efnd. Fréttablaðið skoðaði ítarlega efndir nokkurra kosningaloforða.

 Tveir franskir 
göngugarpar þraukuðu í sjö vikur 
í frumskógum Frönsku Gvæjana 
með því að leggja sér til munns 
loðnar risaköngulær. Einnig átu 
þeir félagar tvær skjaldbökur, 
ýmis minni skordýr og nokkur 
fræ.

Mennirnir brustu í grát þegar 
björgunarsveitir fundu þá nú í vik-
unni. Annar þeirra hafði lést um 
tuttugu kíló og misst alla tilfinn-
ingu í tungunni, eftir að hafa bitið í 
eitraða og hráa könguló.

Lifðu á loðnum 
risaköngulóm



 Hungursneyð og þurrkar verða í fá-
tækari ríkjum heims og stórflóð og aurskriður verða 
víða um Asíu, ef ekki verður gripið í taumana varð-
andi hlýnun jarðar. Hinir bágstöddustu verða helst 
fyrir barðinu á loftslagsbreytingunum og á það einn-
ig við um bágstadda í ríkum löndum. 

Um þetta urðu vísindamenn og stjórnarerindrekar 
120 ríkja loks sammála eftir langa nótt samningavið-
ræðna í Brussel í gærmorgun.

„Þessi skýrsla staðfestir það sem óttast hefur verið 
mest, að þeir sem höllustum fæti standa í fátækustu 
löndum heims, svo sem aldraðir, sjúkir og fátækir, 
eru í mestri hættu vegna loftslagsbreytinga,“ segir 
Kristján Sturluson, framkvæmdastjóri Rauða kross 
Íslands. Alþjóða Rauði krossinn gaf frá sér yfirlýs-
ingu um skýrsluna og hvetur þar ríkisstjórnir heims 
til að fjárfesta í nauðvörnum til að aðstoða fátækari 
ríki og veikburða.

Sú 1.572 blaðsíðna skýrsla sem samþykkt var í gær 
í Brussel var  unnin af Sérfræðinganefnd Sameinuðu 
þjóðanna í loftslagsmálum og er sú sama og kynnt 
var fyrir tveimur mánuðum. Þá vakti hún mikla 
eftirtekt.

Vísindamennirnir sem sömdu skýrsluna máttu 
glíma við stjórnarerindreka ýmissa stærri iðnríkja 
sem vildu gera minna úr niðurstöðunum. Voru er-
indrekarnir sakaðir um að vilja „útvatna“ skýrsl-
una. Þeir kröfðust þess sumir að fá að umorða og 
þurrka út nokkrar lykilsetningar skýrslunnar. 

Vísindamönnunum varð heitt í hamsi og hétu 
nokkrir því að koma aldrei aftur nálægt slíkum mála-
miðlunum. Meðal þess sem fjarlægt var úr endan-
legri útgáfu var skýringarmynd sem sýndi ógnvæn-
leg áhrif hækkunar meðalhitastigs um 1,8 gráður. Að 
sögn Associated Press-fréttastofunnar var þó lítið 
deilt um vísindalegan grunn skýrslunnar.

Þrátt fyrir að nokkuð hafi verið dregið úr þunga 
niðurstaðna með þessum málamiðlunum sendir 
skýrslan „mjög, mjög skýra vísbendingu“ til ríkis-
stjórna heimsins, sagði Yvos de Boer, yfirmaður 
loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum. 

 Tyrkneskur sak-
sóknari fór fram á það fyrir rétti 
á þriðjudag að yfir fimmtíu bæj-
arstjórar, sem eru Kúrdar, yrðu 
fangelsaðir fyrir meintan stuðning 
við aðskilnaðarhreyfingu Kúrda 
með því að biðja forsætisráðherra 
Danmerkur að heimila kúrdískri 
sjónvarpsstöð, sem sendir út frá 
Danmörku, að starfa áfram. 

Saksóknarinn sagði í lokaræðu 
sinni í réttarhaldinu að 53 bæjar-
stjórar skyldu dæmdir í allt að 
fimmtán ára fangelsi hver fyrir að 
hafa gerst sekir um virkan stuðn-
ing við hryðjuverkasamtök. Hann 
bað réttinn að sýkna þrjá aðra bæj-
arstjóra sem einnig voru ákærðir. 
Að beiðni verjenda var dómsupp-
kvaðningu frestað til 8. maí.

Kúrdískir bæjar-
stjórar ákærðir

Fátækir verða verst 
úti vegna veðurfars
Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál hefur verið samþykkt eftir 
átakafund í Brussel. Fátækari ríki standa illa að vígi ef fram fer sem horfir. 
Alþjóða Rauði krossinn hvetur ríku löndin til að bregðast við. 

Pressuleikur fjölmiðla-
fólks og frambjóðenda fer fram í 
Egilshöll klukkan þrjú í dag. Mið-
inn kostar þúsund krónur og and-
virði miðasölunnar rennur óskipt 
til Blátt áfram, CP samtakanna og 
Umhyggju – félags til stuðnings 
langveikum börnum.

Meðal liðsmanna fjölmiðlafólks 
eru Hemmi Gunn, Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir, Auðunn Blön-
dal og Ómar Ragnarsson. Í liði 
frambjóðenda eru meðal annarra 
Ágúst Ólafur Ágústsson, Jónína 
Bjartmarz, Samúel Örn Erlingsson 
og Ellert B. Schram. Fyrir leik og í 
hléi troða þekktir skemmtikraftar 
upp.

Ómar mætir 
Samúel Erni

Karlmaður á sextugs-
aldri hefur verið dæmdur í níu 
mánaða fangelsi, þar af sex skil-
orðsbundna, fyrir vopnað rán í 
söluturni, þjófnað úr skartgripa-
verslun og brot gegn valdstjórn-
inni fyrir að hóta lögreglumönnum 
með hafnaboltakylfu.

Maðurinn gekk með hafnabolta-
kylfu á lofti að lögreglumönnum 
við skyldustörf í mars í fyrra og 
segir í dómnum að háttsemin hafi 
verið „til þess fallin að vekja með 
lögreglumönnunum ótta um líf sitt 
og heilbrigði“.

Í lok maí í fyrra braust mað-
urinn inn í skartgripaverslun á 
Skólavörðustíg með því að brjóta 

rúðu og stal þaðan demantsarm-
bandi og hvítagullshring með dem-
anti, samtals að verðmæti 370 þús-
und krónur.

Seinna sama dag fór hann inn 
í söluturn á Lækjartorgi og bað 
um lakkrís og sígarettur, dró því 
næst upp klaufhamar og skipaði 
afgreiðslustúlkunni að afhenda 
sér tíu þúsund krónur. Stúlkan lét 
hann hafa fimm þúsund krónur og 
lét hann sig þá hverfa.

Við ákvörðun dómsins var litið 
til þess að maðurinn átti engan 
sakaferil og játaði öll brot sín 
greiðlega, utan þess síðasta, sem 
hann neitaði þó ekki, heldur kvaðst 
ekkert muna eftir því sökum lyfja- 

og áfengisneyslu. Hann var einn-
ig dæmdur til að greiða tæpa hálfa 
milljón í sekt fyrir skartgripina 
sem ekki hafa komið í leitirnar og 
skemmdir á versluninni.

Dómurinn var kveðinn upp í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

 Pílagrímar um 
víða veröld fetuðu í fótspor Jesú 
Krists í gær og endurléku píslar-
sögu Nýja testamentisins. Þús-
undir pílagríma lögðu leið sína 
alla leið á söguslóðirnar sjálfar, til 
Jerúsalemborgar.

Þvílík var aðsóknin að borgar-
yfirvöld í Jerúsalem útdeildu 
hverjum kristnum söfnuði sinn af-
markaða tíma á frægum stöðum í 
gömlu borginni, sérstaklega á fjór-
tán sögustöðum Píslarstígsins. 

Skærur hafa orðið á þessum 
stöðum milli kristinna manna, sem 
hafa deilt um forgang að þeim.

Pílagrímarnir komu meðal 
annars frá Bandaríkjunum, Ind-
landi, Suður-Kóreu, Rússlandi og 
Filippseyjum.

Verslunareigendur sögðu í við-
tali við AP-fréttastofuna að asískir 
og afrískir ferðamenn væru hlut-
fallslega flestir, en Evrópubúar 
héldu sig enn fjarri.

Ferðamenn hurfu að mestu frá 
Jerúsalemborg þegar átök hóf-
ust að nýju milli Palestínumanna 
og Ísraela í september árið 2000. 

Þá herjuðu sjálfsmorðssprengju-
menn á borgina. Síðustu miss-
eri hefur ferðamönnum fjölgað á 
nýjan leik.

Þúsundir gengu í Jerúsalem

„Það hefur verið gríðarlega 
mikið að gera hjá okkur núna,“ 
segir Sigþrúður Guðmundsdótt-
ir, framkvæmdastýra Kvenna-
athvarfsins.
Hún segir há-
tíðisdaga oft 
geta verið 
mikla álags-
daga. Erfitt 
sé þó að koma 
auga á ákveð-
ið mynstur í 
þeim efnum 
hjá Kvenna-
athvarfinu.

„Stundum eru hátíðisdagar afar 
slæmir hérna hjá okkur en stund-
um er afar rólegt yfir þegar þá 
ber að. Nú er mikið af fólki hérna 
en við reynum bara að gera okkur 
glaðan dag hér á bæ með hefð-
bundnu páskaeggjaáti fyrir börn-
in og fleira í þeim dúr,“ segir Sig-
þrúður.  

Fjölmennt í 
Kvennaathvarfi

Óli, spiluðuð þið kross á 
spjaldinu í tilefni dagsins?

Vestfirska tónlistarhá-
tíðin Aldrei fór ég suður – Rokk-
hátíð alþýðunnar hófst á Ísafirði í 
gærkvöldi.

„Þetta var allt á síðustu stundu 
en með hjálp góðra manna tókst 
þetta,“ sagði Hálfdán Bjarki 
Hálfdánarson, rokkstjóri hátíð-
arinnar.

Hátíðin stendur yfir í tvo daga 
að þessu sinni, í stað eins áður. 

Um fjörtíu atriði eru á dag-
skránni og segja forsvarsmenn 
hennar gríðarlegan fjölda mættan 
til að taka þátt í hátíðarhöldunum. 

Sem fyrr er frítt inn á alla við-
burði hennar en enginn tónlistar-
mannanna og fæstir starfs-
mannanna taka eyri fyrir þá 
vinnu sem þeir inna af hendi til 
að gestir geti notið tónlistarinnar 
sem best.  

Aldrei fór 
ég suður á 
síðustu stundu

Fréttablaðið kemur næst út 
þriðjudaginn 10. apríl. Af-
greiðsla og smáauglýsingadeild 
blaðsins er opin í dag frá klukk-
an 11 til 16. Afgreiðsla og smá-
auglýsingadeild blaðsins er 
lokuð á morgun, páskadag, og á 
annan dag páska. 

Kemur næst út 
á þriðjudag





 „Ég er með sérinngang, sem hefði átt að duga 
mér til að hafa hundinn, en af því að ég þarf að 
ganga yfir lóðina til þess að fara að þessum sérinn-
gangi varð hundurinn að fara,“ segir Hallgrímur V. 
Jónsson, sem býr í þríbýlishúsi á Sólvallagötu.

Hallgrímur keypti kjallaraíbúð á Sólvallagötu 
milli jóla og nýárs og hefur verið að gera íbúðina 
upp. Með Hallgrími flutti í húsið labradorhundurinn 
Tinni, sem hann hefur átt í níu og hálft ár.

Á miðhæðinni búa hjón en efsta hæðin er í eigu 

konu sem þar býr. Báðir þessir nágrannar Hallgríms 
halda ketti. Hjónin á miðhæðinni fyrir sitt leyti sam-
þykktu Tinna en konan á efstu hæðinni vildi hund-
inn burt.

„Hún sagði að hann hefði skitið í garðinn en það 
var bara fyrirsláttur. Ég fer alltaf með hundinn burt 
til þess. Það heyrist aldrei gelt í þessum hundi og 
hann er ekki fyrir neinum,“ fullyrðir Hallgrímur.

Þar sem ekki lá fyrir samþykki allra íbúa hússins 
krafðist umhverfissvið Reykjavíkur þess að Hall-
grímur fyndi hundinum nýjan samstað. Hallgrími 
fannst borgarkerfið alfarið draga taum nágranna 
hans og reyndi að biðja Tinna griða svo hann fengi 

notið samvista við þennan vin 
sinn síðustu æviár hundsins. 
Kerfinu varð þó ekki haggað.

„Ég var að vinna við að 
mála austur á Flúðum og þar 
var mikill gæðadrengur sem 
hafði áhuga á hundinum og 
sem ég treysti. Svo ég ákvað 
bara að hann skyldi fá hund-
inn. Ég gat ekki hugsað mér 
það að hann yrði bara tek-
inn einn daginn og svæfður,“ 
segir Hallgrímur.

Að sögn Hallgríms er Tinni 
gríðarvel upp alinn hundur.

„Það sýnir hversu mikill 

gæðahundur þetta er að hann er búinn að aðlagast 
nýja húsbóndanum á hálfum mánuði. Enda hefur hann 
fengið þúsund tíma þjálfun sem veiðihundur. Tinni 
er alvöru hundur,“ segir Hallgrímur, sem kveðst eiga 
langt í land með að sætta sig við orðinn hlut:

„Tinni er einfaldlega partur af mér og ég sakna 
hans mikið. Ég hef ekki upplifað erfiðari tíma. Ég er 
enn að kíkja eftir hvort það fari ekki vel um hann á 
gólfinu í bílnum.“ 

Ég gat ekki hugsað mér það að hann yrði 
bara tekinn einn daginn og svæfður.

Verið velkomin
 á landsfund 

Samfylkingarinnar
í Egilshöll

 13.–14. apríl.

Lögreglan í Borgar-
nesi hafði afskipti af fjórtán ára 
stúlku í fyrradag þar sem hún sat 
undir stýri og hafði ekið á kyrr-
stæðan bíl. Átta ára frændi henn-
ar var með henni í bílnum. Móðir
stúlkunnar hafði lánað dótturinni 
bílinn „til að fara á rúntinn í góða 
veðrinu“, að sögn varðstjóra lög-
reglu, og vissi hún vel að sá átta 
ára var með í för. Móðirin ber 
refsiábyrgð af atvikinu, auk þess 
sem barnaverndaryfirvöldum 
verður líklega gert viðvart.

Að sögn varðstjóra mun þetta 
ekki í fyrsta skipti sem hann 
kynnist svona athæfi. Hann hafi 
fyrir nokkrum misserum stöðvað 
fjórtán ára stúlku undir stýri á 
Ísafirði, með ölvaða foreldra sína 
og sjö ára bróður í bílnum.

Lánaði 14 ára 
dóttur sinni bíl

Nágranni með kött 
bolaði hundi burt
Eigandi gamals hunds á Sólvallagötu neyddist til að gefa dýrið frá sér vegna 
kröfu frá konu í þríbýlishúsinu þar sem hann býr. Hann segir fáein skref frá 
götunni hafa gert gæfumuninn. Hundurinn er kominn í fóstur úti á landi.

Viðskiptavinir 
Kringlunnar mega eiga von á því 
að óeinkennisklæddir lögreglu-
menn leynist á meðal þeirra nú 
eftir páska. Þá hefst herferð gegn 
búðahnupli sem öryggisgæsla 
Kringlunnar stendur að í sam-
vinnu við lögregluna á höfuðborg-
arsvæðinu.

Alla jafna er um helmingur 
þeirra sem staðnir eru að hnupli 
í Kringlunni krakkar að stela sér 
sælgæti.

Þó eru þjófarnir eins misjafnir 
og þeir eru margir og er sá elsti 
sem gómaður hefur verið upp á 
síðkastið í Kringlunni hálfníræð 
kona.

Lögreglumenn 
leita hnuplara

Karlmaður sökk í krapa 
og festist á Fjarðarheiði í fyrra-
dag. Hann hafði farið við annan 
mann á heiðina, á vélsleða og 
gönguskíðum.

Björgunarsveitir voru kallaðar 
út en þegar þær bar að garði hafði 
samferðamaður hans getað hjálp-
að honum að komast upp á vél-
sleðann. Björgunarsveitarmaður 
í þurrbúningi kom skíðaskel út að 
vélsleðanum og kom honum því 
næst á þurrt þar sem sjúkrabíll 
beið hans. Manninnum heilsast 
ágætlega eftir atvikið.

Köldum karli 
náð úr krapa

 Bresku sjóliðarn-
ir fimmtán sem var sleppt á mið-
vikudag eftir tvær vikur í haldi 
Írana, segjast hafa verið beittir 
harðræði á meðan á vistinni stóð. 
Þá drógu þeir til baka játningu 
sína þess efnis að þeir hafi gerst 
sekir um að fara í leyfisleysi inn 
í íranska lögsögu. Íranar segja 
ásakanirnar hreinan tilbúning og 
áróður.

Sjóliðarnir héldu blaðamanna-
fund í gær og lásu þar sameigin-
lega yfirlýsingu þar sem þeir sögð-
ust hafa þurft að sæta handahófs-
kenndum yfirheyrslum, þeir hafi 
verið bundnir og vistaðir í ein-
angrun með bundið fyrir augun. 

Þeir fullyrða að þeir hafi dvalið í 
litlum steinklefum, sofið á teppa-
hrúgum og hafi verið látnir óttast 

aftöku þegar þeim var stillt upp 
við vegg á meðan íranskir her-
menn hlóðu vopn sín.

Þeir segja jafnframt að þeim 
hafi verið veittir afarkostir, þeir 
yrðu að játa að hafa farið í heim-
ildarleysi inn í íranska landhelgi, 
ella yrði þeim haldið föngnum.

Íranar sendu frá sér tilkynn-
ingu skömmu síðar þar sem þeir 
sögðu fullyrðingar bresku sjólið-
anna uppspuna. Tilgangur hennar 
væri að hylma yfir mistök breska 
hersins. Sviðsettir blaðamanna-
fundir myndu ekki breiða yfir þá 
staðreynd að sjóliðarnir hefðu 
farið ólöglega inn í íranska land-
helgi.

 Vefritið Vantrú, málgagn 
trúleysingja á Íslandi, stóð fyrir 
bingói í blíðskaparveðri á Austur-
velli í gær, föstudaginn langa, til 
að mótmæla helgidagalöggjöf rík-
isins. Lögregla skarst ekki í leik-
inn þrátt fyrir að skýrt sé kveðið 
á um það í lögum að ólöglegt sé 
að skipuleggja bingó á opinberum 
stað á helgidegi.

Listsýningar, leikhús og bíó eru 
leyfileg á helgustu dögunum en 
ekki skemmtanir á borð við dans-
leiki, opinberar sýningar, happ-
drætti, bingó og önnur skipu-
lögð spilamennska. Lögin eiga að 
tryggja trúuðum frið til helgihalds. 

Brutu lögin 
með bingóspili

Þyrla Landhelgisgæslunn-
ar, TF-LÍF, var kölluð út á skírdag 
til að sækja slasaðan vélsleða-
mann nærri Hágöngum á hálend-
inu. Maðurinn hafði farið fram af 
hengju á sleðanum og kenndi sér 
meins í baki.

Sleðasveitir frá Hellu og Hvols-
velli voru fyrst kallaðar út en 
vegna þess að um bakmeiðsli var 
að ræða var kallað á þyrlu til að 
flytja manninn. 

Maðurinn var fluttur á Land-
spítalann í Fossvogi og reyndist 
talsvert slasaður, þó ekki mjög al-
varlega.

Bakmeiðsl eftir 
fall af hengju





Íslenskir og indverskir 
jarðvísindamenn munu vinna 
saman að undirbúningi og þróun 
langtímaverkefnis í jarðskjálfta-
rannsóknum á næstu árum. 
Sendiherra Íslands á Indlandi, dr. 
Gunnar Pálsson, og ráðuneytis-
stjóri vísindamálaráðuneytis Ind-
lands, dr. T. Ramasami, undirrit-
uðu á fimmtudag viljayfirlýsingu 
um þetta.

Veðurstofa Íslands mun annast 
samstarfið fyrir hönd íslenskra 
stjórnvalda og tengjast Háskóli 
Íslands og Háskólinn á Akureyri 
verkefninu. Einkum verður skoð-
að hvernig spá megi fyrir um 
jarðskjálfta.

Rannsaka jarð-
skjálftaspár

Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu þurfti að hafa af-
skipti af karlmanni um fertugt í 
Breiðholti í gær. Hann var kom-
inn að húsi konu sem hefur ítrek-
að þurft að kalla til lögreglu vegna 
ónæðis og ofsókna mannsins. 

Lögreglumenn hugðust hand-
taka manninn en sá hafði aðrar 
fyrirætlanir. Hann hljóp undan 
lögreglumönnum, stökk á bak 
reiðhjóli sínu og ætlaði að flýja 
réttvísina. Lögreglumaður vildi 
stöðva för hans en hjólreiðamað-
urinn lét sér ekki segjast og hjól-
aði á lögregluþjóninn. Lögreglu-
maðurinn skall því í götuna og 
handleggsbrotnaði. Ólátamaður-
inn var handtekinn og á yfir sér 
kærur fyrir að ráðast á lögreglu-
mann. Einnig verða ásakanir kon-
unnar um ofsóknir rannsakaðar.

Handleggsbraut 
lögregluþjón

 Spáð er að rigni á nýjan 
leik um helgina í Santa Fe, Argent-
ínu, en þar hafa minnst sjö drukkn-
að í miklum vatnavöxtum fyrstu 
dagana í apríl. 38.000 manns hafa 
þurft að yfirgefa heimili sín.

„Flóðin hafa næstum einungis 
áhrif á fátækt fólk hér í Santa Fe,“ 
segir Sigurður Rúnar Birgisson, 
sem er í skiptinámi þar. 

Skóli Sigurðar hefur skotið 
skjóli yfir fjölskyldur sem misst 
hafa heimili 
sín og hefur 
kennsla því 
fallið niður. 
Kennarar
mæta þó til 
vinnu og að-
stoða þá bág-
stöddu.

„Mikið af 
fólkinu er svo 

fátækt að það hagnast í raun á 
flóðinu. Ríkisstjórnin veitir þeim 
húsaskjól, mat og jafnvel peninga, 
svo fólkið stendur eftir með meira 
en það hafði áður. Margir heim-
ilislausra berjast samt sem áður 
við hungrið og hafa reynt að ræna 
matvöruverslanir,“ segir hann.

Sigurður býr í millistéttarhverfi 
og þar stafar lítil hætta af flóð-
unum. „Athyglisvert er að verða 
vitni að því að stór meirihluti 
þeirra sem hefur orðið fyrir barð-
inu á flóðinu er fátækt fólk. Hjá 
hinum gengur lífið bara sinn vana-
gang, því þeirra hverfi eru reist á 
hærri grunni en fátækrahverf-
in. Þeir halda því áfram að fara út 
að borða og í leikhús,“ segir Sig-
urður. „Sagt er að allir séu jafnir 
fyrir guði, en að upplifa svona fær 
mann til að spyrja sig hvort svo sé 
í raun og veru.“ 

Fátækir hagnast á flóðunum

Finnst þér viðeigandi að halda 
uppistandskeppni á föstudag-
inn langa?

Angrar veggjakrot þig?

 Rúmlega fimmtug kona 
í Mosfellsbæ hefur stefnt bænum 
fyrir meinta ólögmæta uppsögn 
hennar úr starfi á leikskóla.

Í stefnu konunnar kemur fram 
að hún hafi ráðið sig í fullt starf á 
leikskóla í Mosfellsbæ í ágúst 2003 
fyrir tæplega 116 þúsund króna 
mánaðarlaun auk 10 prósenta per-
sónuálags. Hún hafi bæði starfað 
sem leiðbeinandi og við ræstingar.

Konan segir að í september 
2004 hafi hún veikst alvarlega í 
kviðarholi auk þess að þjást af 
liðagigt og festumeinum. Hún hafi 
verið meira og minna veik fram í 
byrjun maí 2005 er hún hafi farið 
í skurðagerð.

Konunni var sagt upp störfum í 
febrúar 2005, um hálfu ári eftir að 
hún veiktist. Konan telur að ólög-
lega hafi verið staðið að uppsögn-
inni, meðal annars hafi hvorki 
ástæða hennar ekki verið tilgreind 
né hafi henni verið gefin viðvör-
un. Alls telur hún fimm mánaðar-
laun ógreidd og krefst 757 þúsund 
króna.

Mosfellsbær hefur hafnað kröf-
um konunar. Bærinn telur að hún 
hafi sjálf látið af störfum en því 
mótmælir hún harðlega. Hún skor-
ar á bæinnn að framvísa öllum 
þeim læknisvottorðum sem hún 
hafi skilað inn á meðan veikinind-
um stóð. 

Segir uppsögn vera ólögmæta

 Nokkrir veitinga-
menn hafa enn ekki svarað fyrir-
spurnum Neytendastofu um verð-
lagsbreytingar vegna lækkunar 
virðisaukaskatts 1. mars. 

Eftir fjölda ábendinga frá al-
menningi sendi Neytendastofa 
tæplega eitt hundrað bréf til veit-
ingamanna þann 16. mars. Í bréf-
unum var beðið um skýringar á 
því af hverju verðlækkun hefði 
ekki komið fram að fullu. Veit-
ingamönnum var gefinn svara-
frestur til 26. mars. 

Margir þeirra sem svarað hafa 
segjast víst hafa lækkað og skýra  
umkvartanir almennings með 
seinagangi sem hafi orðið á verð-
lækkunum. „Mörg veitingahús-
anna virðast því miður ekki hafa 
lækkað strax,“ segir Anna Birna 
Halldórsdóttir hjá Neytendastofu.

Anna segir að nú sé verið að 
sannreyna svör veitingamannanna 
með því að miða þau við verðkann-
anir sem Neytendastofa gerði í 
október í fyrra og febrúar á þessu 
ári. „Þannig að þetta er ansi mikil 
vinna í kringum þetta,“ segir hún. 
Að auki sé verið að vinna úr svör-
um um sjötíu mötuneyta.

Erna Hauksdóttir hjá Samtök-
um ferðaskrifstofunnar segir um 
tafir á svörum veitingamanna að 
Samtökin hafi mælst til þess að 
þeir „taki þátt í því sem ætlast 
er til,“ en ekki sent út formlega 
hvatningu. Hún búist við því að 
þeir svari allir að lokum. 

Samkvæmt könnun ASÍ hafa 
lágvöruverslanir sýnt fordæmi í 
verðlækkunum og lækkun virð-
isaukaskatts hefur skilað sér út 
í vöruverðið í góðu samræmi við 

væntingar sem gerðar voru. 
Jóhannes Gunnarsson, fram-

kvæmdastjóri Neytendasamtak-
anna, segir að þetta komi ekki á 
óvart. „Þetta er staðfesting á til-
finningu okkar. Vandamálið er 
einkum og sér í lagi veitingahús 
og mötuneyti en við gerum okkur 
vonir um að veitingamenn hafi séð 
að sér og lækkun komi fram þegar 
Hagstofan birtir mælingu sína í 
þessum mánuði,“ segir hann.

Matvöruverð í mötuneytum  
þjónustumiðstöðvar eldri borgara 
í Reykjavík lækkaði um 4,4 pró-

sent upp í tæp 4,7 prósent um síð-
ustu mánaðamót en aðrar veiting-
ar, til dæmis kaffi og brauð, lækk-
uðu um sjö prósent að meðaltali. 

Stella K. Víðisdóttir, sviðsstjóri 
Velferðarsviðs, segir að Hagstof-
an hafi gert ráð fyrir 6,1 prósents 
lækkun á hráefnisverði frá 1. 
mars. Hráefniskostnaður sé hins 
vegar bara hluti af matarverðinu 
og því hafi verðið lækkað minna 
á félags- og þjónustumiðstöðvum 
eldri borgara.

Veitingamenn svara 
ekki Neytendastofu
Nokkrir veitingamenn hafa ekki svarað fyrirspurn Neytendastofu um hvers 
vegna verð hafi ekki lækkað í samræmi við virðisaukalækkun. Sjötíu mötu-
neyti fengu einnig bréf. Matur eldri borgara lækkaði um tæp fimm prósent.
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Það er bæði þroskandi og gaman að sjá sig um í heiminum.
Gjafabréf frá Icelandair, full greiðsla eða innborgun
upp í flugfargjald, er fermingargjöf sem opnar nýjar leiðir.

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi til allra áfangastaða Icelandair í Evrópu og Bandaríkjunum.

+ Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is/gjafabréf

GEFÐU FERÐALAG
Í FERMINGARGJÖF

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA 
IÐNAÐARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?
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 Fulltrúar sam-
starfsnefndar verkalýðshreyf-
ingarinnar átti fund með fulltrú-
um austurríska verktakafyrir-
tækisins Va Tech á miðvikudag 
vegna launakjara þrjátíu Indón-
esa á Kárahnjúkum. Grunur leik-
ur á að Indónesarnir þrjátíu sem 
eru starfsmenn indónesísks dótt-
urfyrirtækis Va Tech fái greitt 
undir taxta.

Þorbjörn Guðmundsson, for-
maður nefndarinnar, segir að 
vinnuveitandinn hafi ekki lagt 
fram fullnægjandi upplýsingar. 
Eftir fundinn hafi nefndarmenn 
upplýst fulltrúa Landsvirkjunar 
um stöðu málsins. Þorbjörn segir 
að frekari frestur hafi ekki verið 
veittur. 

Hjörtur Nielsen, umboðsmaður 
Va Tech á Íslandi, vonast til að 
málið skýrist fljótlega.  

Skoða launa-
mál Indónesa

 „Veðrið er búið að vera 
ljómandi fínt og veðurspáin hefur 
skánað mikið frá því sem hún 
var fyrir tveimur dögum,“ segir 
Guðmundur Karl Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Skíðastaða. Opið 
verður yfir alla páskana í Hlíð-
arfjalli og samkvæmt Guðmundi 
Karli eru allar lyftur í gangi og 
færið ágætt.

Páskahátíðin hefur farið vel 
af stað á Akureyri. Mikill fjöldi 
gesta er í bænum og hefur um-
ferðin gengið áfallalaust fyrir sig. 
Lögreglan segir erfitt að segja til 
um fjölda gesta en flestar ef ekki 
allar orlofsíbúðir séu í notkun og 
þétt setið um gistirými. 

Guðmundur Karl segir veður-
spána ágæta. „Veðurspáin er ekki 
alslæm. Hann er að snúast í aust-
an- frekar en sunnanátt og eru það 
bestu veðurfarsáttirnar hérna í 
Eyjafirðinum,“ segir Guðmund-
ur og bætir við að skíðaiðkendur 
láti veðrið ekki stöðva sig. „Hér 
í Híðarfjalli varð allt fullt strax 
um tíuleytið í morgun enda er gott 
veður afstætt. Hér er alltaf líf og 
fjör og um að gera fyrir alla að 
skella sér á skíði eða snjóbretti 
og eiga góðan dag með fjölskyld-
unni í góða veðrinu. Það verður af 
nógu að taka hér í fjallinu. Í dag, 
laugardag, munu frambjóðendur
Norðausturkjördæmis reyna fyrir 
sér í skíðakunnáttu þar sem tveir 
fyrrverandi skíðamenn, Kristj-
án Möller og Kristján Júlíusson, 
munu etja kappi á milli sín og 
munu örugglega fá harða keppni 
frá Valgerði Sverrisdóttur, sem er 
ættuð frá Grenivík og hefur lík-
lega oft rennt sér niður Kaldbak. 
Steingrímur J. Sigfússon er einnig 
mikill íþróttamaður svo það verð-
ur spennandi að sjá hvernig þetta 
fer,“ segir Guðmundur Karl og 
bætir við að einnig verði keppt í 
svokölluðu Skíðastaðatrimmi þar 

sem flugmiðar og páskegg verða í 
verðlaun. „Fyrst og fremst munu 
þó gestir geta rennt sér og notið 
útiverunnar með fjölskyldunni 
hér í fjallinu.“ 

Umfangsmikil dagskrá verður á 
Akureyri og nágrenni um páskana 
og af nógu verður að taka.

Páskafjör í 
Hlíðarfjalli
Páskarnir hafa farið vel af stað á Akureyri. Mikið er 
um gesti í bænum og af nógu að taka. Opið verður í 
Hlíðarfjalli alla páskana. Mikil stemning var í fjall-
inu þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að.

 Frönsk TGV-hrað-
lest með séreflda vél og stærri 
hjól en slíkar lestar renna almennt 
á setti nýtt hraðamet fyrir hefð-
bundnar teinalestir á þriðjudag, 
er hún komst í 574,8 km hraða á 
klukkustund á nýju hraðlestar-
spori á milli Parísar og Austur-
Frakklands.

Hin svarta og krómlitaða lest, 
sem samanstóð af þremur tveggja 
hæða farþegavögnum á milli 
tveggja eimreiða með samtals 
25.000 hestafla vélum, bætti fyrra 
met umtalsvert, en það var 515,3 
km/klst og sett af fyrri kynslóð 
TGV-lestar árið 1990. Nýja metið 

náði þó ekki hraðametinu sem 
japönsk segulsviðsspors-hraðlest 

setti árið 2003, en það var 581 km/
klst. Slíkar lestar svífa á rafseg-
ulsviðspúða og snerta aldrei tein-
ana.

Methraðanum var náð á nýja 
hraðlestarsporinu milli Parísar og 
Strassborgar, er lestin var komin 
um 200 km austur af höfuðborg-
inni.

„Ég er stoltur af að hafa náð 
takmarkinu,“ sagði lestarstjórinn 
Eric Pieczac. 

Árangurinn bætir ímynd 
franskrar hraðlestaframleiðslu, 
sem getur gagnast henni vel í sam-
keppninni um útflutning á slíkri 
tækni, ekki síst til Kína.

TGV-lest fór í 575 km hraða
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Sú alþjóðavæðing fjármagnsins 
sem átt hefur sér stað undan-

farna áratugi hefur haft ýmsar 
hliðarverkanir, sumar góðar en 
aðrar slæmar. Ein sú allra versta 
er lítilmótleg afstaða gagnvart 
stórum fjárfestum sem fullyrt er 
að hafi líf okkar í hendi sér. Ef við 
gerum ekki allt sem þeir vilji þá 
fari þeir eitthvað annað. Því miður 
trúa margir þessu og grafa þannig 
undan eigin þori og sjálfstrausti 
okkar Íslendinga.

Svona var boðskapur álrisans 
Alcans til Hafnfirðinga fyrir íbúa-
kosningar um stækkun álvers um 
seinustu helgi. Ef ekki fengist leyfi 
til að stækka álverið þá yrði því 
lokað fyrr eða síðar. Eflaust hafði 
þessi söngur sín áhrif en meirihlut-
inn hafnaði þó stækkuninni. Og er 
Alcan þá á förum? Það er ekki jafn-
ljóst og áður. Þrátt fyrir allt hefur 
Alcan hag af álverinu í Straumsvík, 
nú eins og áður, enda þótt það verði 
ekki jafn risavaxið og fyrirtækið 
hefði viljað.

Alþjóðavæðing fjármagnsins 
og allt talið um hana snýst nefni-
lega að verulegu leyti um völd. Allt 
kapp er lagt á að stjórnvöld og al-
menningur séu meðvituð um það 
vald stórfyrirtækjanna sem fylgir 
ferðafrelsinu. Að með því hafi þau 
ráð okkar í hendi sér. Við heyrðum 
þennan söng í kringum íbúakosn-
ingarnar í Hafnarfirði; líka þegar 
íslenskir bankastjórar hóta því 
að bankarnir muni flýja land ef 
stjórnarstefnu sé ekki hagað sam-
kvæmt vilja þeirra. Hin hliðin á 
þessu er svo undirgefnin sem stór-
fyrirtækjunum er sýnd af hálfu 
þeirra sem sárvantar fjármagn. 
Aldrei hefur maður séð sorglegri 
sjón en þegar fyrrverandi kommar 
í Neskaupstað drógu fána Alcoa að 
húni til að þakka auðmjúklega fyrir 

fjárfestinguna sem allranáðarsam-
legast hafði veist þeim.

Miðað við allt þetta tal er ef 
til vill ekki kynlegt að fólk missi 
móðinn og finnist það vanmáttugt 
gagnvart alþjóðavæddum stór-
fyrirtækjum. Að sveitarstjórnar-
menn geri hvað sem er til að fá 
þau til sín. Að íslensk stjórnvöld 
bjóði orku á niðursettu verði til að 
galdra auðhringa til landsins og 
séu strax farin að hugsa upp leiðir 
til þess að sniðganga vilja Hafn-
firðinga, sem raunar er einnig 
vilji íslensku þjóðarinnar; 58 pró-
sent Íslendinga vilja stóriðjustopp 
þótt fjórir af sex stjórnmálaflokk-
um taki ekki undir.

Það er því ekki að ófyrirsynju 
að margir Íslendingar verða furðu 
lítilsigldir þegar alþjóðlegt fjár-
magn á í hlut. Þar með er ekki sagt 
að sú afstaða sé á rökum reist. 
Vald stórfyrirtækja er að hluta 
ímyndað því fyrirtæki þurfa líka á 
góðu umhverfi að halda. Þau þurfa 
menntað starfsfólk, regluverk 
sem virkar og traust stjórnkerfi 
þar sem opinberir starfsmenn eru 
heiðarlegir. Samfélög sem bjóða 
upp á þetta eru eftirsóknarverð 
og því miður töluvert sjaldgæfara 
fyrirbæri en stórfyrirtæki í leit að 
góðri fjárfestingu.

Þess vegna leitar fjármagnið til 
landa með hátt menntunarstig þar 

sem hlúð er að velferð íbúanna. 
Þess vegna eru Norðurlönd eftirsótt 
af hvers konar fjárfestum enda þótt 
hægrimenn um allan heim hafi spáð 
gjaldþroti norræna velferðarkerfis-
ins undanfarin 70 ár. Stórfyrirtæki 
sem eru í náð Bandaríkjastjórnar 
geta kannski aflað sér skyndigróða 
í Írak en það er ekki beinlínis eftir-
sóknarvert að reka starfsemi þar til 
lengdar.

Þess vegna er Alcan ekki á 
förum og þótt svo væri kemur 
fjármagn í staðinn. Um árabil var 
þjóðinni spáð efnahagskreppu ef 
Bandaríkjaher hyrfi hér úr landi 
– mikið til af sömu aðilum og vilja 
núna að við sýnum álrisum óskor-
aða undirgefni. Raunin varð önnur 
og þurfti ekki að koma á óvart. Ís-
lendingar þrifust í þessu landi áður 
en Bandaríkjaher kom hingað og 
áður en álverin komu hingað. Það 
var líf í Hafnarfirði, á Húsavík og 
á Reyðarfirði. Við skulum ekki trúa 
blekkingarsöngnum um að ein-
hverjir aðrir en við sjálf höfum við 
byggt upp okkar samfélag.

Núna líta margir fjárfestar hýru 
augu til Íslands og það er eðlilegt. 
En þeir munu ekki hætta því þótt 
við gerum samfélagið betra. Þótt 
við eflum menntun og velferð og 
stundum sjálfbæra orkuvinnslu. 
Þvert á móti munu tækifærin auk-
ast ef við höldum áfram að bæta 
okkar samfélag og slökum hvergi á 
kröfum í umhverfis- eða velferðar-
málum. Það er gæðastimpill á hinu 
íslenska velferðarsamfélagi að fjár-
festar vilja koma hingað. Við eigum 
að vera stolt af því, en líka nógu 
stolt til að segja nei þegar tilboðin 
henta ekki. Og satt að segja eigum 
við betri stjórnmálamenn skilið en 
þá sem halda því fram að við eigum 
að vera viljalausir leiksoppar hins 
alþjóðavædda fjármagns.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
(WHO) hefur efnt til alþjóðaheil-

brigðisdagsins 7. apríl ár hvert í rúma 
hálfa öld. Deginum er ætlað að vekja at-
hygli á mikilvægum heilbrigðismálum 
sem snerta þjóðir heims. Í ár er hann til-
einkaður alþjóðlegu heilbrigðisöryggi og 
er markmið hans að hvetja stjórnvöld, 
stofnanir og fyrirtæki til að fjárfesta í heilbrigði og 
stefna þannig að öruggari framtíð.

Á tímum alþjóðavæðingar með aukinni umferð 
og viðskiptum um veröld alla standa þjóðir heims 
frammi fyrir nýjum og alvarlegum ógnum sem taka 
ekki tillit til landamæra og hafa því áhrif á öryggi 
allra þjóða heims. Gamlir og nýir sjúkdómar geta 
hæglega borist á milli landa og ógnað öryggi okkar 
allra.

Ógnir við heilsu og öryggi eru margar og ólíkar. 
Þar á meðal skyndileg áföll sem hafa áhrif á heilsu 
og efnahag þjóða, s.s. nýir sjúkdómar, loftslags-
breytingar, sýkla-, eiturefna- og geislavopn og aðrar 
bráðar heilbrigðisógnir. Samvinna um auknar varn-
ir og viðbrögð við þessum atburðum er brýn.

Engin ein heilbrigðisstofnun eða eitt 
land getur ráðið við ýmsa fyrirsjáan-
lega og ófyrirsjáanlega atburði sem geta 
haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðing-
ar meðal þjóða heims. Þess vegna leggur 
WHO mikla áherslu á samvinnu og sam-
starf innan og milli landa um skráningu 
og tilkynningarskyldu smitsjúkdóma og 
hættu vegna eitur- eða geislavirkra efna 
og myndar þannig öryggisnet um heiminn.

Alþingi samþykkti á nýafstöðnu þingi 
breytingar á sóttvarnalögum í samræmi 

við nýju alþjóðaheilbrigðisreglugerðina. Gildis-
svið sóttvarna hefur verið rýmkað og tekur það nú 
til allra heilbrigðisógna sem geta haft áhrif á þjóð-
ir heims. Lögin taka ekki einungis til hættulegra 
smitsjúkdóma heldur einnig til heilsufarslegra af-
leiðinga af völdum eiturefna og geislavirkra efna. 
Jafnframt taka þau til óvenjulegra og óvæntra at-
burða, svo sem vegna náttúruhamfara sem geta 
haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar. 

Með lögunum er kveðið á um að Ísland taki virkan 
þátt í alþjóðlegri baráttu við slíkar heilbrigðisógnir 
og þá ábyrgð þurfum við að axla af fullri alvöru. 

Höfundur er heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. 
Lesa má lengri útgáfu greinarinnar á Vísi.

Öruggari framtíð fyrir alla
Komdu við í verslun
okkar í Smáranum.
Við erum staðsett rétt fyrir
ofan Smáralindina á horni
Hlíðasmára og
Smárahvammsvegs.
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Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

Opið í dag
11:00-16:00

laugardag

Y
firlýsing hins tæpitungulausa Mahmouds Ahmadin-
ejad Íransforseta um að hann hefði ákveðið að „náða“ 
brezku sjóliðana fimmtán, sem lentu í haldi Írana 
tólf dögum fyrr, kom heiminum á óvart. Þessi brezk-
íranska milliríkjadeila var farin að vinda ískyggilega 

mikið upp á sig og stjórnarerindrekar margra ríkja voru farnir 
að blanda sér í hana í von um að finna á henni farsæla lausn, en 
slík lausn virtist í órafjarlægð þar til á miðvikudaginn. 

Þótt Ahmadinejad forseti hefði kynnt ákvörðunina um lausn 
fanganna sem „páskagjöf til brezku þjóðarinnar“ er þessi lausn 
deilunnar ótvírætt niðurstaða úr flóknum samningaviðræðum, 
sem þannig séð eru sigur fyrir erindrekana, ekki stóryrta for-
setann í Teheran. Þessi óvænta lausn er reyndar einnig enn eitt 
merkið um það hversu óútreiknanlegur Ahmadinejad er sem 
stjórnmálamaður. Hann reyndi að láta líta svo út að hann og 
Byltingarverðir hans hefðu dregið tennurnar úr brezka ljóninu 
og hann hefði síðan af einskærum stórhug ákveðið að láta fang-
ana lausa, sem annars hefðu auðveldlega getað fengið þunga 
dóma fyrir að hafa vaðið í fullum herklæðum í leyfisleysi inn 
í lögsögu Íslamska lýðveldisins Írans. Bretar héldu öðru fram; 
byltingarverðirnir hefðu vaðið inn í íraska lögsögu og handtekið 
sjóliðana þar í óafsakanlegri yfirgangsaðgerð. 

Nú má það einu gilda hvoru megin hinnar óljósu landamarka-
línu í Shatt-el-Arab-ósnum bátar sjóliðanna voru staddir, enda 
var það augljóslega ekki ætlun þeirra að troða Írönum um tær; 
þeir höfðu nýlokið við að skoða farm flutningaskips þarna á 
siglingaleiðinni vegna gruns um að það flytti bíla sem til stæði 
að smygla inn til Íraks. Til þessara starfa höfðu hermennirnir 
umboð bæði Sameinuðu þjóðanna og írösku ríkisstjórnarinnar 
í Bagdad. 

Undarlegra er að í írönsku sjónvarpi voru birt myndbönd 
þar sem sjóliðarnir voru látnir fara með játningar á sekt sinni 
og benda á kort sem átti að sýna að þeir hefðu ótvírætt verið í 
íranskri lögsögu. Af stórhug sínum bað Ahmadinejad Tony Blair, 
forsætisráðherra Breta, að láta sjóliðana ekki gjalda játning-
anna, og kvaddi þá persónulega með handabandi – að sjónvarps-
vélunum ásjáandi – áður en þeim var ekið í brezka sendiráðið í 
Teheran og þeir þannig afhentir brezkum yfirvöldum. 

Það væri óskandi að það kumpánlega andrúmsloft, sem virtist 
ríkja á þessum kveðjufundi Íransforseta með brezku sjóliðun-
um, skilaði sér inn á samningafundi fulltrúa Íransstjórnar með 
fulltrúum alþjóðasamfélagsins. Ekki sízt þar sem kjarnorkumál-
in eru til umræðu, en þeirra vegna hafa Íranar nú með þrjózku 
sinni kallað yfir sig hertar refsiaðgerðir af hálfu öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna. 

Farsæl lausn

Alþjóðavæðing á 
eigin forsendum

Það væri óskandi að það kumpánlega andrúmsloft, 
sem virtist ríkja á þessum kveðjufundi Íransforseta 
með brezku sjóliðunum, skilaði sér inn á samninga-
fundi fulltrúa Írans og fulltrúa alþjóðasamfélagsins.



800 7000 - siminn.is

50% afsláttur af símtölum 
til útlanda á páskadag 
og annan í páskum
Um leið og Síminn óskar landsmönnum gleðilegra páska er öllum 
viðskiptavinum Símans boðið að hringja með 50% afslætti til 
útlanda á páskadag og á annan í páskum. Það skiptir engu máli 
hvort hringt er úr GSM frelsi, GSM áskrift eða úr heimasíma.
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Þ
egar hvellurinn varð 
í Bergen í ársbyrjun 
2004 og lýðnum varð 
ljóst að ófriður var á 
skrifstof-

um Listahátíðarinn-
ar í Bergen hafði 
Bergljót Jónsdóttir 
gegnt starfi stjórn-
anda hátíðarinn-
ar frá 1996, leng-
ur en nokkur annar 
stjórnandi. Á tíu 
árum fyrir ráðn-
ingu hennar höfðu 
sex Norðmenn 
stýrt hátíðinni 
og allir setið þar 
skamma hríð. Síðan 
hún hvarf úr stóli 
hafa tveir gegnt 
starfinu. Þessi tíðu 
mannaskipti fyrir 
og eftir stjórnartíð 
hennar segja sína 
sögu. Af norskum 
blöðum er ljóst að 
Bergljót Jónsdótt-
ir var í miklu áliti 
fyrir störf sín sem 
listrænn stjórn-
andi Listahátíð-
arinnar í Bergen. 
Hún setti stærstu 
og elstu listahá-
tíð á Norðurlönd-
um ný viðmið og 
gerði hana gjald-
genga í röð fremstu 
listahátíða Evrópu. 
Eftir að hún hætti 
voru á kreiki sögur 
sem enn eru óstað-
festar um að hún 
hafi komið til álita 
sem stjórnandi 
Norsku þjóðaróp-
erunnar í Osló og 
sem framkvæmda-
stjóri Fílharmoníu-
hljómsveitarinnar í 
Osló. Mönnum þótti 
ekki annað koma 
til greina en stóru 
póstarnir í norsku 
menningarlífi. Það 
orðspor hafði þessi 
granna, dökka kona 
markað sér í menn-
ingarlíf Noregs.

Hér á landi hafði 
farið heldur hljótt 
um hana þó að spor 
hennar liggi víða 
í íslensku menn-
ingarlífi. Nú hefur 
hún verið ráðin 
sem fyrsti fram-
kvæmdastjóri Nor-
rænu menningar-
gáttarinnar, sem er 
nýtt heiti yfir víð-
feðmt samstarf 
Norðurlandanna
á menningarsvið-
inu. Starfið er mik-
ilvægt - og verð-
ur erfitt: fyrir tveimur árum 
var ráðist í að endurskoða allt 
skipulag samstarfs Norðurland-
ana á menningarsviðinu. Nú 
hefur regluverkið verið smíðað, 
fagráð skipuð til ráðgjafar og 
það kemur í hlut Bergljótar að 
koma starfinu aftur í gang eftir 
nýjum reglum.

En hver er þessi kona? Berg-
ljót er menntuð sem tónlistar-
maður, lærði fyrst á flautu 
sem barn en tók til við píanó-
nám tíu ára að aldri. Hún var 
menntuð sem tónlistarkennari 
og starfaði lengi við kennslu. 
Hún sótti framhaldsnám í tón-
listarfræðum til Bandaríkjanna 
og síðar sótti hún framhalds-
menntun í stjórn listaviðburða 
til Brussel. Hún var snemma 
valin til forystu í tónlistargeir-
anum á Íslandi: fyrsta ábyrgð-
arstarf hennar sem tekið var 
eftir var framkvæmdastjórn 
fyrir Íslensku tónverkamiðstöð-
ina, stofnun sem sér um útgáfu 
og dreifingu á tónlist á nótum 
heima og erlendis. Frami henn-
ar þar tryggði henni stöðu í 
starfi norrænna tónlistarmið-

stöðva þar sem hún var fulltrúi 
Íslands í norrænu samstarfi 
NOMUS.

Karólína Eiríksdóttir tón-

skáld var samtíða Bergljótu í 
Tónlistarskólanum og urðu þær 
miklir mátar. Hún lýsir Berg-
ljótu svo að hún hafi mjög góða 
yfirsýn um það sem hún fáist 
við. „Þess utan er hún ákaflega 
víðsýn kona. Þegar hún tekur 
að sér verkefni sinnir hún þeim 
150 prósent, algerlega fullkom-
lega, fylgir öllu eftir til hlítar. 
Hún er með hina stóru mynd á 
hreinu, jafnvel þegar um flók-
in viðfangsefni er að ræða, því 
hún hefur margþætta sýn á 
hlutina og er algerlega heil í því 
sem hún gerir, fyrir utan það að 
vera skemmtileg og góð mann-
eskja.“

Þeir sem áttu samstarf við 
þessa brosmildu konu muna 
lengst áhuga hennar og stað-
ráðinn vilja. Sama fólki kom 
því á óvart þegar hún var hrak-
in frá Bergen fyrir að vera 
ósamvinnuþýð. Það kom aftur 
ekki á óvart að hún gerði miklar 
kröfur, bæði til sín og annarra 
á skrifstofum Listahátíðarinn-
ar: í viðtali við norska Dagblað-
ið lýsti hún vinnuviku sinni sem 
svo að dagurinn hefði byrjað 

kl. átta og lokið kl. tíu á kveldin 
og oftar hefði hún unnið helgar 
líka, vinnan hefði verið þannig. 
Í sama viðtali játar hún að hún 

hafi gaman af 
grárri gaman-
semi, slíkt gaman 
dugi manni oft 
til að komast af 
í þessum heimi. 
Bergljót viður-
kennir að hún 
hafi ekki átt 
mikið samlyndi 
við þá Björgvinj-
armenn. Reynd-
ar lýsir pressan 
henni sem áköf-
um og ráðríkum 
stjórnanda með 
sterka sýn. Sjálf 
segist hún meta 
heiðarleika ofar 
öllu og fólk eigi 
að segja hug sinn. 
Þau ummæli féllu 
eftir að meira 
og minna nafn-
lausar óánægju-
raddir höfðu ýtt 
henni úr starfi 
þar eystra. Heið-
arleiki og hrein-
skilni er reynd-
ar sá þáttur sem 
flestir kannast 
við í samskiptum 
við hana hér 
heima enda er 
tónlistarkenn-
urum sá kostur 
nauðsynlegur
vilji þeir ná ár-
angri í kennslu.

Guðjón Peder-
sen vann með 
Bellu, eins og 
hún er kölluð af 
nánum vinahópi 
og samstarfs-
mönnum, að sam-
norrænni list-
hátíð sem var 
haldin 1996. Þau 
sátu í undirbún-
ingsnefnd fyrir 
hátíðina sem hún 
stýrði: „Bella 
er falleg stelpa 
og gaman að 
vinna með henni. 
Hún er rosalega 
kraftmikil og 
djörf. Mér finnst 
dirfskan vera 
mjög ríkur þátt-
ur í fari hennar 
eins og uppgang-
urinn í Bergen 
sýndi. Hún er 
mjög vel að sér í 
ofsalega mörgu 
og ég átti samtöl 
við hana eftir að 
hún hætti í Berg-
en og þá kom 
skýrt í ljós að 

hún fylgist náið með því sem 
er að gerast á flestum sviðum 
lista. Hún er alger spesíalisti 
í tónlist en hefur fín sambönd 
í flestu öðru.“ Guðjóni kemur 
ekki á óvart að frami hennar 
haldi áfram erlendis, hún njóti 
mikillar virðingar og raunar 
séu flest verkefni hér á landi of 
smá fyrir hana nema ef til vill 
stjórn á nýja Tónlistarhúsinu. 
Hann er ekki einn um að orða 
þá skoðun: víða um listabrans-
ann á Íslandi hefur nafn henn-
ar verið nefnt í þeirri andrá.

Nú verður Bergljót að flytja 
sig um set með bónda sínum, 
Oddi Bjarnasyni lækni, og færa 
sig enn austar í gamalt sænskt 
virki þaðan sem hún mun leiða 
norrænt menningarstarf inn 
í nýja öld. Hér heima gerðu 
ýmsir því skóna að hér mætti 
sjá fingraför framsóknar-
mannsins Halldórs Ásgrímsson-
ar, en Bergljót Jónsdóttir hefur 
ekki þurft að koma sér áfram 
í norrænu menningarlífi með 
þegnskap í fornfálegum klíkum: 
hennar frami er vegna verð-
leika hennar og dugnaðar.  

Rosalega kraftmikil og djörf

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás 
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður -  Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur 
Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd -  Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður 
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil
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FÁÐU REYKLAUSA BÓK
Í NÆSTU VERSLUN
LYFJU

BETRI LEIÐ TIL 
AÐ HÆTTA

FRÍ BÓK

Vodafone live!

Nokia 6085
Krúttlegur með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum, styður
minniskort og fæst í fleiri litum.

Ævintýraverð

16.900 kr.

Ævintýraleg
símatilboð
Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í 1414 eða smelltu
þér á www.vodafone.is til að fá nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.
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Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting með morgunverði. Verð miðast við að bókað sé á netinu. 
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

TORRE ALMONTE – UMBRIA

Glæsilegur turn frá 17. öld trónir yfir smábænum Frontignano,
umkringdur trjám og útsýni sem gleður sálina. Hér ríkir glæsileg
hönnun í bland við ættargersemar og forna grjótveggi. Öll 
þægindi nútímans með sjarma liðinna alda.

Verð frá: 94.867,-
á mann eina viku, brottför 5. júní, m.v. 4 í íbúð.

Verð frá: 53.333,-
á mann eina viku, brottför 5. júní, m.v. 6 í íbúð, fjórir
fullorðnir og tvö börn.

Sveitarómantík í Umbria
klukkutíma frá Róm

BEINT FLUG VIKULEGA Í ALLT SUMAR

Fjórar íbúðir í raðhúsum fyrir ýmist 4 eða 6 gesti. Íbúðirnar
hafa nýlega verið endurnýjaðar og eru með góðum aðbúnaði.
Við húsin er verönd og í sameiginlegum sundlaugagarði er
sundlaug til afnota fyrir gestina. Í næsta nágrenni eru barir,
veitingastaðir og verslanir en sveitin er einnig skammt undan.

TORGIANO ÍBÚÐIR – UMBRIA Sveitasælan á Ítalíu er einstök 
upplifun. Við fljúgum vikulega í allt
sumar til Rómar og bjóðum upp
á skemmtilega möguleika í sveitum 
Ítalíu, um klukkustundar akstur frá 
borginni. Í hinu fagra héraði Umbria
er tilvalið að dvelja í sumarhúsi eða 
kastala með alla fjölskylduna, fá
sér brauð og vín frá bændunum
í kring eða njóta lífsins í ekta ítalskri
sveitasælu. 



LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

MÓA PIRI PIRI
LÆRI/LEGGIR kr.

kg419

GRÍSALUNDIR
MEÐ SUMARFYLLINGU

kr.
kg2.698

30%
afsláttur

kr.
kg2.298LAMBA RIBEYE 

KJÖTMEISTARANS
kr.
kg1.998

GOURMET LÉTTREYKTAR 
GRÍSAKÓTILETTUR

EMMESS ÍSKAKA
6-8 MANNA

699 kr.
stk.

GÖTEBORG
TAPINI KEX

139 kr.
pk.

43%
afsláttur

35%
afsláttur

Nýtt

300
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.199

Eigðu örugga páska
með kjöti frá Nóatúni!

28%
afsláttur

26%
afsláttur

26%
afsláttur

79 kr.
stk.

UNGNAUTA-
HAMBORGARAR 90 g

Páskablandið

Opnunartími yfir páskana 07. apríl Laugardagur 10.00 – 21.00* 08. apríl Páskadagur Lokað 09. apríl Annar í páskum 11.00 – 21.00*



LAMBAFRAMHRYGGJA-
SNEIÐAR

Páskatilboð!

NÓATÚNS LÆRISNEIÐAR 
ÞURRKRYDDAÐAR

kr.
kg1.726

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT kr.

kg2.698

20%
afsláttur

kr.
kg1.298 kr.

kg849GOÐA BBQ
GRÍSARIF

30
afsláttur

Ferskt grænmeti og ávextir
alla daga í grænmetistorginu

Veisluostar
Camembert - Hrókur - Höfðingi

Nýtt

300
kr. kg

Þú sparar

23%
afsláttur

*Nóatún Smáralind er opin sömu daga frá kl. 11-20.

RHODOS
GRÍSASPJÓT

998kr.
kg300

kr. kg

Þú sparar

Verði ykkur að góðu!



Börn foreldra sem hafa 
skilið eru líklegri til að 
hefja áfengis- og vímuefna-
neyslu en önnur börn, auk 
þess sem hætta eykst á að 
þeim gangi verr í námi. For-
eldrar sem skilja geta þó 
dregið verulega úr þessari 
áhættu með því að hafa hag 
og velferð barna sinna að 
leiðarljósi við skilnað. Þetta 
kemur meðal annars fram 
í nýrri íslenskri rannsókn 
sem starfsfólk kennslu-
fræði- og lýðheilsudeildar 
Háskólans í Reykjavík hef-
ur unnið að ásamt rann-
sóknarmiðstöðinni Rann-
sóknum & greiningu.

Af hálfu Háskólans í Reykjavík 
hefur Álfgeir Logi Kristjánsson 
aðjúnkt stýrt þessari rannsókn en 
fyrstu niðurstöður hennar voru 
kynntar nýlega. Að hans sögn náði 
könnunin til rúmlega sjö þúsund 
unglinga í 9. og 10. bekk grunn-
skóla og sýnir að liðlega tuttugu 
af hundraði þeirra hafa upplifað 
skilnað foreldra, þar af um fjögur 
prósent síðasta árið. 

„Tengsl milli líðanar barna og 
unglinga fyrir og eftir skilnað for-
eldra hafa lengi verið kunn. Hins 
vegar hefur ekki verið eins mikil 
vitneskja um hvaða þættir í skiln-
aðarferlinu hafa áhrif á eða tengj-
ast versnandi líðan.“

Markmið rannsóknarinnar er 
meðal annars að reyna að varpa 
ljósi á þessa þætti og Álfgeir segir 
rannsóknina miða að því að skýra 
sambandið milli líðanar og þess að 
upplifa skilnað foreldra. „Skilnað-
ur foreldra hefur í eðli sínu í för 
með sér fjölmargar breytingar á 
lífi barna. Samband foreldranna 
við börnin minnkar gjarnan, þeir 
hafa einfaldlega minni tíma af-
lögu auk þess sem þeir eru sjálfir 
í sárum eftir skilnaðinn.“

Við þetta bætist að þessi börn 
eru enn fremur líklegri til að upp-
lifa aðra félagslega erfiðleika í 

kjölfar skilnaðar, svo sem vegna 
búferlaflutninga. „Þau skipta frek-
ar um skóla og því fylgja margs 
konar erfiðleikar í félagslegum 
samskiptum, nýtt umhverfi, nýir 
félagar og svo framvegis. Það er 
því ljóst að bein tengsl eru milli 
skilnaðar foreldra og líðanar 
barna, áfengisneyslu, reykinga og 
námsárangurs.“

Þó svo að allir þessir þættir ráði 
miklu um líðan barna sem upp-
lifa skilnað foreldra segir Álfgeir 
rannsóknina sýna að mikilvægasti 
þátturinn snúi að fjölskylduátök-
um í aðdraganda skilnaðar. „Þetta 
geta verið ýmiss konar átök, börn-
in geta orðið vitni að alvarlegu 
rifrildi foreldra, jafnvel ofbeldi, 
auk þess sem þau eru líklegri til 
að lenda í alvarlegu rifrildi við 
foreldra sína.“

Og Álfgeir bætir því við að það 
hafi ef til vill komið sér einna 
mest á óvart í niðurstöðum þess-
arar könnunar hvaða þáttur fjöl-
skylduátaka virðist hafa mest 
áhrif á líðan barna. „Þegar við 
fórum að greina þessi fjölskyldu-
átök niður í einstaka þætti kom í 
ljós að það sem hefur mestu áhrif-
in á börnin er að vera þátttakend-
ur í alvarlegu rifrildi við foreldr-

ana, og niðurstöðurnar sýna að 
um 67 prósent barna sem upplifað 
höfðu skilnað foreldra síðasta árið 
höfðu lent í alvarlegu rifrildi við 
foreldrana.“

Álfgeir vill þó taka fram að könn-
unin sýni jafnframt greinilega 
að foreldrar geti dregið verulega 
úr þeim áhættuþáttum sem börn 
þeirra verði fyrir í aðdraganda og 
í kjölfar skilnaðar. 

„Það sem foreldrar þurfa fyrst 
og fremst að huga að er að hafa 
velferð og hag barna sinna í fyrir-
rúmi þegar þessar aðstæður koma 
upp. Og þar sýnir rannsóknin að 
mikilvægast er að halda átök-
um vegna ágreinings foreldranna 
utan við heim barnanna eins og 
kostur er. Skilnaður er ákvörðun 
foreldranna og börnin hafa ekkert 
með þá ákvörðun að gera.“

Þessi rannsókn Álfgeirs og fé-
laga á áhrifum skilnaðar foreldra 
á líðan barna er hluti af viðamiklu 
verkefni á sviði lýðheilsurann-
sókna sem kennslufræði- og lýð-
heilsudeild Háskólans í Reykjavík 
vinnur að ásamt rannsóknarmið-
stöðinni Rannsóknum & grein-
ingu og ýmsum vísindamönnum. 

Kennslufræði- og lýðheilsudeild 
HR fékk nýlega styrk úr minn-
ingarsjóði Margrétar Björgólfs-
dóttur til að halda úti stöðu fræði-
manns sem sinnir þessum rann-
sóknum á næstu árum, en Álfgeir 
stundar samhliða þessu doktors-
nám undir handleiðslu kennara við 
HR, Columbia-háskólann í Banda-
ríkjunum og Karolinska Institutet 
í Stokkhólmi. 

„Þessi styrkur er okkur ákaf-
lega mikils virði en hann gerir 
mér kleift að einbeita mér að þess-
um verkefnum næstu þrjú árin 
auk þess að kenna við kennslu-
fræði- og lýðheilsudeild HR,“ 
segir Álfgeir. 

Rannsóknir & greining er eina sér-
fræðimiðstöðin á Íslandi sem sér-
hæfir sig í rannsóknum og sam-
starfi við vettvang um þætti er 
snúa að heilsu og líðan ungs fólks. 

„Á undanförnum tíu árum hefur 
innan miðstöðvarinnar meðal ann-
ars verið unnið að þróun forvarna-
módels til að draga úr líkum á 
vímuefnaneyslu unglinga í átt-
unda, níunda og tíunda bekk í sam-
vinnu við menntamálaráðuneyt-
ið og sveitarfélög hérlendis,“ út-
skýrir Álfgeir.

Um er að ræða forvarnarverk-
efni gegn vímuefnaneyslu og 
segir Álfgeir að verkefnið snúi í 
ríkum mæli að því að benda á mik-
ilvægi þess að bæta og styrkja 
tengsl unglinga og nánustu aðila, 
svo sem foreldra, félaga, skóla og 
annarra mikilvægra þátta á borð 

við íþrótta- og tómstundastarf. 
„Módelið snýst um að gera líf og 
hagi unglinga þannig úr garði að 
þeir kjósi ekki að neyta vímuefna. 
Lögð er áhersla á að hafa áhrif á 
aðstæður þeirra, byggja utan um 
einstaklinginn og gera honum 
kleift að lifa heilbrigðu og góðu 
lífi.“

Samstarfsverkefnið hefur gefið 
góða raun og vímuefnaneysla í 
þessum aldurshópi dregist veru-
lega saman. „Þetta íslenska for-
varnamódel hefur vakið athygli 
erlendis og nýlega tókum við að 
stýra forvarnaverkefni af þessu 
tagi í fimmtán borgum í Evrópu í 
samvinnu við heimamenn á hverj-
um stað. Forseti Íslands er vernd-
ari þess verkefnis, það er styrkt 
af Actavis og unnið í samstarfi 
við Reykjavíkurborg hér heima. 
Fyrstu niðurstöður verkefnis-
ins eru væntanlegar í sumar eða 
haust og ég held að óhætt sé að 
segja að menn bíði spenntir eftir 
að sjá þær.“

Álfgeir segir ákaflega áhugavert 
og spennandi að vinna að þessum 
rannsóknum og segist afar þakk-
látur fyrir að fá tækifæri til að 
vinna með öllu því góða fólki sem 
hann vinni með innan kennslu-
fræði- og lýðheilsudeildar HR og 
víðar. 

„Það er mikið verk óunnið á 
sviði rannsókna sem tengjast sam-
bandi heilsufars og námsárangurs 
barna og unglinga. Við höfum séð 
að sterk tengsl eru á milli heilsu-
tengdrar hegðunar og námsár-
angurs. Hreyfing og hollt fæði 
hafa greinilega áhrif. Við vitum 
líka úr næringarfræðinni að það 
sem menn innbyrða hefur áhrif á 
andlegt atgervi en við þurfum að 
skilja betur í hverju þessi tengsl 
eru fólgin. Allt þarf þetta nán-
ari athugana við þannig að ég hef 
úr meira en nógu að moða næstu 
árin,“ segir Álfgeir Logi Kristj-
ánsson, aðjúnkt við Háskólann í 
Reykjavík.

Með hag og velferð barna að leiðarljósi

Það sem hefur mestu 
áhrifin á börnin er að 

vera þátttakendur í alvarlegu 
rifrildi við foreldrana, og niður-
stöðurnar sýna að um 67 prósent 
barna sem upplifað höfðu skilnað 
foreldra síðasta árið, höfðu lent í 
alvarlegu rifrildi við foreldrana



10-11 Arnarbakka, Reykjavík
10-11 Austurstræti, Reykjavík
10-11 Barónsstíg, Reykjavík
10-11 Borgartúni, Reykjavík
10-11 Dalvegi, Kópavogi
10-11 Engihjalla, Kópavogi
10-11 Hafnargötu, Keflavík
10-11 Hafnarstræti, Akureyri
10-11 Hjallabrekku, Kópavogi
10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík

10-11 Kaupangi, Akureyri
10-11 Langarima, Reykjavík
10-11 Laugalæk, Reykjavík
10-11 Lágmúla, Reykjavík
10-11 Leifsstöð komusal
10-11 Lyngási, Garðabæ
10-11 Melabraut, Hafnarfirði
10-11 Seljavegi, Reykjavík
10-11 Sporhömrum, Reykjavík
10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

... einnig föstudaginn langa og páskadag

opið alla 
      páskana

opið allan sólarhringinn:



Matarboð hjá nágrönnum 
okkar á Bárugötu þeim Jó-
hönnu og Ingólfi.  Þar var 
einnig fagnaðarfundur með 
Össuri og dætrunum Ingu 
og Birtu sem skemmti okkur 
með slaghörpuleik eftir að 
staðið hafði verið upp frá 

borðum.
Ég skrifaði niður uppskriftina að súpunni 

því að svona góða súpu hef ég ekki fengið í 
háa herrans tíð – og svo er hún svo dásam-
lega falleg á litinn (sem skiptir miklu máli 
því að fyrst borðar maður jú með augun-

um):
HIN LITRÍKA SÚPA FRÚ JÓHÖNNU 

1 laukur
2 hvítlauksgeirar
1 rauð paprika
2 matsk. ólífuolía
1,5 tsk. cumin
250 ml dós tómatmauk (ég nota Slotts )
Einn og hálfur grænmetisteningur
750 plús ml sjóðandi vatn.
3 til 4 dl soðnar kjúklingabaunir, kannski  
meira
1 matsk. balsamic edik
2 tsk. sykur
nýmalaður pipar salt.
væn hnefafylli spínat sennilega meira.

Saxa papriku, lauk og hvítlauk smátt.  
Mýkja í olíu. Cumin út í, svo tómatmauk-
ið.  Vatn og tening. Kjúklingabaunir og edik, 
sykur og salt og pipar og malla í 5 til 10 mín. 
Smakka til með balsamic, pipar og salti,  
jafnvel nokkrum kornum af sykri. Spínat út 
í um leið og potturinn er settur á borðið.

Í dag kom óyndi í frú Sól-
veigu.

Hún sagði: „Það er aldrei 
hægt að draga þig út af heim-
ilinu.“

Henni finnst ég ekki nógu 
mikil félagsvera. Það var til-
gangslaust að rifja upp fyrir henni að ég 
hefði farið með henni í skemmtilegt matar-
boð í gærkvöldi svo að ég brá á það ráð að 
segja:

„Við skulum drífa okkur í leikhús í kvöld 
ef þú getur fengið miða á einhverja sýningu. 
Ég er reiðubúinn að sjá hvaða leikrit sem er 
jafnvel þótt það fjalli um einsemd, kúgun 

og firringu nútímakonunnar eða innihalds-
laust líf í allsnægtum.“

Það var komið undir kvöld og dáldið seint 
að skipuleggja leikhúsferð en við fengum 
á síðustu stundu miða á leikrit sem heitir 
„Viltu finna milljón?“ og er sýnt í Borgar-
leikhúsinu.

Leikararnir voru allir frábærir og Egg-
ert Þorleifsson frábærastur en mér fannst 
leikritið sjálft ekki „skilja mikið eftir“ – 
að minnsta kosti fannst mér það ekki hafa 
jafndjúpan boðskap og Spanskflugan sællar 
minningar. 

Hitti Gunnar Smára og Guð-
mund Andra í Silfri Egils. 
Egill spurði mig hvaða áhrif 
ég héldi að álverskosningin 
í Hafnarfirði kæmi til með 
að hafa. Ég veit það auðvit-
að ekki, nema hvað það er 
hughreystandi að sjá að með lýðræðisleg-
um vinnubrögðum getur fólk afstýrt því að 
risaálver séu byggð inni í miðjum kaupstöð-
um.

Egill sagðist vera sammála mér um að 
eftir kosningar fáum við S, VG og B stjórn 
og þá hlýtur það að verða útkoman. Að 

minnsta kosti trúi ég því ekki fyrr en ég tek 
á því að S eða VG bíði eftir því að berhátta 
sig ofan í hjónasængina með íhaldinu, volga 
eftir framsóknarmaddömuna.

Í dag fermd-
ist Matthías Karl. 
Hann var flottur. 
Ferming er jú nokk-
urs konar mann-
dómsvígsla, form-
leg innganga í söfn-
uð kristinna manna. 
Ég er ekki nema í 
meðallagi vel krist-

Hin litríka súpa frú Jóhönnu
Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá matarveislu, slaghörpuleik, leikhúsferð og dauðyflislegu 
tómlæti lögfræðingastéttarinnar. Einnig er minnst á næstu ríkisstjórn, kirkjutónlist, blönduð hjóna-
bönd, kossaflens í Njálsborg og maðkaflugu og kanarífugl.



inn sjálfur en haf-
andi búið nokkuð 
víða finnst mér 
ég vera hepp-
inn að búa í sam-
félagi sem hefur mótast 
af kristnum viðhorfum í 
þúsund ár. 

Það helsta sem ég hef 
við þjóðkirkjuna að athuga 
er að mér finnst skelfilegt að 
hlusta á tónlistarvalið í kirkj-
um. Ekki lét Luther bjóða sér að 
hlusta á mörghundruð ára gömul 
sálmalög – og þá á ég við 
þá báða Martin Luther og 
Martin Luther King.

Mér finnst að það 
ætti að skifta þjóð-
félaginu niður í 
vaktir, tvær vaktir:

Morgunmann-
eskjur gætu verið 
á morgunvakt og 
átt samskipti við aðrar morgun-
manneskjur. Vaktin hjá kvöldfólk-
inu gæti svo byrjað um hádegisbil. 
Allir gengju með barmmerki sem 
sýndu hvort viðkomandi er kvöld- 
eða morgunmanneskja.

Ég er ekki að mæla með neinni 
apartheit-stefnu svo að það er 
óþarfi fyrir Frjálslynda flokkinn 
að gera þessa hugmynd að sinni. 
Ég hef sjálfur áratuga reynslu 
fyrir því að blönduð hjónabönd 
eru ákaflega farsæl. 

Frú Sólveig er morgunmann-
eskja en ég vaki frameftir. Hún 
sprettur upp eins og fjöður í lás 
þegar fyrsti öskubíll borgarinnar 
er ræstur. En ég mundi ekki ráð-
leggja neinum að reyna að eiga 
uppbyggileg samskipti við mig 
fyrir klukkan tíu – og helst ekki 
fyrr en eftir hádegi.

Einn af fjölmörgum göllum þjóð-
félagsins er sá að það er sniðið að 
líkamsklukku morgunfólksins. 
Skólar byrja í rauðabítið, og ég bíð 
þess sennilega aldrei bætur á sál-
inni, hvað ég var rekinn snemma á 
lappir í æsku. Það þykir sjálfsagt 
að byrja að vinna klukkan átta og 
jafnvel enn þá fyrr.

Í jafnréttissinnuðu þjóðfé-
lagi fengi kvöldfólkið að sofa út á 
morgnana og morgunfólkið stæði 
vaktina fram að hádegi, þá kæmi 
kvöldfólkið útsofið til vinnu og 
þetta fyrirkomulag myndi stór-
auka afköst og almenna hamingju 
og þjóðarframleiðslan færi upp úr 
öllu valdi.

Ég hitti Sigmar B. 
í ræktinni. Okkur 
finnst báðum furðu-
lítil kosningastemm-
ing vera meðal þjóð-
arinnar. Til þess 
liggja sennilega 
tvær ástæður. 

Sú fyrri er sú að við erum farn-
ir að eldast og dottnir úr tengslum 
við þann æsing sem vonandi fylgir 
ungu fólki enn í dag.

Síðari ástæðan er líklega sú að 
það er óvenjulítil stemming fyrir 
þessar kosningar.

Á Moggablogginu rakst ég á at-
hyglisverðan bloggara sem heit-
ir Arnaldur Bárðarson. Yfir einni 
bloggfærslunni hans var fyrir-
sögnin:

„Maðkaflugan er kanarífugl ör-
eigans“ og þar stendur skrifað: 

„Ég hef í höndum reikning sem 
öryrki gat ekki greitt til Land-
spítala - háskólasjúkrahúss vegna 
komugjalda 3.845 kr. sem síðan 
fór sína leið í lögfræðiinnheimtu 
og varð síðan 12.033 kr. þegar lög-
fræðingur hafði farið höndum um 
hann.“

Lögfræðingastéttin kann greini-
lega að verðleggja sína vinnu með 
slíku harðfylgi að hún hefur ekki 
afgangs andlegt þrek til þess að 
mótmæla dómsmorðum og rétt-
arfarsskandölum eins og Geir-

finnsmálinu né heldur reka á eftir 
því að kannað sé hver hafi tekið 

upp á að skrifa hæstarétti nafn-
laust bréf út af Baugsmál-

inu. Að ég tali nú ekki 
um að þessum dug-

miklu rukkur-
um finnist 

eitthvað
athuga-

vert
við þann málarekstur í 

heild sinni.
Ef lögfræðistéttin hefði jafn-

mikinn áhuga á heilbrigðu rétt-
arfari og hún hefur á innheimtu-
störfum værum við alheimsfyrir-
mynd á því sviði.

Þá er litla Sól loks-
ins komin í páskafrí. 
Aðrir námsmenn á 
heimilinu, Andri og 
Krummi eru búnir 
að vera í frí síðan 
á föstudag en það 
er stíf skólasókn í leikskólanum 
Njálsborg.

Á heimleiðinni tjáði frökenin 
mér að Hreiðar Nói sé ennþá henn-
ar kærasti vinur í leikskólanum.

„Heyrðu, afi, veistu hvað hann 
segir þegar ég kyssi hann?“

„Nei, það veit ég ekki.“
„Þá segir hann: Oj, barasta!“

„Finnst honum vont að láta 
kyssa sig?“

Þetta fannst litlu Sól með sína 
þriggja ára lífsreynslu frem-
ur heimskuleg spurning og hún 
stundi og sagði ofurlítið dreymin:

„Hann er bara að grínast.“







Frændi okkar,

Kolbeinn Þorleifsson
Ljósvallagötu 16, Reykjavík,

sem lést miðvikudaginn 28. mars, verður jarðsunginn
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 10. apríl kl. 11.

Hanna Signý Georgsdóttir
Bragi Guðmundsson
Hannes Guðmundsson
Hanna Guðrún Guðmundsdóttir

Ragnheiður Elín Jónsdóttir og Ingvi Brynjar Jakobsson
fagna 60 ára brúðkaupsafmæli sínu og 80 ára afmæli Ingva,

laugardaginn 7. apríl. Þau taka á móti vinum og vandamönnum í húsi 
frímúrara að Bakkastíg 16, Ytri Njarðvík, Reykjanesbæ frá kl. 14-17.

Hjartans þakkir til ykkar allra fyrir auð-
sýnda samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu, dóttur, tengdadóttur
og systur,

Sigríðar Stefánsdóttur,
Skólagerði 20, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Krabbameins-
deildar Landspítalans við Hringbraut og Líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi, sem og hjúkrunarfólki
Karitas. Guð blessi ykkur öll.
Ísleifur Arnarson
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Hallbera Ísleifsdóttir
Stefán Stefánsson
Davíð Stefánsson
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir

Okkar ástkæri bróðir, mágur og frændi,

Hafsteinn Karlsson

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
1. apríl. Útförin verður gerð frá Víðistaðakirkju
fimmtudaginn 12. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar eru
afþakkaðir, þeim sem vilja minnast hans er bent á
Minningarkort Heilaverndar sem fæst í síma 588-9220.

Soffía Karlsdóttir Grétar Garðarsson
Halldór Ingi Karlsson Lára Jóhannsdóttir
Hilmar Karlsson Dórothea Sigurjónsdóttir
og frændsystkini hins látna.

Elskuleg móðir okkar,

Torfhildur Hannesdóttir
áður Lindargötu 57,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skjóli þriðjudaginn
3. apríl.

Fyrir hönd aðstandenda,

Hrefna Guðmundsdóttir
Anna Ágústsdóttir
Svava Ágústsdóttir

Dómínókenningin kynnt

FÆDDUST ÞENNAN DAG

„Afmælisdagurinn leggst bara vel í 
mig, ég ætla að spila og sleppa öllum 
veisluhöldum,“ segir Örvar Kristj-
ánsson harmonikkuleikari sem fagn-
ar sjötugsafmæli sínu á Kanaríeyj-
um á morgun. Þegar Fréttablaðið 
ræddi við Örvar naut hann sólarinnar 
á ensku ströndinni á Kanarí, þar sem 
hann hefur dvalist að vetri til síðustu 
fjórtán árin.

„Það er ekki hægt annað en hafa 
það gott hér í sólinni. Þetta er fjór-
tándi veturinn sem ég dvelst á Kanarí 
og spila,“ segir Örvar sem býst ekki 
við að gera sér dagamun á morgun. 
„Maður er náttúrlega alltaf að gera 
sér dagamun hérna,“ segir hann og 
skellir upp úr.

Örvar viðurkennir að það sé ekkert 
til að gleðjast yfir að komast á áttræð-
isaldurinn. Hann geti þó ekki kvartað 
enda heilsan ágæt. „Já, það er nú hálf 
hjákátlegt að komast á þennan aldur. 
Það góða er að mér finnst ég alltaf 
vera sami púkinn,“ segir Örvar hress 
í bragði.

Það er í nógu að snúast í spilamennsk-
unni fyrir Örvar á ensku ströndinni á 
Kanaríeyjum. Hann hefur undanfarið 
spilað annað hvert kvöld á móti norsk-
um tónlistarmanni en stundum leik-
ur hann á hverju kvöldi. Og Örvar er 
ekki á því að setja nikkuna á hilluna á 
næstunni.

„Nei, alls ekki. Þetta lifir með manni 
fram í andlátið. Hljóðfærið er alveg 
klístrað við mann,“ segir hann.

Örvar á stóra fjölskyldu hér á landi 
sem eflaust vill fá að fagna þessum 
tímamótum með honum. Hann segir 
ekki loku fyrir það skotið að svo fari. 
„Ég kem heim 24. apríl svo það er ekki 
ósennilegt að maður geri eitthvað 
þá. Að minnsta kosti fyrir þá allra 
nánustu.“ 

Háskólinn í Reykjavík 
og MIT, Massachusetts 
Institute of Technology, 
kynntu á miðvikudag 
nýjan samstarfssamn-
ing MIT og íslensks at-
vinnulífs. HR hefur um-
sjón með samningnum í 
umboði Viðskiptaráðs 
og Samtaka iðnaðarins. 
Íslensk fyrirtæki sem 
taka þátt í samstarfinu 
geta þannig fengið að-
gang að sérfræðingum 
og þekkingu MIT. Skól-
inn er fremstur banda-
rískra háskóla á sviði 
tækni og verkfræði, 
en úr fræðasamfélagi 
hans hafa sprottið sex-
tíu og þrír Nóbelsverðlaunahafar.

Dr. Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík, dr. 
Ágúst Valfells, lektor og forstöðumaður Orkurannsókn-
arseturs HR, og forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, 
hittu forráðamenn MIT á miðvikudag. Forsetinn ræddi þá 
jafnframt við fulltrúa MIT um samstarf í menntun og rann-
sóknir í orkumálum. Samstarf MIT og HR kemur í fram-
haldi af samkomulagi skólans við Orkuveitu Reykjavíkur 
um að Orkuveita Reykjavíkur verði bakhjarl Orkurann-
sóknarseturs HR. 

Samstarf við 
MIT kynnt

„Ég get sagt það sem 
mig langar þó að kerf-
ið setji mig á einhverja 
umbun sem ég tel mig 
eiga inni hjá þessu 
átorítekti sem reprísent-
erast af fólkinu í land-
inu. Ég sé ekkert at-
hugavert við það.“

Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á net-
fangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda 
á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma
550 5000.
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REYKJAVÍK & AKUREYRI

Síðustu námskeið
á vorönn að hefjast

Almenn tölvunámskeið

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Byrjendur 16. apríl morgun/kvöld 32.900 AK/REK
Almennt tölvunám 17. apríl morgun/kvöld 39.900 AK/REK
Word 24. apríl morgun/kvöld 21.000 AK/REK
Excel 10. maí morgun/kvöld 21.000 AK/REK
Outlook 30. maí morgun/kvöld 9.000 AK/REK

Eldri borgarar 60+

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Byrjendur 16. apríl mán/mið 13-16 19.500 AK/REK
Framhald 17. apríl þri/fim 13-16 19.500 AK/REK

Vefur - grafík - ljósmyndun

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Photoshop grunnur 16. apríl kvöld 24.000 AK/REK
Photoshop ljósmyndun 30. apríl kvöld 29.000 AK/REK
Illustrator 30. apríl kvöld 49.900 AK/REK
Dreamweaver 3. maí kvöld 29.000 AK/REK
Flash 7. maí kvöld 28.000 AK/REK
Stafrænar myndavélar 16. apríl kvöld 15.000 AK/REK

MCP & MCSA

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Network Infrastructure (70-291) 18. apríl kvöld 89.900 REK
Exchange Server (70-284) 19. maí kvöld 89.900 REK

Skrifstofunám

Námskeið Hefst Tími Verð Staður

Navision-fjárhagsbókhald 26. apríl morgun/kvöld 49.900 REK
Tollskýrslugerð 16. maí morgun/kvöld 28.000 REK

Byrjendanámskeið

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á 
þessu námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af
stað í notkun tölvu.

Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátttakendur færa um að nota
tölvuna sjálfstætt m.a. til að skrifa texta, læra að nota internetið og
meðhöndla tölvupóst.
Kennt er tvisvar í viku, mánudaga og miðvikudaga. Hægt er að velja um 
morgun- eða kvöldnámskeið.

Hefst 16. apríl. Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-  Kennslubók innifalin.

Almennt tölvunám

Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og
eru að nota tölvu í vinnu eða heima.  Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja 
auka öryggi sitt í allri tölvuvinnslu með aukinni  þekkingu, hraða og færni.

Helstu kennslugreinar: 
•  Windows tölvugrunnur og skjalavarsla
•  Word
•  Excel
•  Internet og Outlook tölvupóstur. 

Kennt er tvisvar í viku, þriðjudaga og fimmtudaga. Hægt er að velja um 
morgun- eða kvöldnámskeið.

Hefst 17. apríl. Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,-  3 kennslubækur innifaldar.

Stafrænar myndavélar 

Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið 
yfir helstu stillingar, flytja myndir í tölvu og
skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar 
mynda og myndbygging. 
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í 
tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska ofl. 
Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa
forritið.

Næsta námskeið hefst 16. apríl. Lengd 14 std.
Kennt er þrjú kvöld. Verð kr. 15.000,-

Eldri borgarar

Byrjendur
30 kennslustunda byrjendanámskei›. Engin 
undirsta›a nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í umsjá 
flolinmó›ra kennara. 
A›almarkmi› námskei›sins er a› gera 
flátttakendur færa a› nota tölvuna sjálfstætt, 
m.a. til a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og gamans, taka á 
móti og senda tölvupóst.

Hefst 16. apríl. Kennt er mánudaga og 
miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu e›a 
hafa sambærilega undirstö›u.
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Hefst 17. apríl. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16. 
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.



Á
ður en félagarnir 
synda í spurninga-
flóði vill skólastjór-
inn Magnús ræða 
veitingar kaffistofu 
Norræna hússins, 

sem hann er afar ánægður með. 
Kormákur, sem lifir og hrærist í 
veitingastaðarekstri borgarinnar, 
tekur undir það en segist oft 
gleyma Norræna húsinu, staðsettu 
þarna úti í mýrinni. Kormákur er 
einn af frumbyggjum Fossvogs, 
fæddur árið 1963, og segir æsku 
sína draumkennda bíómynd sem 
byrji og endi vel. Magnús, átta 
árum eldri, ólst upp í Hlíðunum og 
segir æsku sína kannski ekki alveg 
eins stórkostlega í minningunni og 
hún er hjá Kormáki. Hann og fjög-
ur systkini hans hafi verið erfið og 
uppátækjasöm systkini, með 
Klambratún sem leikvöll. 

Efnt var til íbúakosninga í Hafnar-
firði um stækkun álversins. Sumir 
segja þetta vera sigur fyrir lýðræð-
ið á meðan aðrir spyrja sig hvers 
vegna við séum yfir höfuð að kjósa 
stjórnmálamenn og greiða þeim 
laun fyrst þeir taka ekki slíkar 
ákvarðanir? Er íbúalýðræði fram-
tíðin eða eiga ákvarðanir heima 
inni á alþingi?
Kormákur: Ég er ánægður með 
úrslitin en auðvitað eiga þessir 
menn sem eru kosnir til þess að 
sjá um þetta að gera það. Það er 
hættulegt að setja þessar ákvarð-
anir svona í hendurnar á fólki, það 
getur vel komið vitleysa út úr því 
og það hefði átt að vera búið að 
taka á þessu máli fyrir löngu. En 
það er líkt og það sé ekki til neitt 
annað í heiminum heldur en ál til 
að skapa störf.
Magnús: Ég er feginn að Hafnfirð-
ingar felldu stækkunina vegna 
þess að ef það eiga að bætast við 
fleiri álver þá eiga þau skilyrðis-
laust að fara út á land. Mér finnst 
gott hjá bæjarstjórninni að gera 
þetta en auðvitað ætlaði hún að fá 
aðra niðurstöðu. Íbúalýðræði er 
það sem koma skal en auðvitað 
hefðu fleiri en Hafnfirðingar átt 
að fá að kjósa um þetta. 
Kormákur: Álvæðingin hefur 
stöðvað alla framþróun í iðnaði á 
Íslandi því enginn hefur hugsað 
um neitt annað. Álverin eru í raun-
inni gott dæmi um hvernig íslenskt 
samfélag virkar. Ef einhver opnar 
pizzastað, þá eru komnir tuttugu 
pizzastaðir daginn eftir. Og eitt 
álver verður svo fljótt að tuttugu 
slíkum. Allir hugsa það sama og 
engin nýsköpun á sér stað.
Magnús: Ég er ekki viss um að, 
hvað heitirðu aftur? Kormákur, já, 
þetta er svo svakalega erfitt nafn. 
Kormákur: Þú mátt kalla mig 
Komma, eins og allir aðrir, gætir 
munað það.
Magnús: Ég er ekki svo viss um að 
ef ekkert álver risi, að eitthvað 
annað kæmi örugglega í staðinn. 
Þeir stjórnmálamenn sem eru á 
móti álinu tala allir um eitthvað 
annað – en hvað annað? Þeir nefna 
smáiðnað og hugbúnaðariðnað og 
fleira en engu að síður gerist ekk-
ert. En ég vil koma þeirri hug-

mynd á framfæri að næsta virkj-
un sem við munum reisa verði í 
þágu þróunaraðstoðar. Ég hef 
dvalist mikið í Afríku og rennur 
blóðið til skyldunnar að nefna 
þetta og mér finnst að þjóðin eigi 
að finna sér einhvern stað til að 
virkja hér á landi og láta allan 
ágóða renna til þriðja heimsins. 
Við höfum staðið okkur hörmu-
lega í þeim málum. 
Kormákur: Styð þá hugmynd en 
engu að síður held ég að við eigum 
mikið eftir að hreinsa í okkar eigin 
ranni. Til dæmis mættu íslensk 
stjórnvöld gera meira af því að 
virkja grasrótina í tónlistinni því 
þar liggur ómældur auður. Menn 
þyrftu ekki að virkja annað en 
Kópavogslækinn til að ná þeim 
gjaldeyristekjum sem þar liggja.

Og talandi um hreinsun – lofts í 
þessu tilfelli. Nú verður bannað að 
reykja á kaffihúsum og börum 
borgarinnar 1. júlí? Er þetta for-
ræðishyggjan að drepa okkkur eða 
eru reykingar bara liðin tíð?
Kormákur: Annaðhvort hefðu þeir 
átt að fara alla leið eða taka þetta í 
þrepum. Það er mjög undarlegt að 
ég megi selja sígarettur en kúnn-
inn verði að fara út til að reykja. 
Sama valdið fær mig til að selja 
ákveðinn hlut en bannar notkun á 
honum. Fínt að það sé ekki reykt á 
veitingastöðum og hótelum. Hins 
vegar eru til staðir sem heita krár 
og þangað fer fólk til að drekka, 
reykja og tala saman, og oft á tíðum 
fer það út úr húsi til að þurfa ekki 
að reykja heima hjá sér. Við erum 
loksins að komast á það menning-
arstig að geta fengið okkur í glas 
án þess að verða dauðadrukkin og 
það gerir fólk á krám en þarna fær-
ist drykkjan aftur yfir í heimahús 
að miklu leyti því margur hrein-
lega drekkur ekki án sígarettu. Þú 
ferð inn á matsölustað til að borða, 
inn á hótel til að sofa, á dansstaði til 
að dansa og inn á krár til að drekka 
og það gerir fólk oftast nær með 
sígarettu. 
Magnús: Þetta er fín forræðis-
hyggja og mér finnst að þjóðfélag-
ið ætti að gera meira af þessu. 
Næst mætti taka hvítan sykur 
fyrir. Hann á algjörlega að fá 

sömu meðferð og fíkniefni enda 
bölvað eitur, öllum til ama og 
hefur í raun ekki verið hluti af 
mataræði okkar nema síðustu 200 
árin. Mér finnst kominn tími til að 
saumað sé að reykingaliðinu.
Kormákur: Það hefur nú verið 
gert lengi og reykingamenn eiga 
varla tilverurétt lengur en hvað 
sykurinn varðar þá er þetta 
óþverri. Eitt barnið mitt umturn-
ast ef það fær hálfa gosflösku og 
ef við ætlum að beita forræðis-
hyggju einhvers staðar þá mætti 
gera eins og þeir gera á Akureyri 

og gefa öllum skólabörnum hafra-
graut í morgunmat. Það heldur 
manni gangandi út daginn. 

Sykur og böl en hvað með geimver-
ur? Magnús hefur nú um árabil 
verið einn fremsti geimverusér-
fræðingur þjóðarinnar, trúir þú á 
geimverur Kormákur og heldurðu 
að okkur stafi ógn af þeim? Og 
Magnús, af hverju ætti fólk að trúa 
á geimverur?
Kormákur: Það hljóta að vera ein-
hverjar lífverur þarna. En mér 
finnst það hæpið að þær séu að 
leita að jörðinni til að drekka upp 
sjóinn eða éta okkur því þær vanti 
fæðu.
Magnús: Þær skortir kannski ál.
Kormákur: Já, kannski vantar þær 
ný geimskip og eru búnar með 

súrálið á sinni plánetu og munu 
því mæta hingað fljótlega. 
Magnús: Ástæðan fyrir því að fólk 
ætti að trúa á geimverur er sú að 
alheimurinn er svo stjarnfræði-
lega stór að það væri fáránlegur 
hroki að halda því fram að mann-
kynið væri eina lífríkið í heimin-
um. Tölfræðilega séð er þær því 
örugglega til. Milljónir jarðarbúa 
hafa séð geimdiska með berum 
augum og það er ástæðulaust að 
afgreiða alla þá sem sjá hluti sem 
ekki eru hefðbundnir sem geð-

sjúka eða lygara. 
Kormákur: Þessi geimveruum-
ræða kom einu sinni upp þegar ég 
var á ferðalagi með KK bandinu 
og þá hafði einhver í bílnum, man 
ekki nákvæmlega hver, séð undar-
leg ljós sem pössuðu ekki við nein 
þekkt fyrirbæri himinhvolfsins. 
Magnús: Ég hef einu sinni séð 
geimdisk á Snæfellsnesi. 5. nóv-
ember 1993. Þann fræga dag í 
Íslandssögunni. Ég var svo sem 
viss um að geimskipið myndi ekki 
lenda. Og ég hugsaði með mér að 
þetta væri nú meiri bölvaða vit-

leysan að láta hafa sig út í þetta, í 
norðangarra og kulda. Þegar ég 
fór að horfa heim í áttina til 
Reykjavíkur sá ég rauð ljós sem 
mynduðu hring og hreyfðust hratt 
og hoppuðu. Daginn eftir fór ég á 
fyrirlestur hjá heimsmeistaralið-
inu í geimverufræðum og hlýddi 
þar á Robert Ochler kjarneðlis-
fræðing sem vann um skeið hjá 
Nasa og þar voru sýnd myndskeið 
af geimskipum og sá ég þar á 
filmu sömu sjón og ég hafði séð 
deginum áður. Ég stóð upp, kallaði 
og kallaði að ég hefði séð þetta í 
gær og truflaði fyrirlesarann. 
Honum fannst lítið til þess koma, 
sneri sér að mér og sagði einfald-
lega: „So what?“

Talið berst frá geimverum og 
fararskjótum þeirra yfir að dómn-
um yfir olíufélögunum og öðrum 
málum sem hafa heltekið fjölmiðla 
eins og Baugsmálið. Það er aug-
ljóst að bæði Magnús og Kormá-
kur eru sammála um að íslenskt 
stjórnkerfi sé meingallað og það 
skorti tilfinnanlega lög sem nái 
utan um jafnstór fyrirtæki og Baug 
eða olíufélögin.
Magnús: Það sem mér fannst 
kannski hvað verst við olíumálið er 
að þar var einum besta borgarstjóra 
Reykjavíkur, Þórólfi Árnasyni, 
bolað í burtu af Vinstri grænum. Ég 
kann þeim litlar þakkir fyrir það. 
Við megum heldur ekki gleyma því 
að á tímabili voru olíufyrirtækin 
ríkisrekin en var síðan skellt út í 
frjálsa samkeppni. Þar vissu þau 
ekkert hvernig þau áttu að haga sér. 

Hvað Baugsmálið varðar finnst 
mér hins vegar það liggja betur 
uppi á borðinu að um sakamál er að 
ræða. Og menn verða auðvitað að 
þola að það sé réttað í málum þeirra 
og það er augljóst að þarna er maðk-
ur í mysunni. 
Kormákur: Ég er eiginlega sam-
mála Magnúsi að því leyti að þessi 
mál sanna hversu lélegt íslenskt 
stjórnkerfi er. Manni finnst spill-
ingin vera komin meira upp á yfir-
borðið síðustu misserin. Og það er 
líka annað, að ég held að Baugur 
hafi ekki verið að finna upp hjólið 

í svona málum. Og það eru örugg-
lega mýmörg fyrirtæki sem við-
hafa sömu viðskiptahætti.

Annað atriði sem Magnús hefur 
kannski verið þekktur fyrir er 
draugar og störf fyrir Sálarrann-
sóknarfélagið; hver er mesti 
draugagangur sem þú hefur fundið 
fyrir Magnús og hefur þú séð draug 
Kormákur?
Magnús: Mesti draugagangurinn 
er í gömlum húsum. Samt er eitt 
hverfi hér í bæ sem hefur sér-
stöðu og það er Bakkahverfið og 
Staðarhverfið í Grafarvogi. Sögu-
sagnir eru um að þar hafi verið 
setið fyrir fólki á leið í kaupstað 
og því fargað. Enginn veit neitt 
staðfest um það, en það er sérstakt 
að af nýjum hverfum séu þessi 
hverfi svona óvær.
Kormákur: En er ekki kirkjugarð-
urinn þarna upp frá, færa þeir sig 
ekki bara yfir þar sem er eitthvað 
stuð, ekki myndi ég nenna að 
hanga með forpokuðum dauðum 
mönnunum.
Magnús: Já, en þá hefði átt að vera 
draugagangur í Suðurhlíðunum í 
Reykjavík hjá Fossvogskirkju-
garði en það er algjörlega kvart-
analaust svæði. Stundum er 
draugagangur gamlir liðnir 
atburðir sem spilast eins og biluð 
plata í húsinu sem þeir áttu sér 
stað í. Draugagangur getur verið 
mjög saklaus, kannski bara undar-
leg lykt og hljóð og svo upp í 
draugagang þar sem húsin eru 
óíbúðarhæf og þau hús ganga eig-
enda á milli.
Kormákur: Sjálfur hef ég ekki séð 
drauga, bara álf. 
Magnús: (lyftist allur upp): Ha? 
Hvar þá?
Kormákur: Í Fossvoginum þegar 
ég var lítill drengur. Ég vaknaði 
um miðja nótt og horfði á hann þar 
sem hann gekk í gegnum herberg-
ið mitt og hvarf út í garð. Hann 
var eins líkur álfi og hægt er að 
teikna álf og það var eiginlega það 
lygilegasta við það. 
Magnús: Horfði hann á þig?
Kormákur: Nei, hann gerði það nú 
ekki. Og þetta var skrítið því ég 
var ekki að lesa neinar álfasögur 
eða neitt.
Magnús: „Þú hefur verið að 
drekka!“ segir Magnús og hlær 
við en bætir við að þetta séu yfir-
leitt viðbrögð fólks sem heyri slík-
ar sögur eða frásagnir. 

Fljúgandi 
furðuhlutir 
og forræð-
ishyggja
Kormákur Geirharðsson hefur séð álf. Magnús 
Skarphéðinsson hefur séð geimdisk. Báðir sjá 
þeir líka ýmislegt athugavert við íslenskt þjóðfé-
lag. Júlía Margrét Alexandersdóttir leiddi þá kappa 
saman á rökstóla.

Ég stóð upp, kallaði og kallaði að ég hefði séð þetta í 
gær og truflaði fyrirlesarann. Honum fannst lítið til þess 
koma, snéri sér að mér og sagði einfaldlega: „So what?“
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allt í matinn á einum stað

Þú sparar 382 kr/kg

Þú sparar 340 kr/kg

Norðlenska lambahryggur kryddaður
1.358 kr/kg. áður 1.698 kr/kg.

Borgarnes grísahnakki úrb. mediterranian
899 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

Goða bayonneskinka
1.146 kr/kg. áður 1.528 kr/kg.

Borgarnes lambagrillkótilettur þurrkrydd.
1.259 kr/kg. áður 2.100 kr/kg.

Norðlenska lambagrillsneiðar
799 kr/kg. áður 1.598 kr/kg.

50%
afsláttur

41%
afsláttur

40%
afsláttur

20%
afsláttur

25%
afsláttur

Þú sparar 628 kr/kg Þú sparar 841 kr/kg
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Freschetta Brickoven pizzur
349 kr/stk. áður 468 kr/stk.

Góa páskaegg Nr. 6 - 540 gr.
799 kr/stk. áður 1.299 kr/stk.

25%
afsláttur

Frábært
fyrir blandið

45999

Öll Nóa eggin á frábæru verði!



D
agurinn sem ég 
hitti Rowan Atkin-
son í London var 
afar eftirminni-
legur. Ekki bara 
fyrir þær sakir 

að ég var læstur inni á hótelher-
bergi með Mr. Bean í hálftíma 
heldur vegna þess að á þessum 
degi átti sér stað nær yfirnáttúru-
legur atburður í London. Það snjó-
aði. Auðvitað þótti vel viðruðum 
íslenskum bleiknefja eins og mér 
ekkert merkilegt við að sjá smá 
snjókomu, en Lundúnabúar hög-
uðu sér eins og þriðja heimsstyrj-
öldin hefði brotist út þennan dag. 
Þrátt fyrir að það hefði aðeins fall-
ið þykkur snjór í um þrjár klukku-
stundir lamaðist samgöngukerfi 
borgarinnar algjörlega og fjöl-
miðlar gerðu búrhval úr frum-
eind og lýstu atburðinum eins og 
um stórslys væri að ræða. Sjálfum 
fannst mér þessi dúnsæng sem 
snjórinn lagði ofan á stórborgina 
gefa henni afar ævintýralegan 
blæ en fyrir Bretanum eru allar 
óvæntar uppákomur vesen, og þar 
af leiðandi komu flestir of seint í 
vinnuna þennan daginn. Herra At-
kinson var engin undantekning. 
Ég þurfti að bíða eftir honum í 
rúman klukkutíma á meðan leikar-
inn kom sér úr sveitinni fyrir utan 
borgina að hótelinu í Soho þar sem 
við höfðum  mælt okkur mót til 
að ræða nýjustu mynd hans, Mr. 
Bean´s Holiday. Það fyrsta sem 
maður tekur eftir í nærveru Row-
ans Atkinson er hversu gríðar-
lega langt frá persónu sinni hann 
er í hreyfingum og fasi. Hann er 
alls ekki eins stífur og það gervi 
sem flestir þekkja hann í og víðs 
fjarri því að vera þögull. Þvert á 
móti er hann mjög menntaður í 
tali, kurteis og virkar áhugasam-
ur fyrir því að heyra það sem sagt 
er við hann. Viðtalið byrjar svolít-
ið klunnalega því þegar ég er loks-
ins leiddur inn á hótelherbergið 
hans opnast hurðin ekki, og Mr. 
Bean hefur þannig einhvern veg-
inn náð að læsa sig inni á herberg-
inu. Eftir um fimm mínútur kemur 
hótelþjónn og bjargar málunum. 
Vá, þetta var ekta Mr. Bean atriði, 
segi ég um leið og ég fæ mér sæti 
við borðið. „Já, ég verð að viður-
kenna það,“ svarar Rowan Atkin-
son um leið og hann tekur í hönd-
ina á mér og hlær léttilega. 

Þú hefur ekki leikið Mr. Bean 
síðan þú slóst rækilega í gegn 
með fyrri myndinni um hann fyrir 
tíu árum síðan. Varstu farinn að 
sakna hans? „Já, það var akkúr-
at þess vegna sem ég réðst í þetta 
verkefni. Mér fannst eins og hann 
ætti eitthvað eftir. En ég verð að 
viðurkenna að mér líður alls ekki 
þannig núna eftir að hafa klárað 
þessa mynd. Vissulega, eftir 
fyrstu myndina, fannst okkur eins 
og það væri vel hægt að gera aðra 
mynd um persónuna. Þessi mynd 
er þó nokkuð fágaðri en sú fyrri. 
Ekki halda þó að við höfum gert 
afar fágaða mynd en yfirbragð 
hennar er vissulega mun þrosk-
aðra en áður. Brandararnir eru 
ennþá mjög einfaldir.“

Heldurðu að það hafi áhrif að 
þessi mynd gerist í Evrópu? „Já, 
alveg bókað. Það er mjög franskt 
yfirbragð yfir þessari mynd. 
Þetta er mun einfaldari saga en 
fyrri myndin. Eini söguþráður-

inn er í rauninni ferðalag Mr. 
Bean á ströndina. Bean talaði eitt-
hvað smávegis í síðustu mynd, en 
vanalega segir hann aldrei neitt. 
Það er mikill kostur. Það er samt 
meiri vinna þegar maður er að 
skjóta, því maður þarf að segja 
söguna sjónrænt. Það var líka ein 
af ástæðunum fyrir því að mynd-
in gerist í Frakklandi, þannig að 
hann hefði enga leið til þess að tjá 
sig. Hann talar ekki tungumálið.“ 

Af hverju vilduð þið gera fág-
aðri mynd um jafn ófágaða per-
sónu? „Við ætluðum okkur nú að 
gera fágaðri mynd en við enduð-
um með. Ég held að okkur hafi 
ekki almennilega tekist að fram-
kvæma háfleygari metnað okkar. 
Við vildum bara vera örlítið hug-
rakkari hvað grínið varðar. Við 
vorum að reyna að fanga þá til-
finningu að hafa litla veru í stóru 
landslagi. Það eru nokkur þannig 
skot í myndinni, og það er ótrú-
lega fyndið að sjá Mr. Bean þegar 
hann er pínkulítill á skjánum.“ 

Dáist þú að mörgum gamanleik-
urum? „Já, vissulega. Þegar ég var 
um sautján ára gamall var ég mik-
ill aðdáandi franska gamanleikar-
ans Jacques Tati. Hann var mér 
mikill innblástur. Ég er mjög hrif-
inn af John Cleese og Woody Allen. 
Svo hef ég alltaf verið hrifinn af 
Barry Humphries sem enginn 
þekkir undir nafni, en allir þekkja 
persónu hans Dame Edna.“ 

Hefur þú gaman af því að klæða 
þig í kvenmannsföt? „Nei, en ég 
geri það í lok þessarar myndar 
og það kemur ágætlega út. Ég lít 
aldrei vel út í draggi. Það virkar 
fyrir suma, en það gerir það eigin-
lega ekki fyrir mig.“ 

Þú lítur þá kannski ekkert út 
eins og einhver gömul frænka þín? 
„Jú, svona á yfirborðinu kannski, 
en ég hef bara alls ekki líkams-
burðina til þess að vera flottur í 
draggi.“

Hvað var það við Jacques Tati 
sem þér líkaði svona vel við, var 
það ádeilan? „Ólíkt honum er Mr. 
Bean ekki satíra á nokkurn hátt. 

Seinni myndir Tati voru án efa full-
ar af ádeilu á þjóðfélagið og pólitík. 
Ég kunni bara að meta það við hann 
að hann var ekkert fyrir málamiðl-
anir. Brandararnir voru fyndnir og 
hann gerði bara nákvæmlega það 
sem hann langaði. Hann tók sér 
líka sinn tíma. Í mörgum mynda 
hans eru atriði sem hafa heilmik-
ið rými. Ég kunni betur við hann 
sem skemmtikraft en listamann. 
Þannig hafði hann áhrif á þessa 
nýju Bean-mynd, því við gefum 
sumum bröndurunum mun meiri 
tíma til þess að þróast áður en við 
skellum þeim á áhorfendur. Grín 
snýst um takt. Hann getur verið 
mjög hægur en samt órúlega fynd-
inn þegar hann kemst á endann.“

Er eitthvað viðfangsefni sem þú 
myndir aldrei snerta á, þú sagðist 
einhvern tímann vilja gera grín að 
Osama bin Laden?

„Nei, ég held að ádeila sé mjög 
mikilvæg í gríni. Ég myndi ekki 
hika við að gera grín að einhverj-
um á borð við Osama bin Laden, 
en maður verður að finna réttan 
snertiflöt. Það er t.d. alveg hægt 
að gera grín að þannig manni án 
þess að gera lítið úr trú hans og 
fylgjendum. Mér dettur strax í 
hug að það sé hægt að gera grín 
að því að hann hafi verið í felum 
jafn lengi og raun ber vitni, eða 
að hann skuli hafa horfið eins og 
hann gerði. Hvar er hann? Hvað 
fær hann sér í morgunmat og svo 
framvegis. Ég hef hitt einstakl-
ing sem hitti hann nokkrum sinn-
um í matarboðum á meðan hann 
bjó hérna í London. Mér finnst 
eitthvað mjög fyndið við þá hug-
mynd að Osama bin Laden hafi 
verið staddur í bresku matarboði 
í Kensington. Þannig er hægt að 
velja sér ýmsa snertifleti sem snú-
ast ekkert um hryðjuverk, heldur 
bara þær aðstæður sem einstakl-
ingurinn hefur komið sér í.“

Barnið inni í Mr. Bean
Breski gamanleikarinn 
Rowan Atkinson snýr 
aftur sem hinn óborg-
anlega klaufi Mr. Bean 
í nýrri mynd um kapp-
ann sem frumsýnd er 
um helgina. Birgir Örn 
Steinarsson ræddi við 
Atkinson á snjóþungum 
degi í Lundúnaborg. 
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Bjarni Benediktsson er mikill áhuga-
maður um sænska snjóbíla framleidda 
á árunum 1965-1981. Sjálfur á hann 
einn á þrítugsaldri sem er enn í fínu 
standi.

„Ég og félagi minn Hafsteinn Linnet eigum 
saman einn snjóbíl að gerðinni Snow Trac st 
4 árgerð 1979. Síðan hef ég aðgang að öðrum 
eldri frá 1966, sem fyrirtækið okkar á,“ segir 
Bjarni Benediksson snjóbílaáhugamaður.

Snow Trac-bílarnir voru framleiddir í Sví-
þjóð á árunum 1965-1981 og að sögn Bjarna 
eru um þrjátíu þeirra hér á landi.  „Þetta voru 
um 2.200 bílar sem voru framleiddir. Margar 
björgunarsveitir á Íslandi áttu svona bíla og 
meðal annars voru þeir í flota NATO,“ segir 
Bjarni. 

Með tilkomu vélsleða og stærri jeppadekkja 

var síðan hætt að framleiða bílana og flestar 
björgunarsveitir fengu sér stærri og öflugari 
snjótroðara. „Björgunarsveitin Heiðar fékk 
bílinn nýjan að gjöf frá Kiwanisklúbbnum 
Jökli á sínum tíma. Þegar sveitin síðan 
endurnýjaði flotann árið 2000 var sænska 
snjóbílnum lagt og upp úr því festum við 
kaup á honum,“ segir Bjarni. 

Félagarnir notuðu bílana upprunalega við 
að þjónusta dísilrafstöðvar sem Landsím-
inn og fleiri eiga til fjalla. Í dag er snjórinn 
hins vegar mun minni og ekki þörf á slík-
um bílum. 

„Þetta er mest áhugamál núna. Við reynum 
að fara eina til tvær ferðir á ári en það verður 
sífellt lengra í snjóinn. Það þarf að fara upp á 
jökul til að komast í almennilegt færi í dag,“ 
segir Bjarni. 

Nánari upplýsingar um bílana hans Bjarna 
er að finna á www.123.is/snowtrac

Með snjóbíladellu



Niðurstöður starfshóps á 
vegum ESB hefur vakið vonir 
um að skapa megi samstöðu 
um eina tiltekna leið í þróun 
nýrrar vetnisvéla.

Mikill þrýstingur er á bílafram-
leiðendur að þróa nýja og um-
hverfisvænni vélatækni, ekki hvað 
síst með tilliti til losunar gróður-
húsalofttegunda. Vetni er meðal 
þeirra orkugjafa framtíðarinnar 
sem margir horfa vonaraugum til, 
en samstaða um leiðir virðist hins 
vegar lítil sem engin. Niðurstöður 
starfshóps á vegum ESB hafa vakið 
vonir um að skapa megi samstöðu 
um eina tiltekna leið í þróun nýrr-
ar vetnisvélar.

Bílaframleiðendur hafa hingað til 
verið hver á sinni braut með þróun 
nýrrar vetnistækni. Í grófum drátt-
um skipa þeir sér í tvö horn; ann-
ars vegar þá sem eru að þróa hrein-
ar vetnisvélar og hins vegar þá sem 
eru að þróa efnarafala sem ganga 
fyrir vetni. Í síðarnefnda tilvikinu 

væri þá um rafmagnsbíla að ræða, 
með „vetnisrafala“. Ef marka má 
niðurstöður HyICE, starfshóps á 
vegum Evrópusambandsins, virð-
ist vetnisvélin eiga framtíðina 
fyrir sér.

Forsaga málsins er sú að árið 
2004 skipaði Philippe Busquin, þá-
verandi framkvæmdastjóri ESB 
fyrir vísindi og rannsóknir, tíu 
fulltrúa úr röðum evrópsku bíl-
greinanna og háskólasamfélags-
ins í starfshópinn, en þeir áttu það 
allir sameiginlegt að hafa unnið að 
rannsóknum og þróun á vetnisvél 
sem byggir á hefðbundinni tækni 
sprengihreyfilsins (Hydrogen 
Internal Combustion Engine – 
HyICE). Rannsóknar- og þróunar-
deild BMW Group var síðan falið 

að leiða þetta þverfaglega rann-
sóknarstarf, sem fól ekki hvað síst 
í sér að hlutaðeigandi aðilar miðl-
uðu eigin rannsóknarniðurstöðum 
sín á milli með það fyrir augum að 
hámarka eða „fullkomna“ þessa 
nýju tækni.

Í  lok síðasta mánaðar var svo af-
rakstur samstarfsins kynntur; ný 
vetnisvél sem getur gengið fyrir 
ólíkum gerðum vetnis og er afl-
meiri en fyrri gerðir en á sama 
tíma sparari á vetnisnotkunina. Þá 
voru fulltrúar orkumálaráðuneytis 
Bandaríkjanna viðstaddir kynning-
una, en fulltrúum þess var gefinn 
kostur á að fylgjast með framgangi 
verkefnisins og er þetta í fyrsta 
sinn sem slíkt samstarf á sér stað á 
milli ESB og Bandaríkjastjórnar.

Vetnisvædd Evrópa

Næsta námskeið byrjar 11.apríl



Leðurhúðir, grjónapúðar, 
sessur og fleira á frábæru 
verði í gegnum breska vefsíðu.

Leður er eitt af því sem aldrei fer 
úr tísku. Um víðan völl er fólk að 
mótmæla pelsaframleiðslu, en 
minna ber á þeim sem mótmæla 

leðri enda yrðu það ansi lang-
dregin mótmæli þar sem leður er 
að finna inni á öllum heimilum og 
víðar. Í Austur-Sussex í Bretlandi 
er lítið fyrirtæki sem sérhæfir 
sig í að framleiða bæði grjóna-
púða og gólfsessur úr leðri, en 
þar er líka hægt að kaupa leður-
húðir sem má nota sem gólfmott-

ur eða veggskraut.
Verðið hjá bretunum er tölu-

vert gott. Fyrir fallega gólfá-
breiðu úr nautshúð þarf að greiða 
um  30.000  krónur, en grjónapúði 
úr leðri kostar um 23.000 og svo 
má fá ódýrari púða úr bómull. 
Áhugasöm geta kynnt sér úrval-
ið á www.lounge-about.com

Leðraðir húsmunir 
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Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Börn eru alltaf með heilmikið 
dót og þau hafa ekki sömu 
þolinmæði og fullorðnir á 
ferðalögum. Hér eru nokkur 
góð ráð fyrir þá sem eru að 
ferðast með börn.

Engu máli skiptir hvort um ung-
börn eða eldri börn eru að ræða, 
þeim fylgir heilmikið dót. Mestu 
skiptir þó að pakka aðeins því allra 
nauðsynlegasta. Mörgum hættir 
þó til að taka allt of mikið og pakka 
óþarfa hlutum ef ske kynni að þeir 
nýttust á ferðalaginu. Of mikið af 
farangri þýðir þó að hlutirnir eru 

líklegri til að týnast og farangur-
inn er þyngri. Þetta þýðir þó ekki 
að taskan eigi að vera tóm. Feta 
skal hinn gullna meðalveg. Hluti 
eins og bleyjur er hægt að kaupa 
á flestum stöðum í heiminum, og 
því ágætt að pakka aðeins bleyj-
um fyrir ferðalagið sjálft. Sama 
gildir um sjampó og fleira.

Ofast er fjölskyldufólki ráðlagt 
að fara snemma af stað á flugvöll-
inn. Hins vegar eru fjölskyldur 
misjafnar og það getur verið meira 
stressandi fyrir fjölskylduna að 
sitja lengi á flugvellinum og bíða 
en að standa í röð. Gott er að hafa 
flugmiða og vegabréf á sama stað 
þannig að það sé auðvelt að grípa 

til þess við innritun. Á stöku stað 
í heiminum geta íslenskir foreldr-
ar lent í þeim vandræðum að þeir 
þurfi að sanna að þeir eigi börnin 
sem þeir ferðast með. Slíkar upp-
lýsingar koma ekki fram í vega-
bréfi og á Íslandi eru eftirnöfn 
lítið notuð. Ágætt er því að hafa 
fæðingarvottorð barnanna við 
höndina, en þau er hægt að nálg-
ast hjá Hagstofu Íslands. 

Mestu máli skiptir þó að halda 
ró sinni og veita börnunum þá 
athygli sem þau þurfa. Passa 
upp á að þau fái nóg að drekka 
og borða. Forðast að gefa þeim 
sykur og sælgæti og sjá þeim 
fyrir afþreyingu. 

Ferðafélag Íslands 
www.fi.is  s. 568-2533

Gleðilega páska!

Sjáumst á fjöllum!

Fallegar íslenskar 
peysur

Handprjónasambandið
Skólavörðustíg 19 • Iðu, Lækjargötu 2A. 

s. 552 1890 • www.handknit.is

Ferðast með börn
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BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Framkvæmdastjóri - Austurland

fijónustufyrirtæki á Austurlandi óskar eftir a› rá›a framkvæmdastjóra til starfa.

Starfssvi›
Stjórnun og ábyrg› á daglegum rekstri
Ábyrg› á uppbyggingu og flróun lausnaframbo›s
firóun fljónustuferla og gæ›astjórnun
Stjórnun verkefnasafns
Samflætting félagsins vi› starfsemi mó›urfélags

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i verkfræ›i e›a
vi›skiptafræ›i æskileg
Reynsla af stjórnun verkefna og rekstri
Reynsla af tilbo›sger› og sölu
Frumkvæ›i og metna›ur til a› taka flátt í framgangi félagsins

Áhugasamir eru be›nir um a›
sækja um á www.hagvangur.is
fyrir 19. apríl nk.
Númer starfs er 6498.

Uppl‡singar veitir
fiórir fiorvar›arson.
Netfang: thorir@hagvangur.is

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Fyrirtæki me› 10 starfsmenn og rúmlega 100 m.kr. veltu leitar a› framkvæmdastjóra til a› lei›a uppbyggingu fless. Fyrirtæki›
byggir starfsemi sína nokku› á tækni og er menntun innan verkfræ›i mikill kostur. A› baki fyrirtækinu stendur öflugt, fjársterkt
félag me› starfsemi á Íslandi og erlendis.  Gert er rá› fyrir miklum vexti fyrirtækisins á Austurlandi og standa væntingar eigenda
til fless a› tvöfalda starfsemina á svæ›inu á næstu flremur árum.

Arkitekt
Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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Óskum eftir að ráða reyndan
arkitekt til starfa eins fljótt og
kostur er.

Um starfið:
Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við
viðskiptavini

Menntun eða einhver reynsla af
pípulögnum æskileg

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Spennandi
framtíðarstörf

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir
22. apríl n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is. husa.is.

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á
landsvísu. Í verslunum okkar
höfum við á boðstólnum yfir

80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 1000 manns á

öllum aldri. Við leggjum mikla
áherslu á að starfsmenn

eigi þess kost að eflast og
þróast í starfi.

www.husa.is

Pípulagnaverslunin Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og
afgreiðslumenn í Pípulagnaverslun
okkar Skútuvogi

Einnig viljum við bæta við
sumarstarfsmönnum.

Húsasmiðjan
hvetur alla, á

hvaða aldri sem
er,sem vilja starfa

hjá traustu og
góðu fyrirtæki til

að sækja um.

Fyrir allaGrunnskólakennarar
Kennarar óskast til að fara yfir sam-
ræmd próf í 10. bekk 2007. Skilyrði 
er að umsækjendur hafi kennt stærð-
fræði, íslensku, dönsku eða ensku í 
10. bekk. Fyrsta próf er 2. maí.

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 
nk. Nánari upplýsingar eru veittar 
hjá Námsmatsstofnun í síma 550
2400. Umsóknareyðublöð fást hjá
stofnuninni Borgartúni 7a, 105 
Reykjavík en einnig er hægt að sækja
um á netinu; slóðin www.namsmat.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Kerfisstjóri

Ábyrg›ar- og starfssvi›
Umsjón me› daglegum rekstri tölvu- og netkerfa

Hæfniskröfur
Reynsla af vinnu vi› Windows st‡rikerfi og SQL gagnagrunn
fiekking á Lotus Notes og MBS Navision æskileg
Mikil samskiptahæfni og frumkvæ›i

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. apríl nk.
Númer starfs er 6424.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is og kristin@hagvangur.is

HB Grandi óskar a› rá›a kerfisstjóra.

Sjávarútvegsfyrirtæki í fararbroddi

HB Grandi hf. vei›ir, vinnur og
marka›ssetur botnfisk og upp-
sjávarfisk. Félagi› gerir út 14 skip
og er me› starfsemi í Reykjavík, á
Akranesi og á Vopnafir›i. Hjá félaginu
starfa um 700 starfsmenn til sjós og
lands. Afur›irnar eru seldar ví›a en
helstu marka›irnir eru í Evrópu,
Nor›ur-Ameríku og Asíu.

Sjá nánar á www.hbgrandi.is



Sumarstörf.
Lausar eru eftirtaldar stöður við 

Kviknes Hotel í Balestrand, Noregi, sumarið 2007.

rþjóns og stöður þjóna.
Störf matreiðslumanna.
Störf herbergisþerna og í gestamóttöku.
Starf næturvarðar.
Starf hótelsendils (piccalo) og starf í minjagripaverslun 
hótelsins.

Lágmarksaldur er 18 ára. Tungumálakunnátta: enska og 
æskilegt  að hafa einhverja kunnáttu í Norðurlandamálum.

Kviknes Hotel er eitt af stærstu hótelum á Vesturlandinu í 
Noregi, með  190 herbergjum og 380 gistirúmum. 
Frekari upplýsingar um hótelið fást á www.kviknes.no

Umsóknir ásamt meðmælum og mynd af viðkomandi óskast 
sendar með tölvupósti á invoice@kviknes.no eða sendar í pósti 
til Kviknes Hotel AS, Boks 24, 6898 Balestrand, Noregi.



Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Vinna.is
Sími 511-1144

www.vinna.is

Rejestracja i informacje na stronie internetowej www.vinna.is

Cieśla budowlany
564886

Przedsiębiorstwo wykonawcze poszukuje
doświadczonego cieśli budowlanego.

Zakres obowiązków  - pomiary, szalunki, prace
wewnątrz.

Czas pracy - wszystkie dni robocze od 07:30 do
17:30 oraz w co drugą sobotę od 07:30 do 17:00
z możliwością nadgodzin.
Poszukiwane są osoby które mogą podjąć pracę
od zaraz.

Kandydaci powinni znać język angielski lub 
islandzki.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐ:
• Deildarstjóri hönnunardeildar

BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

Vatnsveita Kópavogs:
• Pípulagningamaður
• Starfsm. í jarðlagnatækni

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónul. ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Deildarstjóri eldra stigs
• Kennari í leikrænni tjáningu

Hörðuvallaskóli:
• Deildarstjóri á miðstig
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Umsjónarkennari í 6. bekk
• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Sérkennari - hlutastarf

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Salaskóli
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi 50%
• Textílkennari tímab. v/afleysinga

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Aðstoðarskólastjóri
• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,
   námsmat og sjálfsmat skólans
• Námsráðgjafi
• Bókasafnskennari
• Heimilisfræðikennari
• Íþróttakennari
• Smíðakennari
• Myndmenntakennari
• Tónmenntakennari
• Dönskukennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Náttúrufræðikennari í unglingad. og

teymisvinnu með 1. – 7. bekk
• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
• Matráður

Álfatún:  564 6266
• Matreiðslufólk
• Aðstoð í eldhús
• Leikskólakennarar

Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 100% starf

Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Fagstjóri í íþróttum
• Leikskólakennarar
• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Á vegum Sameinuðu þjóðanna (S.þ.) er starfrækt svokallað 
cer Programme) þar sem 

ð tækifæri á að starfa á vegum samtakanna. Í 
ár mun utanríkisráðuneytið fjármagna þrjár slíkar ungliðastöður,
tvær á vegum Þróunarsjóðs S.þ. í þágu kvenna (UNIFEM) og eina 
á vegum Þróunaráætlunar S.þ. (UNDP). 

Ráðið verður til eins árs með möguleika á framlengingu. Reiknað 
er með að ungliðar hefji störf haustið 2007. Ungliðar eru starfs-
menn S.þ. og fara launakjör eftir reglum samtakanna. 

UNIFEM -Verkefnafulltrúi, Líbería 

Ungliðinn mun heyra beint undir verkefnastjóra UNIFEM í Líb-
eríu. Verksvið hans verður að aðstoða við stjórn og framkvæmd 
verkefna sem miða að auknu jafnrétti kynjanna í efnahagsstefnu 

nu.

st er framhaldsmenntunar í félagsvísindum, lögfræði eða 
þróunartengdum fræðum og reynslu af jafnréttis- og þróunarmál-
um.

UNDP-UNIFEM - Verkefnafulltrúi, New York

rmann Afríkudeildar UNIFEM í 
New York og hafa umsjón með verkefnum er tengjast jafnréttis-
málum, baráttu gegn fátækt og aðgengi einstaklinga að fjármagni 
(economic rights) í Afríku, sem miða að enduruppbyggingu eftir 
átök og þróun almennt. 

st er meistaragráðu í félagsvísindum, hagfræði, alþjóðasam-
skiptum eða sambærilegu með áherslu á jafnréttis- og þróunarmál, 
sérstaklega í Afríku. Umsækjandi þarf einnig að hafa starfsreynslu 
á sviði jafnréttis- og þróunarmála. Frönsku- og spænskukunnátta 
er kostur.

UNDP - Verkefnafulltrúi, Malaví 

Ungliðinn mun vinna í teymi sem tekur út stjórnsýslu og mann-
auðsstjórnun í helstu ráðuneytum í Malaví og kemur með tillögur 
að úrbótum. 

st er meistaragráðu í stjórnsýslufræðum, félagsvísindum með 
áherslu á stjórnsýslufræði eða sambærilegt nám. Starfsreynsla á
þessu sviði er kostur.

Almennar hæfniskröfur: 

Umsækjendur skulu vera undir 34 ára aldri. 

Mjög góð enskukunnátta er skilyrði og kunnátta í einu öðru opn-
beru tungumáli S.þ. er kostur.

Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, aðlögunarhæfni og hæfni 
í mannlegum samskiptum er nauðsynleg. 

Almenn þekking og áhugi á starfsemi Sameinuðu þjóðanna er 
nauðsynleg.

Umsóknir og ferilskrá á ensku skulu sendast utanríkisráðuneytinu, 
Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík, fyrir 23. apríl n.k. Taka skal 
fram hvaða stöðu er sótt um, en heimilt er að sækja um þær allar.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar fást hjá Heiðrúnu Pálsdóttur og Elínu Rósu 
Sigurðardóttur hjá utanríkisráðuneytinu. 

Ungliðastöður á vegum Sameinuðu þjóðanna 
í Líberíu, New York og Malaví

Utanríkisráðuneytið

VINNUVERND óskar eftir
hjúkrunarfræðingum til starfa!

Vinnuvernd óskar eftir að ráða 
hjúkrunarfræðinga til fjölbreyttra
starfa og verkefna á sviði vinnu-
og heilsuverndar.

Upplýsingar veitir Valgeir Sigurðsson,
framkvæmdastjóri í síma 578 0800.

Vinnuvernd ehf  •  Bolholti 8  •  105 Reykjavík  •  sími  578 0800  •  www.vinnuvernd.is

Vinnuvernd er ört vaxandi þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig á sviði vinnu- og heilsuverndar fyrir 

fyrirtæki og stofnanir.
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- vi› rá›um

Rekstrarstjóri
Fó›urverksmi›jan Laxá óskar a› rá›a rekstrarstjóra til starfa.

Starfssvi›
Daglegur rekstur, starfsmannahald og innkaup hráefna.
Vi›hald núverandi vi›skiptasambanda og öflun n‡rra vi›skiptavina,
a›allega erlendis.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta/rekstrar er æskileg.
Reynsla af rekstri er æskileg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. apríl nk.
Númer starfs er 6438.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

Fó›urverksmi›jan Laxá er í eigu
Síldarvinnslunnar hf. Akureyrar-
bæjar og nokkurra smærri
hluthafa.

Verksmi›jan er sta›sett í
Krossanesi á Akureyri.

Starfsmenn eru 10 og vinna á
vöktum.

Verksmi›jan er sérhæf›ur
fó›urframlei›andi á fiskafó›ri..

Velta ársins 2006 var rúmar 700
milljónir.



www.studentamidlun.is 
er gagnvirkur vefur. Að 
sögn Hönnu Maríu Jóns-
dóttur, rekstrarstjóra 
hans, er umferð um hann 
í hámarki á þessum 
árstíma.

„Mjög margir miða við að 
vera byrjaðir að hugsa fyrir 
sumrinu um páska. Það gild-
ir bæði um vinnuveitendur 
og stúdenta. Því er mikið að 
gera í kringum páskahátíð-
ina á vefnum okkar og virð-
ist litlu máli skipta hvort 
hún er í mars eða apríl. Þá 
er tækifæri að ná sér í gott 
starf og ná sér í góðan stúd-
ent,“ segir Hanna María. 
Hins vegar segir hún ró-
legt á síma miðlunarinnar. 
„Kerfið er allt orðið sjálf-
virkt. Stúdentarnir hlaða inn 
upplýsingum um sig á vef-
inn og vinnuveitendur hafa 
aðgang að þeim upplýsing-
um. Þar geta þeir líka kom-
ist í beint samband milli-
liðalaust og það gefst mjög 
vel,“ lýsir hún.

Hanna María segir þetta 
ár vera það þriðja í röð-
inni sem stúdentamiðlun-
in er með stafrænum hætti. 
„Það virðist vinsælt að fá 
að kynna sig sjálfur og 
losna við að einhver á skrif-
stofunni hafi puttana í því 
hverjir eru síaðir frá. Eins 

er gott fyrir vinnuveitend-
ur að geta leitað að starfs-
krafti á vefnum. Þeir haka 
við einhver ákveðin skilyrði 
og fara í leit,“ segir hún. 

Umsóknirnar eru gerðar 
á sérstakt eyðublað á netinu 
að sögn Hönnu Maríu. „Stúd-
entar slá umsóknina inn í 
sérstakt form, vegna leitar-
innar. Þeir hafa svo mögu-
leika á að hengja einhver at-
riði við sem þeir telja áríð-
andi að koma til skila. Líka 
gögn eins og ljóðabókina 
sem þeir gerðu í gaggó, bút 
úr lokaverkefninu, mynd-
ir eða hvað annað sem sker 
þá frá hinum umsækjend-
unum. Það atriði getur ráðið 
úrslitum ef margir standa 
jafnfætis að öðru leyti.“

Hanna María segir fjöl-
breytt störf í boði, jafnvel 
innan eins og sama fyrir-
tækis, og tekur dæmi. „Sím-
ann getur vantað fólk til að 
grafa fyrir staurum en líka í 
háþróaða tæknivinnu og svo 
allt þar á milli.“ Að lokum er 
hún spurð hvort atvinnurek-
endur á landsbyggðinni nýti 
sér stúdentamiðlunina. „Já, 
í dálitlum mæli,“ svarar 
hún. „Í leitinni er mögulegt 
að merkja við stúdent sem 
vill vinna úti á landi. Þar eru 
störf í boði innan ferðaþjón-
ustunnar, svo dæmi sé tekið, 
og alltaf eru einhverjir til í 
sveitarómantík.“

Ljóðabók úr gaggó 
með umsókninni

Nýtt svið Matís á 
Akureyri rannsakar og 
mælir mengunarefni í 
matvælum.

Fyrirtækið Matís á Akur-
eyri hefur tekið við mæl-
ingum á mengunarefnum 
í matvælum. Er þetta nýtt 
svið sem mun líklega efla 
starfsemi Marís á Akur-
eyri. Það mun sinna rann-
sóknum og mælingum á 
mengunarefnum í mat-
vælum, svo sem magni 
skordýraeiturs, plöntueit-
urs og annarra lífrænna 

mengunarefna sem safn-
ast upp í umhverfinu. Á 
hinu nýja sviði fara fram 
mælingar á magni meng-
unarefna í innfluttu græn-
meti, ávöxtum, fiski, kjöti 
og öðrum matvælum.

Auk þess er deildinni 
ætlað að safna gögnum 
sem sýna fram á hrein-
leika íslenskra matvæla. 
Þessi gögn eru ætluð í 
gagnagrunn sem mun nýt-
ast framleiðendum og út-
flytjendum íslenskra mat-
væla auk kaupendum og 
neytendum erlendis. 

Matís mælir 
mengunarefni

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Pipar auglýsingastofa  

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík  

sími 552 9900 / www.pipar.is

Pipar auglýsingastofa óskar eftir að ráða 
vanan prentsmið/umbrotshönnuð til starfa 
sem fyrst. Ef þú vilt slást í hóp fram-
sækinna og ólíkra einstaklinga sem takast 
á við fjölbreytt, alþjóðleg og krefjandi 
verkefni þá höfum við áhuga á að hitta þig 
yfir kaffibolla.

Umsóknir skulu sendar á umsokn@pipar.is eða með 
pósti merktar: „Starf“, fyrir kl.18.00, 13. apríl nk. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt í meðferð umsókna.

STARFSLÝSING

• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum fyrir 
   viðskiptavini stofunnar
• Uppsetning og frágangur auglýsingaefnis 
   fyrir prentmiðla
• Myndvinnsla
• Samskipti við prentsmiðjur

HÆFNISKRÖFUR

• Próf í hönnun eða prentsmíði
• Starfsreynsla er nauðsynleg
• Kunnátta í InDesign, Photoshop, 
   Freehand/Illustrator er skilyrði
• Frumkvæði, metnaður og lipurð 
   í mannlegum  samskiptum
• Að geta jafnt unnið sjálfstætt og í teymi
• Að geta haft mörg járn í eldinum samtímis

Hjá Pipar auglýsingastofu starfa sérfræðingar á sviði 
sjónvarps- og útvarpsauglýsinga, almannatengsla, 
prenthönnunar, vefhönnunar, markaðsráðgjafar, 
viðburðastjórnunar ásamt birtingaþjónustu í 
samvinnu við Auglýsingamiðlun. Stofan tekur jafnt 
að sér heildræna sem afmarkaða þjónustu, allt eftir 
eðli viðskiptavina og verkefna. Breidd þeirrar 
þjónustu sem stofan veitir er þess vegna með því 
besta sem gerist á auglýsingamarkaðnum.

Góðir
prentsmiðir/
umbrotshönnuðir



Bergþór Pálsson óperu-
söngvari segir einskæra 
heppni hafa ráðið því að 
hann fékk fyrsta atvinnu-
hlutverk sitt í óperu. 
Hann hafði í raun tryggt 
sér það áður en hann 
byrjaði að syngja.

Fyrsta starf Bergþórs Páls-
son var að keyra út fyrir 
þvottahús. Honum líkaði vel 
við starfið, aðallega vegna 
þess að hann var stöðugt á 
ferðinni og sífellt að hitta 
nýtt fólk.

Fyrsta „alvöru starfið“ 
eins og Bergþór orðar það 
var hins vegar af allt öðrum 
toga. „Ég fór í prufu fyrir 
hlutverk í Don Giovanni 
eftir Mozart í óperunni í 
Kaiserslautern. Við vorum 
tíu söngvarar sem sóttum 
um og þeir voru allir meira 
og minna þrusugóðir svo ég 
var handviss um að ég fengi 
ekki hlutverkið,“ segir 
Bergþór. „Ég ætlaði bara á 
næsta kaffihús eftir pruf-

una að fá mér kaffi og tertu 
en þá var ég kallaður upp 
aftur og mér tilkynnt að ég 
hefði fengið hlutverkið.“

Síðar komst Bergþór að 
því að dómnefndin hefði 
verið búin að ákveða að láta 
hann fá hlutverkið áður en 
hann var búinn að syngja 
einn einasta tón. „Stund-
um er það þannig að það er 
verið að leita eftir ákveðinni 
rödd, en stundum er verið 
að leita eftir ákveðinni týpu 
og þannig var það í þessu 
tilfelli,“ segir Bergþór. „Ég 
segi ekki að hefði ég algjör-
lega klúðrað söngnum hefðu 
þeir örugglega hætt við, en 
vegna þess að ég var rétta 
týpan var ég tekinn fram 
yfir söngvara sem mér 
fannst betri en ég.“

Bergþór var því rétt-
ur maður á réttum stað og 
það segir hann að sé mjög 
mikilvægt. „Svona er óperu-
bransinn. Það gildir að 
ég held meira í honum en 
öðrum brönsum að hitta á 
rétta augnablikið, kannski 
meira en að vera góður.“

Á réttum stað 
á réttum tíma

Reglum um úthlutun úr 
Fjölskyldu- og styrktar-
sjóði BHM, BSRB og KÍ 
hefur verið breytt.

Eftir 1. júní 2007 verða jafn-
háar greiðslur reiddar fram 
til feðra og mæðra úr Fjöl-
skyldu- og styrktarsjóði 
BHM, BSRB og KÍ.

Þeir starfsmenn sem eiga 
börn eftir 1. júní í ár og hafa 
verið starfandi hjá vinnu-
veitanda síðustu sex mánuði 
fyrir fæðingu barns og hafa 
gildandi ráðningarsamning 
á meðan á fæðingarorlofi 
stendur, eiga rétt á greiðsl-
um úr sjóðnum.

Um er að ræða eingreiðslu 
sem háð er starfshlutfalli og 
er það gert að skilyrði að um-
sækjandi taki að lágmarki 
þriggja mánaða fæðingar-
orlof. Gert er ráð fyrir 1.050 

umsóknum á ári og ef miðað 
er við þær forsendur munu 
styrkirnir nema um 170.000 
krónum til hvers einstakl-
ings í fullu starfi. Umsækj-
andi þarf að leggja fram 
umsókn til sjóðsins á þar til 
gerðum eyðublöðum. 

Jafnháar greiðslur 
til mæðra og feðra

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hjallaskóli
Hjallaskóli er heildstæður grunnskóli í
Kópavogi með 390 nemendur.
Í skólastarfinu er lögð sérstök áhersla á list-
og verkgreinar, fjölbreytta kennslu og ein-
staklingsmiðað nám. Einkunnarorð skólans
eru hugur, hönd og hjarta.

Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008

• Deildarstjóri eldra stigs: Skipulagning
kennslu og starfs á stiginu. Umsjón með
námskrárgerð ásamt teymisvinnu með
öðrum stjórnendum skólans.

• Kennari í leikrænni tjáningu

• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Umsjónarkennari á miðstig

Umsóknarfrestur er til 14. apríl
Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir.
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið
sigrunb@hjsk.kopavogur.is, einnig í síma 8636811
eða 5704150.

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um störfin.

Starfssvið:

Efla og auka samskipti við bandaríska ferðasala 
Stjórna og hafa umsjón með ákveðnum þáttum í samstarsverkefninu
Iceland Naturally í Norður Ameríku
Skipuleggja viðburði í nafni Iceland Naturally
Hafa frumkvæði að, fylgja eftir og ljúka ýmsum mikilvægum samstarfsverkefnum
Skipuleggja fjölmiðlaherferðir og heimsóknir fjölmiðla til Íslands fyrir Ferðamálastofu í USA
Ábyrgð á markaðssetningu á netinu, umsjón með vefsíðum Ferðamálastofu
í USA, kynningum og viðburðum, samskiptum við ferðaþjónustu aðila í USA, bæklingagerð og annari útgáfu.
Þátttaka í stefnumótun og markaðsrannsóknum
Ábyrgð á tölvumálum skrifstofunnar í USA
Önnur verkefni á skrifstofunni

Kröfur til umsækjanda:

Æskilegt er að umsækjandi hafi háskólamenntun, helst á viðskiptasviði frá erlendum háskóla, t.d. bandarískum 
og hafi reynslu af hliðstæðu starfi. Kostur er ef viðkomandi hefur verið búsettur í USA.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu og hæfileika til að vinna í samstarfi ólíkra aðila að markaðs- og sölumálum. 
Umsækjandi þarf að vera vel kunnur notkun internets og helsta hugbúnaðar sem við eiga í daglegu starfi.
Umsækjandi verður sem stjórnandi að geta unnið sjálfstætt að mörgum verkefnum á sama tíma og að vera
umhugað um að stunda skipuleg vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að tala og skrifa góða íslensku og ensku svo og að hafa þekkingu á íslenskri ferðaþjónustu.

Starfið er erilsamt og felur í sér búsetu í New York eða nágrenni. Búast má við talsverðum ferðalögum. Starfsstöð
er á skrifstofu Ferðamálastofu í New York sem ennfremur hýsir skrifstofur ferðamála hinna Norðurlandanna.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. júlí n.k eða eftir nánara samkomulagi.

Upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson.
thorir@hagvangur.is

Lækjargata 3  | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is
Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is 

MARKAÐSSTJÓRI 
FYRIR FERÐAMÁLASTOFU
Í BANDARÍKJUNUM

www.visiticeland.com     www.icelandtouristboard.com     www.ferdamalastofa.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is” fyrir 22.apríl  nk.
Númer starfs er 6450.

Ferðamálastofa óskar að ráða á skrifstofu sína í New York áhugasaman og öflugan markaðsstjóra sem hefur 
það meginverkefni að markaðsetja Ísland sem áfangastað fyrir ferðamenn. Bandaríkjamarkaður er einn af 
meginmörkuðum íslenskrar ferðaþjónustu og Ferðamálastofa vinnur markvisst að því að auka komur 
Bandarískra ferðamanna til Íslands.

Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is
merkt R-1919 fyrir 14. apríl.

LÝSINGABÚNAÐUR
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

STARFSMANN Í VERSLUN
Starfsmann vanan verslunarstörfum.
Framtíðarstarf.

LAGERSTARFSMANN
Starfsmann til almennra lagerstarfa.
Framtíðarstarf.

SUMARSTARFSMANN
Starfsmann til almennra verslunarstarfa 
frá mai til September.



Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af
25 stærstu fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 
landsvísu. Í verslunum okkar höfum

við á boðstólnum yfir 80.000
vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði
um 750 manns á öllum aldrei.
Við leggjum mikla áherslu á að

starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 22. apríl.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

www.husa.is

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Við leitum að einstaklingi með góða þekkingu á Unix og Microsoft stýrikerfum.
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis- eða verkfræði æskileg, önnur tæknimenntun auk starfsreynslu kemur til álita.
Microsoft menntun s.s. MCSA/MCSE er kostur en ekki nauðsyn.
Þekking á Cisco netkerfum er kostur.
Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund, frumkvæði og geta unnið sjálfstætt og/eða í hópi.
Vilja og geta unnið undir álagi

Spennandi tækifæri
Kerfin þjóna yfir 30 verslunar- og rekstrareiningum Húsasmiðjunnar um allt land

Við bjóðum:
Góða vinnuaðstöðu
Góðan starfsanda og liðsheild
Áhugaverð og krefjandi verkefni
Virka endurmenntun
Sveigjanleika og fjölskylduvænan vinnutíma

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Sjá nánar um fyrirtækið á vefslóðinni www.husa.is

Nánari upplýsingar veitir: Sæmundur Melstað upplýsingatæknistjóri, sammi@husa.is, Sími: 660 3030

Kerfisstjóri  í upplýsingatæknideild
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Flugþjónustan Keflavíkur-
flugvelli ehf. er eitt af dóttur-
félögum Icelandair Group og
býður viðskiptavinum sínum,
íslenskum sem erlendum, upp 
á alla flugtengda flugvallar-
þjónustu við flugfélög og 
farþega á Keflavíkurflugvelli.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf (IGS) leitar að öflugum
einstaklingum í fjölbreytileg og skemmtileg störf í flugeldhúsi
(cateringu). Starfið felst m.a. í því að vinna við hleðslu matar, 
sem fer um borð í flugvélar, og annarri tengdri þjónustu. 

Lámarksaldur er 20 ára. Krafist er almennra ökuréttinda.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar 
Keflavíkurflugvelli ehf, 2. hæð í Fraktmiðstöð IGS,
bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli.
Einnig er hægt að sækja um störf á vefsíðu IGS,
www.igs.is
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- vi› rá›um

Rekstrarstjóri
Fó›urverksmi›jan Laxá óskar a› rá›a rekstrarstjóra til starfa.

Starfssvi›
Daglegur rekstur, starfsmannahald og innkaup hráefna.
Vi›hald núverandi vi›skiptasambanda og öflun n‡rra vi›skiptavina,
a›allega erlendis.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta/rekstrar er æskileg.
Reynsla af rekstri er æskileg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. apríl nk.
Númer starfs er 6438.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

Fó›urverksmi›jan Laxá er í eigu
Síldarvinnslunnar hf. Akureyrar-
bæjar og nokkurra smærri
hluthafa.

Verksmi›jan er sta›sett í
Krossanesi á Akureyri.

Starfsmenn eru 10 og vinna á
vöktum.

Verksmi›jan er sérhæf›ur
fó›urframlei›andi á fiskafó›ri..

Velta ársins 2006 var rúmar 700
milljónir.

Umsóknir sendist til Coast, starfsmannafulltrúa,
Hagasmára 1, 201 Kópavogur eða 
á netfangið sigrun@hbu.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2007.

Hefur þú áhuga á tísku?

Umsóknir sendist til sigrun@hbu.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2007.

leitar eftir ábyrgu sölufólki
í fullt starf og hlutastarf
Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu
og reynslu í sölumennsku, vera góðir í
mannlegum samskiptum og gæddir
þjónustulund.

Starfssvið: Ábyrgð á daglegum
rekstri verslunar, svo sem sölu, útliti,
mönnun og öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur: Reynsla af verslunar-
rekstri, skipulögð og nákvæm vinnu-
brögð, frumkvæði og metnaður, hæfni
í mannlegum samskiptum, mjög góð 
ensku- og tölvukunnátta og brennandi
áhugi á tísku.

Evans óskar eftir...

...verslunarstjóra

Í fullt starf og hlutastarf. 
Starfssvið: Sölumennska, vöru-
framstillingar og ýmis tilfallandi
verkefni.

Hæfniskröfur: Frumkvæði, metnaður
og þjónustulund, hæfni í  mannlegum 
samskiptum og brennandi áhugi á tísku.

... sölufólki

kringlunni og smáralind



Ósk Geirsdóttir er ljós-
móðir á fæðingardeild 
Landspítala - háskóla-
sjúkrahúss. Hún segir 
starfið algjört drauma-
starf.

„Ég útskrifaðist 2005 þannig 
að ég verð búin að starfa 
við þetta í tvö ár í sumar,“ 
segir Ósk en áður en hún fór 
í ljósmóðurnámið var hún 
búin að vinna í sjö ár í ung-
barnavernd Heilsugæslunn-
ar. „Ég ætlaði alltaf að verða 
ljósmóðir en þetta er náttúr-
lega sex ára háskólanám og 
eftir að ég kláraði hjúkr-
unarnámið 1990 ákvað ég 
að taka mér smá pásu sem 
varð svona heldur lengri 
en hún átti að vera. Ég finn 
hins vegar núna að ég er 
alveg á réttri hillu og þetta 
er nákvæmlega það sem 
mig langar til þess að vera 
að gera,“ segir hún.

Starf Óskar er í raun tví-
skipt því það felst bæði í 
því að taka á móti börnum 
á fæðingardeild Landspít-
alans og sinna heimaþjón-
ustu við nýbakaða foreldra. 
„Mér finnst þetta tvennt 
skemmtileg blanda og mjög 
gefandi að vera í heimaþjón-
ustunni líka. Þá er maður 
í meiri tengslum við for-
eldrana í þeirra umhverfi 

og sér hvernig allt gengur 
eftir fæðinguna. Andrúms-
loftið á fæðingardeildinni 
er hins vegar líka mjög 
skemmtilegt þó að auðvitað 
komi erfiðar stundir. Þetta 
er bara allt alveg ofsalega 
skemmtilegt og virkilega 
gefandi starf,“ segir hún.

Ósk segist hafa það á til-
finningunni að svolítið sér-
stakar manneskjur veljist 
í ljósmóðurstarfið. „Það er 
svo margt sem við þurfum 
að sinna og stundum liggur 
við að við þurfum að vera 
félagsráðgjafar, sálfræðing-
ar, hjúkrunarfræðingar og 
sálusorgarar allt í einu. Við 
komum inn á mörg svið og 
sjáum margt, bæði jákvætt 
og neikvætt, þannig að það 
virðast vera svona svolít-
ið ákveðnar og staðfast-
ar konur sem fara í þetta,“ 
segir hún.

Ósk segist ekki vita til 
þess að neinn karlmaður 
starfi sem ljósmóðir hér á 
landi. „Foreldrarnir spyrja 
oft út í þetta og auðvitað 
væri gaman ef einhverj-
ir karlmenn væru í stétt-
inni líka. Ég held að þeir 
ættu að skoða möguleik-
ana því ljósmóðurnámið er 
mjög skemmtileg viðbót við 
hjúkrunina og gefur mikla 
möguleika á vinnu úti um 
allan heim, við hjálparstörf 
og annað.“

Algjörlega á 
réttri hillu

Valdi eitt stéttarfélag 
fram yfir annað.

Dönsk útgerð var nýlega 
dæmd í sekt upp á fimm 
milljónir króna fyrir að 
hafa skipt sér af því í hvaða 
stéttarfélagi starfsmenn 
þess tilheyrðu. 

Tvö stéttarfélög sjó-
manna, Sömændenes For-
bund (SF) og Dansk Metal 
(DM),  hafa gilda kjarasamn-
inga um sömu störf um borð 
í dönskum farskipum. Samn-
ingur DM bíður upp á meiri 
sveigjanleika við skipu-
lag vakta um borð en samn-

ingur SF gerir. Af þessum 
ástæðum réði DFDS nán-
ast eingöngu meðlimi í DM 
til starfa og mæltist til þess 
að félagsmenn SF skiptu um 
stéttarfélag.

Ekki vildi DFDS viður-
kenna það en sagðist þó held-
ur kjósa að ráða meðlimi DM 
af rekstrarlegum ástæðum. 

Dómurinn komst að þeirri 
niðurstöðu að þegar tveir 
kjarasamningar taki til sömu 
starfa hafi atvinnurekandi 
ekki neitt val á milli þeirra 
og að DFDS hefði gerst brot-
legt.

Dönsk útgerð 
dæmd í sekt

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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35,3% 34,7%

Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007

– Mest lesið
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Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta- 

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt 

og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar 

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

Hringdu strax í síma: 
699 5008 eða 693 4085

SELDIST INNAN 30 DAGA

Bárugrandi < Birkiholt < Blásalir <

Grjótagata <

Vesturvör <

Fífulind <

Hamraborg <

Kárastígur <

Remax Lind / Bæjarlind 14-16

„við seldum þessar í mars 
allar á innan við 30 dögum“

LÁTTU
OKKUR
SELJA!

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 • 105 Reykjavík • Sími: 578 8800 • Fax: 578 8809

FASTEIGNIR

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA

GLEÐILEGA PÁSKA ! www.remax.is/fasteignir

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali
821 7337

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

• Fallegt útsýni
• Mjög stór herbergi
• Baðkar og sturtuklefi
 • Eign sem þú verður að skoða !

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.
ATH. SÝNUM YFIR PÁSKANA SÉ ÞESS ÓSKAÐ

m2: 132

Herb.: 4ra

Brunab.mat: 22,0 M

Bílskúr: Nei

Byggingarár: 2006

Verð: 25.000.000Stórglæsileg rúmgóð 4 herbergja íbúð á 4 hæð

Að selja fasteign snýst um 
   þjónustu og hjálpsemi !

Þessa þjónustu færð þú þegar þú setur 
  eignina þína í sölu hjá Bóasi og Gunnari:

Akurvellir 1,  221 Hafnarfjörður - 4ra herb.   25.000.000

• Glæsileg lúxusíbúð
• Framandi innréttingar
• Granítborðplötur í eldhúsi og á baði
• Hiti í gólfi á baði

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

*Eignin er sett í einkasölu hjá fasteignasölunni í
gegnum Bóas og Gunnar, skriflegt söluumboð. 
Gjafabréf er afhent þegar eignin er búin að vera á 
söluskrá hjá fasteingasölunni í 2 vikur. Tilboðið gildir 
til 30. apríl 2007. Gjafabréfið gildir í 1 ár frá 
útgáfudegi.

m2: 101,5

Herb.: 3ja

Brunab.mat: 19,7 M

Stæði í Bílageymslu

Byggingarár: 2006 

Verð: 24.900.000Eign sem þú verður að skoða

Berjavellir 1, 221 Hafnarfjörður - 3ja herb.   24.900.000

• Stór herbergi
• Stæði í bílageymslu
• Fullbúin með gólfefnum
• Fallegt útsýni
• Eign sem þú verður að skoða.

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.
ATH. SÝNUM EINNIG YFIR PÁSKANA SÉ ÞESS ÓSKAÐ

m2: 116,2

Herb.: 4ra

Brunab.mat: 20,8 M

Stæði í Bílageymslu

Byggingarár: 2006 

Verð: 25.500.000Stórglæsileg íbúð á 2 hæð í lyfturhúsi

Kirkjuvellir 7 221 Hafnarfjörður - 4ra herb.   25.500.000

m2: 121,2 Herb.: 5

Byggingarár: 2004 Brunabótamat: 21,7 M

• Íbúð í fjórbýli
• Upptekinn loft að hluta
• Stutt í alla þjónustu og skóla

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

Verð: 28.900.000

Daggarvellir 1, 221 Hafnarfjörður - 5 herb.   

Hringdu og pantaðu skoðun

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

m2: 101,7 Herb.: 4ra

Stæði í bílageymslu Brunabótamat: 18,9 M

Verð: 28.900.000

Lækjasmári 15, 201 Kópavogur - 4ra herb.   

Hringdu og pantaðu skoðun

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

m2: 157,7 Herb.: 4ra

Sérhæð Brunabótamat: 17,9 M

Verð: 33.400.000

Látrasel 7, 109 Reykjavík - 4ra herb.   

2 rúmgóð svefnherbergi • Björt og rúmgóð stofa
Nýlegt eldhús • Baðherbergi með sturtu
Geymsla í sameign • Góð staðsetning

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

m2: 95,5 Herb.: 3ja

Bygginarár: 1947 Brunabótamat: 13,8 M

Verð: 23.900.000

Mávahlíð 41, 105 Reykjavík - 3ja herb.   

FASTEIGNIR

Þegar komið er  framhjá Kerinu á leið austur er beygt til vinstri, afleggjari 
merktur Miðengi. Keyrt niður afleggjarann og beygt til vinstri í átt að 
sumarbústöðum. Þar sem vegurinn klofnar er beygt til hægri. Keyrt fram 
hjá einum afleggjara til vinstri og beygt inn annan afleggjara til vinstri. 
Húsið stendur hæst og er á vinstri hönd.

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

m2: 102

Herb.: 3ja-4ra

6700 fm 
kjarrivaxin 
eignarlóð

Verð: 28.900.000Lýsing eignarOpið hús í dag 7.apríl kl. 15.00 – 16.00

Dvergahraun 18, 801 Grímsnes - 3ja-4ra herb.   28.900.000

OPIÐ 

HÚS

Eign sem þú verður að skoða

• Ljósmyndir teknar af fagljósmyndara frá Inhouse
• Eignamöppu með litljósmyndum og teikningum af þinni eign
• Þrívíddarteikningu teiknaða af margmiðlunarhönnuði frá Inhouse
• Auglýsingar í fasteignblöð
• Víð sýnum eignina fyrir þig !
• Við höldum opin hús fyrir þig !
• Við seljum fyrir þig !

Allir sem skrá eignina sína 

í sölu hjá okkur í Apríl 2007 

fá *gjafabréf að andvirði 

10.000 kr frá 

Icelandexpress

í sumargjöf frá okkur
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Fr
um

SSöölluussýýnniinngg hheellggiinnaa eeffttiirr ppáásskkaa,, ddaaggaannaa 1144.. oogg 1155.. aapprrííll mmiillllii kkll.. 1155::0000 oogg 1177::0000

Erum að hefja sölu á glæsilegum íbúðum í nýju, vönduðu
fjölbýli á Selfossi. Íbúðirnar eru 2-4ra herbergja og verður
skilað fullbúnum með vönduðum innréttingum án gólfefna.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar í júní 2007.

Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum. 
Atli S Sigvarðsson

sími 899 1178
Þorsteinn Magnússon

sími 894 2045

Fr
um Kambasel - 109 RVK.

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum,
staðsett í barnvænu hverfi þar sem
stutt er í skóla og leikskóla. Húsið er
samtals 179,5 fm. þar af innbyggður
bílskúr 22,8 fm. Lóðin er vel gróin, í
skjólsælum bakgarðinum er stór timb-
urverönd og að framan eru stéttar og
bílastæði með hitalögn. Næg bíla-
stæði eru við húsið. 
VERÐ 41,0 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir 
sölufulltrúi Akkurat ehf sími 822-2225 / 594-5000.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SUMARHÚS – ÁLFAHRAUN - GRÍMSNESI 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16.00-18.00

Fr
u

m

Glæsilega vönduð hús við Álfahraun í landi Miðengis. Húsin eru 60 fm. auk 25 fm. gestahús samtals 85 fm. Vegalengd frá
Rvík. ca. 70 km. Húsin afhendast fullbúin að innan sem utan, Heilsárseignir á frábærum stað. Hiti í gólfi. Svæðið skipulagt með
þjónustumiðstöð o.fl. Kjarrivaxnar 7400 - 9400 fm. eignalóðir. Ca. 150 fm. verönd m/ heitum potti. Verðtilboð.

Eignarlóðir til sölu á svæðinu. Byggingaraðili Búrfell ehf, s. 695-6573. Myndir á Mbl.is 

Stórborg óskar eftir nýjum
starfsmanni
Vegna aukinna umsvifa óskar Stórborg fasteignasala
eftir löggiltum fasteignasala og/eða sölufulltrúa til
starfa sem fyrst. Um er að ræða lifandi og skemmti-
legt vinnuumhverfi þar sem viðkomandi þarf að geta
unnið sjálfstætt, verið ábyrgðarfullur í starfi, ásamt
því að hafa góða reynslu af sölustörfum. Sýna þarf
fram á hreint sakarvottorð. Í boði er fyrirmynda
vinnuaðstaða og góðir tekjumöguleikar.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa á ungri og
ferskri fasteignasölu á uppleið, vinsamlegast
hafið samband við Stefán Hrafn Stefánsson hdl.
og löggiltan fasteignasala í símum 534 8300 og
823 2610 eða sendið umsóknir á netfangið 
stefan@storborg.is

Fr
um

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300
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mjög frábrugðinn þeim persónum 
sem ég leik. Fólk býst því ekki við 
neinu.“

Ertu stoltari af Mr. Bean en öðrum 
sköpunarverkum þínum? „Hann 

hefur vissulega verið mjög grun-
samlega eftirsóttur og átt miklum 
vinsældum að fagna. Ég verð eig-
inlega að svara já, nokkurn veg-
inn. Ég er jafn hrifinn af Blackadd-
er, en hann er vissulega hvergi eins 
þekktur og Mr. Bean. Blackadder 

er skemmtilegur, en mjög einhliða 
persóna. Í gegnum árin hef ég verið 
að uppgötva nýjar og nýjar hliðar á 
Mr. Bean, og ég held að okkur tak-
ist að finna enn nýja hlið á honum í 
þessari nýju mynd. Við fáum að sjá 
hlið af honum sem mér finnst mjög 

áhugaverð.“ 
Það er mögnuð sena í myndinni 

þar sem Mr. Bean kynnist franskri 
matargerð frá fyrstu hendi, þegar 
hann fer á fínt fiskiveitingahús í 
París. „Við vildum sjá hvernig Bean 
myndi bregðast við sniglum, ostum 

og hvers kyns mat. En enduðum svo 
bara á því að nota humar og ostr-
ur.“ 

Það magnaðasta við Bean er 
hversu auðveldlega hann höfðar 
til mismunandi menningarheima. 
Hann er samt mjög breskur. Hver

er þín skýring á vinsældum hans?
„Ég held að það sé vegna þess 
hversu barnalegur hann er. Fólk frá 
öllum löndum tengir sig við barn-
ið innan mannsins. Börn tengja sig 
svo auðvitað við hann líka. Þau vita 
að hann er eins og þau. Þess vegna 

held ég að hann sé svona alþjóðleg-
ur. Þegar kemur að bresku hlið hans, 
þá er það auðvitað mikið klæðnað-
ur hans. Hann er líka breskur að 
því leyti að hann reynir að laga sig 
að hlutum í kringum sig, en bara 
þar til það hentar honum ekki leng-
ur. Þá gerir hann bara hvað sem 
honum sýnist. Hann er náttúruleg-
ur anarkisti, sem fylgir reglunum. 
En ef þær henta honum ekki fleyg-
ir hann þeim út um gluggann. Hann 
er algjörlega sjálfhverfur, eins og 
barn. Einhverjir myndu segja að 
hann væri svolítið taugastrekktur, 
sem er líka mjög breskt.“ 

Af hverju valdir þú nafnið Mr. 
Bean? „Það var bara eitthvað sem 
greip okkur. Það var stutt og fyndið. 
Fyrst hét hann reyndar Mr. White, 
en það breyttist eftir um eina viku,“ 
og þar með rennur tíminn okkar út. 
Rowan þakkar pent fyrir sig og býr 
sig undir næstu spurningarunu um 
leið og ég kveð. 

Ég finn fyrir hvöt til þess að gleðja áhorfendur, en ég 
verð fyrst og fremst að gleðja sjálfan mig. Eðlishvöt mín 
er þannig að ég laðast að einföldum hlutum, sem margir 
skilja og gleðja þannig fjöldann.

Skiptir það þig miklu máli að 
halda aðdáendum þínum ánægð-
um? „Ég finn fyrir hvöt til þess 
að gleðja áhorfendur, en ég verð 
fyrst og fremst að gleðja sjálf-
an mig. Eðlishvöt mín er þannig 
að ég laðast að einföldum hlutum 
sem margir skilja og gleðja þannig 
fjöldann. Þannig að mér finnst 
ekki erfitt að tileinka mér það að 
skemmta fjöldanum í stað þess að 
einbeita mér að minnihlutahóp-
um. Ég er þannig gerður að mér 
finnst skemmtilegra að skemmta 
þremur einstaklingum en tveimur. 
En ég mun ekki skemmta öðrum 
ef það þýðir að ég neyðist til þess 
að halda aftur af mér vegna mála-
miðlana. Ég er bara svo heppinn að 
hafa mjög einfaldan smekk.“ 

Hvað er það óþægilegasta sem 
þú hefur þurft að gera sem gam-
anleikari? „Að gera eitthvað sem 
er „óþægilegt“ eða „hneykslandi“ 
gefur í skyn að þú sért í hinum 
raunverulega heimi. Í heimi skáld-
sagnanna getur ekkert verið óþægi-
legt eða hneykslandi því allt er til-
búið. Ég hef mjög sjaldan leikið Mr. 
Bean í raunheiminum. Ég man eftir 
því að hafa leikið Mr. Bean á bók-
aráritun í Harrods. Ég var leidd-
ur á hestvagni til Harrods þar sem 
Mohamed Al-Fayed tók á móti mér. 
Svo þurfti ég að fara inn í búð-
ina og að gefa eiginhandaráritan-
ir í karakter. Maður finnur fyrir 
gífurlegu afli. Mér leið eins og ég 
mætti og gæti gert hvað sem er. 
Mér leið ekki eins og ég væri ég. 
Þetta er eins og að mega hætta að 
vera maður sjálfur í smá tíma. Eng-
inn mun setja út á það sem maður 
gerir, sem var mjög undarlegt. Ég 
gerði ekkert svo brjálað en þetta er 
einmitt það sem er svo merkilegt 
við Sacha Baron Cohen. Ég dáist að 
hugrekki hans. Ef hann yrði hand-
tekinn, hver yrði þá dæmdur? Þeir 
yrðu að dæma skáldsagnapersón-
una.“ 

Krefst fólk þess af þér í þínu 
venjulega lífi að þú sért stöðugt 
fyndinn? „Nei, kannski börn. Ég 
held að fólk viti almennt að ég sé 



189 kr./stk.

Ananas

399kr./box

Rifsber í boxi 

89kr./kg.

Vínber, græn 

764
Móa Veislufugl

með fyllingu

kr.
kg.

699
Kippa af 4 x 2 ltr. 

Kók eða Kók Light.

Með hverri kippu 

fylgir páskaegg 

nr.4 frá Góu. 

kr.
pk.

 4 x 2 ltr. Kók eða Kók Light 

& Góu páskaegg

369
4 Grillborgarar 

og 4 brauð

kr.
pk.

20%
afsláttur

VSV Humar  tilvalinn í 

súpuna & smáréttina

20%
afsláttur

sú

1179
Búkonu grafinn 

eða  reyktur lax

kr.
kg.

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Veisluostar

3 tegundir



... í verðsamkeppni

1196
Hóla  bayonneskinka

kr.
kg.

25%
afsláttur

99 kr./pk.

Oreo kexkökur

kr.
stk.109

Super meðlæti

1060 g

-Asíur í strimlum

-Agúrkusalat

-Rauðkál
-Rauðrófur

399
Kjörís Mjúkís

ársins 2007

kr.
1 ltr..

199 kr./stk.

Shop Rite Aspas heill

299
Shop Rite Aspas skorinn

kr./stk.

20%
afsláttur

28%
afsláttur

1898
Grísalundir með

sumarfyllingu

kr.
kg.

1426
Krónu lambagrill-

sneiðar úr læri 

kr.
kg.

1196
Krónu kryddaðar

grísakótelettur

kr.
kg.

1238
Krónu grísahnakka-

sneiðar kryddaðar

kr.
kg.

25%
afsláttur

20%
afsláttur20%

afsláttur

Opnunartími Krónunnar yfir páskana: 
7.apríl Laugardagur OPIÐ
8.apríl Páskadagur LOKAÐ
9.apríl annar í Páskum OPIÐ

2399
Lamba Rib Eye

kr.
kg.



Kosningaloforð og stefnumál Framsóknarflokksins og Sjálfstæð-
isflokksins fyrir kosningarnar 2003 hafa ekki öll gengið eftir. 
Mikilvæg mál hafa verið til lykta leidd sem hafa snert almenn-
ing í landinu með áþreifanlegum hætti á kjörtímabilinu. En 
hvaða loforð og stefnumál hafa ekki gengið eftir? Voru þau ekk-
ert annað en orðin tóm? Blaðamennirnir Magnús Halldórsson og 
Þórður Snær Júlíusson kynntu sér stefnumál stjórnarflokkanna 
fyrir síðustu kosningar og völdu athyglisverð atriði sem ýmist 
hafa orðið út undan eða komist til framkvæmda. Þeir leituðu 
viðbragða við aðgerðum og aðgerðaleysi. 

Loforðin efnd?





Þau undur og stórmerki 
gerðust í síðustu viku að ég 
var ekki eini Íslendingur-
inn í Teheran. Heldur betur 
ekki. Þegar ég mætti á fimm 
stjörnu Laleh hótelið í miðri 
Teheran mætti mín hópur 
af Íslendingum. Ég verð að 
viðurkenna að það var hálf-
gert sjokk að sjá þessa inn-
rás frá Íslandi þarna í lobbí-
inu. Konurnar með tuskurn-
ar einhvern veginn bundnar 
á höfðinu og jafnvel spenntar niður. 
Ekki mjög elegant. Ómáláðar og í 
víðum mussum. Ég sem var búin 
að segja vinum mínum að íslensk-
ar konur væru flottari en flestar í 
heiminum og ávallt smart í nýjustu 
tísku.

Það er ákveðin list að bera þess-
ar slæður með stæl og ekki hægt 
að ætlast til að íslensku konurnar 
væru búnar að læra þá list klukku-
tíma eftir að þær lentu í Teheran. 
Það var reyndar mjög fyndið þegar 
við fórum út að borða um kvöldið 
og landar mínir sáu klæðaburðinn 
á persnesku dömunum. Níðþröngir 
jakkar rétt niður fyrir rass og háir 
hælar. Silkislæður látnar hanga á 
töglunum og lokkarnir sýnilegir við 
andlitið. Kafmálaðar, vel plokkað-
ar og varalitaðar. Á meðan íslensku 
konurnar voru aðeins með glæru 
glossin sín til að móðga engan og 
í víðustu fötunum sínum. Svip-
að og túristarnir sem koma til Ís-
lands væru allir með lopapeysurn-
ar og gúmmítútturnar tilbúnar til 
að fitta inn á Íslandi. „Þarna koma 
búlgörsku sveitakonurnar“ sagði 
einhver og allir hlógu. Ríku vestur-
landabúarnir klæddir eins og niður-
setningar.

Þetta er auðvitað brjálæðis-
lega fyndið en ég hálfvorkenndi ís-
lensku konunum sem voru að reyna 
að finna út eftir bestu getu hvern-

ig þær ættu að klæða sig. 
Tveimur mánuðum áður 
var ég í nákvæmlega sömu 
stöðu. Í farangrinum hjá 
þessum hópi voru ein-
mitt nokkrir toppar sem 
ég hafði skilið eftir heima, 
pæjustígvélin mín og auka 
þröngar gallabuxur af því 
að ég hafði einmitt sjálf 
skilið eftir flest djammföt-
in mín heima, en komst svo 
að því að ég þurfti mest á 

þeim að halda. 
Þetta er bara byrjunin á þeim 

ranghugmyndunum sem við höfum 
um fólk í þessum heimshluta og líf 
þess. Og hvaðan koma þessar rang-
hugmyndir? Fjölmiðlar. Við fáum 
flestar okkar upplýsingar þaðan. 
Það sem hefur tröllriðið öllum vest-
rænum fjölmiðlum undanfarna 
daga er nokkrir aumingjans bresk-
ir sjóliðar sem sigldu eitthvað vit-
laust og hefur ekkert með fólkið í 
Íran að gera eða daglegt líf hér. En 
skapar samt ákveðna spennu gagn-
vart landinu og ýtir undir ákveðn-
ar ranghugmyndir um hvers konar 
fólk býr í þessu landi. 

Vestrænir fjölmiðlar ýta ekki 
undir ímyndina um að hér í Teheran 
býr háskólamennt-
að fólk í marmara-
slegnum háhýsum í 
flennistórum íbúð-
um með gervihnatta-
sjónvarpi og risaflat-
skjám, hlaupabrett-
um, espresso-vélum 
og öllum mögulegum 
og ómögulegum vest-
rænum heimilistækj-
um. Fólk sem klæðir 
sig í Dolce&Gabb-
ana, Chanel og Prada 
og ekur um á glæ-
nýjum LandCruis-
er jeppum. Þetta 

er bara ein ímyndin í þessu marg-
slungna samfélagi. 

Íslendingarnir spurðu mig hvort 
ég yrði vör við að þessir sjóliðar 
hefðu skapað eitthvað ástand hér. 
Satt að segja hef ég ekki heyrt einn 
einasta Írana minnast á þessa sjó-
liða. Samt horfa allir á CNN og BBC 
og vita nákvæmlega hvað er að ger-
ast á þessum fréttastöðum. En það 
er einmitt málið, þetta er það sem 
er að gerast á fréttastöðvunum, og 
hefur ekkert með það að gera sem 
er að gerast í landinu og í lífi þessa 
fólks.

Þetta eru sjónarspilin sem frétt-
irnar búa til og hefur ekkert með 
raunveruleikann að gera. Íranar 
hafa séð svona uppákomur og svona 
fréttaflutning svo oft áður og kippa 
sér ekkert upp við hann. Þeir vita að 
það sem gerist í sambandi við þessa 
Breta er nákvæmlega ekki neitt.

En ég get aftur á móti upplýst 
ykkur um það að tveimur dögum 
eftir að Sameinuðu þjóðirnar 
ákváðu að auka viðskiptaþvinganir 
á Íran fór ég út í búð að kaupa egg. 
Þau voru helmingi dýrari en vik-
una áður. Matarverð hefur hækkað 
á einni viku. Og að sjálfsögðu hefur 
það bein áhrif á líf fólksins hér og 

bitnar verst á þeim fá-
tækustu. Ef þvingan-
irnar halda áfram og 
verðlag heldur áfram 
að hækka þá er það 
hugsanleg skelfing í 
uppsiglingu. Þetta eru 
raunverulegar áhyggj-
ur fólksins í Íran. Ekki 
hver siglir í vitlausa 
átt í Persaflóa og hvað 
diplómatar og pólit-
íkusar annars staðar 
í heiminum hafa um 
það að segja.

Himinninn kemur til móts við sjó-
inn, langt, langt í burtu, teygir sig 
niður að honum, og milli himins 
og hafs er aðeins óreglulegt strik, 
sem guð hefur dregið með blýanti 
til þess að sjórinn renni ekki inn í 
himininn.

Jakobína Sigurðardóttir: Lif-
andi vatnið (1974)

Nýlega var frá því skýrt að kven-
heitinu Siv (svo skrifað) hefði 
verið hafnað af úrskurðarnefnd 
um mannanöfn, enda væri rithátt-
urinn norskur. Hjá okkur heitir 
eiginkona þrumuguðsins SIF og 
hefur svo verið um aldir og enda 
upphafleg mynd þessa ágæta 
nafns. Ekki hefur heilbrigðisráð-
herra þó verið svipt(ur) heiti sínu, 
en það er vissulega norskt, enda 
á hún norska móður. Mér leið-
ist ósköp að sjá eignarfall hennar 
ritað Sivjar. Það er ekki í samræmi 
við íslenskan rithátt. Við skrifum 
Sifjar, en ritum ekki j á eftir v. Ég 
segi hiklaust til Siv þegar ég vísa 
til þeirrar ágætu konu. Á sama 
hátt fer ég með norska nafnið 
Liv, sem einnig hefur þekkst hér, 
en ekki Livjar eða Livs. Vandinn 
er hins vegar sá að ekki heyrist 
munur á Sif og Siv í mæltu máli.

getur tæplega talist gott mál, og 
enn eitt dæmið um ofnotkun nafn-
orða. Dugir ekki að kanna fylgi 
stjórnmálaflokka? Þarf að fram-
kvæma könnun á fylgi þeirra? Við 
höfum so. kanna og svo no. könn-

un, og svo viljum við endilega 
framkvæma könnun. Þetta er eins 
og þegar sagt er að framkvæma 
rannsókn í stað þess að rann-
saka, og meira að segja að fram-
kvæma innlögn í banka, sem er þó 
sýnu verst. Ég segi enn og aftur: 
íslenska er sagnorðamál. Virðum 
einfaldleika og forðumst klúðurs-
legt stofnanamál.

er líka tískumálfar þegar menn 
vita ekkert, og verður hvimleitt 
þegar það er síendurtekið. Má 
ekki lengur segja: „Því get ég ekki 
svarað“ eða „Ég veit það ekki“ eða 
„Það er óvíst“ eða „Ekki get ég 
ráðið í það“ eða „Það er á huldu“  
– eða eitthvað því um líkt? Þarf 
ævinlega að tönnlast á því sama? 
Reynum í öllum bænum að stuðla 
að auknum og fjölbreytilegum 
orðaforða. Orðfæðin er skæður 
óvinur frjórrar hugsunar.

segir í fyrirsögn í Morgunblaðinu 
16. mars, og ég verð að játa að ég 
er ekki betur að mér í móðurmál-
inu en svo, að ég  skil þetta tæp-
ast, þótt ég geti að vísu látið mér 
detta í hug hvað við er átt. En ljótt 
er útlitið ef svona orðbragð er 
orðið hluti móðurmálsins, og ljótt 
er útlitið ef Morgunblaðinu finnst 
þetta boðlegt málfar. Hvar endar 
það?

Djúpt í gljúfrum gufugrárra borga
og um velli vetrarþreyttra torga
velkjast tötrar örvæntingarsorga.

Innrás í Íran

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 
á númerið 1900!

Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.



NÝJAR
VÖRURXBOX LEIKIR

PC LEIKIR

PS2 LEIKIR

DVD MYNDIR

 999

 999

 999
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 699

 699

 799

 999

999

TÓNLIST
TÖLVULEIKIR

DVD MYNDIR
DVD TÓNLIST

SKEIFUNNI 17

MIKIÐ
ÚRVAL

 frá 699

 frá 499

 frá 699

 699

 699

 699 699

 699

 frá 299

OPIÐ Í DAG 11:00 -19:00



Allir sem skrá sig eða eru skráðir á 
byko.is, fara í pott. Vinningshafar 
verða dregnir út 16. apríl.

byko.isleikur
1. Vinningur: 200.000 kr. inneign

Gildir í BYKO, Húsgagnahöllinni, Intersport og ELKO.

2-11. Vinningur: Haier 20” 
sjónvarp með innbyggðum DVD 
spilara að verðmæti 19.900

175
233

3.990
6.2092.990



39.900

14.900

3.990
5.892

2.490
3.461

27.900

14.900

27.900
9.900



Einu sinni var maður 
sem hét Jesús. Hann 
var algjör eðalgaur. 
Hann átti fullt af 
vinum sem allir elsk-

uðu hann, enda elskaði 
hann alla á móti. Hann 

var afskaplega sjarmer-
andi, svo sjarmerandi 

reyndar að fimm þúsund 
manns sættu sig við að borða brauð 
og fisk í hljóði og hlusta á Jesús 
babla um pabba sinn (sem enginn 
hafði nokkurn tímann séð eða hitt).

Jesús var líka einn hæfileikarík-
asti maður meginlandsins fyrr og 
síðar. Fyrir utan það að kunna fjöl-
mörg partýtrix, eins og að ganga á 
vatni og breyta vatni í vín, gat hann 
vakið fólk upp frá dauðum. Það er 

einhver svalasti súper-Jesús-kraft-
ur sem um getur. Ég er líka viss að 
þótt þess sé ekki getið í Biblíunni 
hafi hann getað flogið.

Jesús var sem sagt eitthvert 
viðkunnanlegasta og hæfileikarík-
asta ljúfmenni sem jörðin hefur 
nokkru sinni alið af sér. 

Þá vaknar spurningin hvern-
ig í ósköpunum fólk fær það út 
að ofsækja nokkurn mann í nafni 
Jesú? Hvernig dettur nokkrum 
manni í hug að halda því fram 
að Jesús hefði eitthvað á móti til 
dæmis múslimum? Eða hommum? 
„Sá yðar, sem syndlaus er, kasti 
fyrstur steini á hana... nema hún sé 
múslimi. Ef svo er þá er hún skítug 
drusla.“ „Sá sem fylgir mér, mun 
ekki ganga í myrkri, heldur hafa 

ljós lífsins... nema hann sé hommi 
því allir hommar eru ógeðslegir.“

Nei, Jesús er tilbúinn að djamma 
með okkur öllum, burtséð frá því 
hvoru megin árinnar við tjöldum. 
Það getur enginn sannfært mig um 
nokkuð annað en að erkisnilling-
urinn Jesús bíði í himnaríki með 
vatnsvínið sitt víðfræga og bjóði 
öllum nýliðum sopa, líka þeim sem 
eru með túrban.

Þó svo að einhverjir misgáfað-
ir prestar hafi rottað sig saman og 
skrifað ágæta en villandi bók um 
Jesú verður hver og einn að fylgja 
sinni eigin sannfæringu. Ef í vafa, 
spyrjið sjálf ykkur: Hvað myndi 
Jesús gera með alla súper-Jesús-
ofur-ótrúlegu-kraftana sína?

Gleðilega páska.

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum.Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik lýkur 21. apríl 2007.

ÞÚ
GÆTIR
UNNIÐ!GEGGJAÐIRAUKA-VINNINGAR!

SMSLEIKUR



Þráðlaust net

GeForce 7300

2 GB minni

200GB harður diskur

Core 2 Duo

DV Ready



Vegfarendur á Laugavegi 
órar kannski ekki fyrir því 
að á annarri hæð, á móts við 
rótgróna byggingarvöru-
verslun, er líkt og eitthvað 
sé í þann mund að bresta. 
Þar inni er leikið með hörku 
og mýkt, liti og ljós í krafti 
listrænnar blekkingar.

Í baksal Nýlistasafnsins trónir 
kröftug skipakeðja úr loftinu og 
ögrar brotakenndum spegli sem 
um leið framlengir ógnvald sinn 
út í hið óendanlega. Innsetning 
Guðrúnar Benónýsdóttur vekur 
margsvísleg hughrif, efniviður-
inn er fenginn að hversdagslegu 
láni, gler, plast og silfraðar filmur 
liggja á gólfinu og teygja sig upp 
veggi. Í fremri salnum iðar gólf-
ið í sólskini og litir lífga við hvítt 
sýningarrýmið en í einu horn-
anna er búið að koma fyrir geo-
metrískri tálsýn, eins og truflandi 
stöplariti. Þar sýnir Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir.

Myndlistarmennirnir kynnt-
ust þegar félagsskapurinn Kling 
& Bang hóf göngu sína og segj-
ast þær lengi hafa ætlað að sýna 
saman. Sá draumur er orðinn 
að veruleika í sýningunni Fata 
Morgana sem var opnuð í Nýlista-
safninu við Laugaveg um síðustu 
helgi en þar má sjá tvær sýning-
ar í einni. Þær taka undir að þetta 
fyrirkomulag sameini það besta 
úr formi einka- og samsýninga. 

Stefna Nýlistasafnsins er nú að 
rýma fyrir fleiri stærri sýningum  
þar sem einstaklingar fá notið sín. 
„Mér finnst gott að Nýlistasafnið 
sé að ná nýju flugi,“ útskýrir Guð-
rún. „Þetta er gamalt fyrirbæri 
en nú er líkt og það sé að losna 
undan einhverjum draug, svolít-
ið eins og að byrja upp á nýtt.“ 
Sirra tekur undir orð Guðrúnar og 
áréttar mikilvægi þess að ungir 
listamenn fái tækifæri til þess að 
halda einkasýningar og spreyta 
sig á stærra rými. „Það er mikil-
vægt að fá þessa reynslu. Maður 
þarf ekki að vera alveg einn - mér 
finnst þessi sýning að mörgu leyti 

vera einkasýning, inni í parsýn-
ingunni,“ segir Guðrún.

Þær benda á að þegar sam-
starfið sé gott eigi sér stað ákveð-
in samræða sem sé afar gagn-
leg og dýrmæt fyrir listamenn. 
„Við grúskuðum til dæmis í alls 
konar fræðum og hugmyndum 
saman þó verkin okkar beri þess 
kannski ekki skýr merki - það er 
bara einhvers staðar á bak við,“ 
segir Sirra. „Það var tímabil þar 
sem við fórum alveg á flug. Svo 
lentum við aftur og gerðum sýn-
inguna hvor í sínu lagi. Það er 
mjög mikilvægt að fá speglun 
á það sem maður er að gera. Að 
setja eitthvað út og fá eitthvað til 
baka.... ef það gengur. það er að 
segja. Það gerist alls ekki alltaf en 
það er smá galdur þegar það ger-
ist,“ bætir Guðrún við.

Aðdragandi sýninga er afar per-
sónulegt ferli fyrir listamenn 
og eins og þær stöllur benda á 
er ekki sjálfgefið að hægt sé að 
rekja rætur hugmynda eða kort-
leggja sköpun verkanna. Sirra 
segist hafa hugsað mikið um stað-
inn, rýmið og sögu safnsins þegar 
hún hóf að vinna að sinni innsetn-
ingu. „Ég var líka upptekin af þrí-
víddarhugmyndum og sjónblekk-
ingum þegar ég var að vinna þetta 
verk. Aðferðum sem voru notaðar 
á endurreisnartímanum og hug-
myndafræði mannsins sem kort-
leggur og raðar - horfir á heiminn 
í gegnum kerfi. Það er grunnur-
inn. Svo er maður vitanlega búinn 
að byggja eitthvað kerfi sjálf-
ur sem stjórnar því hvað verð-
ur eftir, hvað fær að lifa í verk-
inu.“ Verk Sirru hefur vísanir í 
myndlistarsöguna, það er nokk-
urs konar geómetrísk abstraksjón 
í horni salarins þar sem Sirra 
varpar einnig myndbandsverki. 
Hún segist ávallt fagna því þegar 
gestir safnsins deili hugrenning-
um sínum með sér og segist hafa 
heyrt vísanir til tölvuleikja, bað-
herbergisflísa og Bauhaus-stíls-
ins í tengslum við þetta verk. 

Guðrún tekur undir að hug-
hrif áhorfenda skipti máli. „Það 
er alveg sama hvað manneskj-
unni finnst. Þó hún sé gjörsam-
lega ósammála myndlistarmann-

inum er það samt gefandi.“ Sirra 
áréttar þó að það sé varasamt að 
útskýra verkin um of því slíkt 
geti takmarkað þau. „Maður getur 
alveg slátrað þeim með því að 
segja of mikið. Þá er ekkert pláss 
fyrir áhorfandann að upplifa eða 
eiga eitthvað persónulegt sam-
band við þau.“

Þegar Guðrúnu er stillt upp við 
sama vegg og hún beðin um að 
útskýra bakland sinnar innsetn-
ingar nefnir hún norska málar-
ann Lars Hertervig. „Ég hugs-
aði mikið um hann þegar ég var 
að vinna fyrir þessa sýningu en 
bókin hans hefur fylgt mér í nokk-
ur ár. Veistu, einstaka sinnum 
rekst maður á myndlistarmenn 
sem komast svona undir húðina. 
Ég trúi því að maður geti lagt 
álög á hluti og að myndlistin fjalli 
svolítið um það.“ „Að setja and-
ann í efnið,“ bætir Sirra við. „Já 
að setja andann í efnið. Hann var 
skínandi dæmi um það. Hann er 
að mála mýrar og himin í kringum 
aldamótin 1900 eins og samtíma-
menn hans voru að gera en hans 
list er einhvern veginn þyngri.“

Guðrún útskýrir að nálægðin við 
hversdagsleikann og þetta venju-
lega sé henni hugleikið í verkinu 
en einnig þessi litla skekkja sem 
leiðir áhorfandann út á allt aðrar 
brautir. 

Talið berst að samstarfi og 
samkennd myndlistarmannanna 
og þá benda þær á þriðja verkið 
á sýningunni sem ekki fer mikið 
fyrir. Á borðinu liggur kort með 
mynd af kvenhöfðum í ölduróti
en aftan á því er kynningartexti 
um sýninguna. Við nánari athug-
un kemur í ljós að höfuðin eru 
býsna kunnugleg og útlit spjalds-
ins minnir töluvert á spil úr 
stokki. „Já þetta er drottningar-
spil,“ útskýrir Guðrún sposk. 
„Þetta verk er kannski skýrasta 
dæmið um flæðið sem er á milli 
okkar,“ bætir Sirra við. 

Nýlistasafnið er opið miðviku-
daga til sunnudaga milli kl. 13 og 
17 en í dag kl. 15  verður Guðrún 
á staðnum og veitir gestum stutta 
leiðsögn. Sýningin stendur síðan 
út aprílmánuð.

DAGUR VONAR

Mið 18/4 kl. 20 UPPS.              Fim 19/4 kl. 20        
Fim 26/4 kl. 20                          Fös 27/4 kl. 20                    
Fös 4/5 kl. 20                             Mið 16/5 kl. 20

SÖNGLEIKURINN GRETTIR

Fös 20/4 kl. 20 FORS.UPPS.
Lau 21/4 kl. 20 FORS. MIÐAVERÐ 1.500
Sun 22/4 kl. 20 FRUMSÝNING UPPS.
Lau 28/4 kl. 20 2.sýning Gul kort
Sun 29/4 kl. 20 3.sýning Rauð kort
Lau 5/5 kl. 20 4.sýning Græn kort
Sun 6/5 kl. 20 5.sýning Blá kort
Fös 11/5 kl. 20

KILLER JOE

Í samstarfi við leikhúsið Skámána
Lau 14/4 kl. 20                   Fös 20/4 kl. 20                  
Lau 21/4 kl. 20
Síðustu sýningar í vor

KARÍUS OG BAKTUS

Sun 15/4 kl. 13,14,15 UPPS.
Sun 22/4 kl. 13,14, 15 UPPS.
Sun 29/4 kl. 13, 14, 15 UPPS.
Sun 6/5 kl. 13, 14, 15 AUKASÝNINGAR
Sun 13/5 kl. 13, 14, 15 AUKASÝNINGAR
Sun 20/5 kl. 13, 14, 15 AUKASÝNINGAR
Gestaleikur frá Leikfélagi Akureyrar

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvins
Þri 17/4 kl. 20 AUKAS.
Mið 2/5 kl. 20 AUKAS.
Lau 5/5 kl. 20 AUKAS.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

SÍÐAN SKEIN SÓL

20 ára afmælistónleikar
Mið 18/4 kl. 20 Miðaverð 3.900

VILTU FINNA MILLJÓN?

Sun 15/4 kl. 20                    Fim 3/5 kl. 20                      
Síðustu sýningar

EILÍF HAMINGJA

Í samstarfi við Hið lifandi leikhús
Sun 15/4 kl.20                        Þri 17/4 kl. 20                     
Fim 19/4 kl. 20                        Þri 24/4 kl. 20

LADDI 6-TUGUR

Lau 14/4 kl. 20 UPPS. Sun 15/4 kl. 14 UPPS.
Mán 16/4 kl.21 UPPS. Fim 19/4 kl. 14 UPPS.         
Fim 19/4 kl. 17 UPPS. Fim 19/4 kl. 21 UPPS.        
Fös 27/4 kl. 20 UPPS. Fös 27/4 kl. 22:30 UPPS.   
Fös 4/5 kl. 20 UPPS. Fös 4/5 kl. 22:30 UPPS.      
Fim 10/5 kl. 20 UPPS. Fim 10/5 kl. 22:30
Þri 29/5 kl. 20                          Mið 30/5 kl. 20 UPPS.
Lau 2/6 kl. 20                           Lau 2/6 kl. 22:30

SÖNGLEIKURINN ÁST

Í samstarfi við Vesturport
Lau 14/4 kl. 20 UPPS.      Sun 15/4 kl.20 UPPS.       
Mán 16/4 kl. 20 UPPS.     Fös 20/4 kl. 20UPPS.            
Lau 21/4 kl.20 UPPS.   Sun 22/4 kl.20UPPS.   
Mið 25/4 kl. 20UPPS.     Lau 28/4 kl. 20 UPPS.
Sun 29/4 kl. 20 UPPS. Fim 3/5kl.20
Sun 6/5 kl. 20                    Fim 10/5 kl. 20
Fös 11/5 kl. 20                  Lau 12/5 kl. 20                

OPNUNARTÍMI MIÐASÖLU

Miðasalan er lokuð frá fös 6/4 til lau 14/4.
Miðasala á netinu allan sólarhringinn

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



4 5 6 7 8 9 10Ímyndunarafl ungra lesenda fer 
vafalítið á flug og tilhlökkun-
in eykst nú þegar búið er að af-
hjúpa kápumyndir af sjöundu og 
síðustu bókinni um galdraungl-
inginn Harry Potter. 

Erlendir fréttavefir hafa 
þegar birt myndir af kápunum 
sem munu prýða bókina „Harry 
Potter and the Deathly Hollows“ 
í Bretlandi og Bandaríkjunum. 
Kappinn er víst töluvert full-
orðinslegri og betur klipptur 
á bresku kápunni, en á þeirri 
bandarísku sést hann teygja 
sig angistarfullur til himins á 
meðan lúmskar klær seilast upp 
bakhlið bókarinnar. Þegar bókin 
er opnuð birtast síðan glyrnur 
Þess-sem-ekki-má-nefna, ógn-
valdarins Voldemort sem sumir 
telja að muni stúta hinum ást-
sæla Potter í sögulok og reka 
þannig varanlegt smiðshögg 
á ævintýrið. Æstir aðdáendur 
sagnanna hafa þegar merkt við 
dagsetninguna 21. júlí en þá er 
síðasta bókin væntanleg í versl-
anir. Þegar hafa verið seldar 325 
milljónir eintaka af fyrri bókun-
um sex. 

Prýða Potter

Norræna húsið og sænska sendiráðið

efna til málþings og pallborðsumræðna í 

tilefni aldarafmælis Astrid Lindgren

“Réttur barna til foreldra”

Norræna húsið fimmtudag 12. april kl 14:00

Dagskrá og frummælendur

Inngangsorð:

Madeleine Ströje Wilkens sendiherra Svíþjóðar

Frummælendur:

Frú Vigdís Finnbogadóttir

Lena Nyberg umboðsmaður barna í Svíþjóð

Ingibjörg Rafnar umboðsmaður barna á Íslandi

Kaffihlé

Vigdís Erlendsdóttir forstöðumaður Barnahúss

Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur

Pallborðsumræður:

Lena Nyberg, Ingibjörg Rafnar, Vigdís Erlendsdóttir,

Madeleine Ströje Wilkens og Kristín Helga Gunnarsdóttir.

Fundarstjóri: Valgeir Guðjónsson

Léttar veitingar að fundi loknum

Enginn aðgangseyrir

Astrid Lindgren

PIETRO MASCAGNI
eftir

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI







Yves Saint Laurent var 
kornungur, aðeins 21 árs 
gamall, er hann tók við 
rekstri Dior-tískuhússins 
árið 1958. Þar hófst hann 
þegar í stað handa við að 
þróa sinn einstaka stíl þar 
sem hann sameinaði hinn 
víðfræga og hefðbundna 
Dior-elegans og svo sinn 
eigin raunsærri, eða öllu 
heldur veraldarvanari, stíl.

Eftir að hafa starfað í tískuheim-
inum í yfir fjörutíu ár er hann tal-
inn einn af upphafshönnuðum nú-
tímatísku. „Tískubylgjur koma og 
fara, stíll varir að eilífu“ er haft 
eftir honum en fötin hans hafa öðl-
ast sanna merkingu orðsins klass-
ík. Áður en hann kom til sögunn-
ar þótti skandall að sjá konur í 
buxum. Hann skapaði sér frægð 
fyrir að rugla saman tveimur ólík-
um heimum, dömu- og herratísku 
og hámenningu og poppmenningu. 
Hið kynlausa lúkk, smókinginn, 
kvenjakkafötin og fleiri tegundir 
byltingarkennds klæðnaðar fyrir 
dömur sem hann hannaði á sjötta 
áratugnum hafa síðasta áratuginn 
rutt sér leið inn í fleiri tískuhús á 
borð við Gucci, Prada og nú síðast 
Balenciaga. Takmark herra Saint 

Laurent með fatahönnun sinni var 
ekki aðeins að gera konur fallegri 
heldur einnig að gefa þeim sjálfs-
öryggi og trú á sjálfri sér.

Yves Saint Laurent var einn-
ig búningahönnuður fyrir margar 
kvikmyndir sem í dag þykja klassík 
og ber þar hæst Belle de Jour eftir 
Luis Buñuel með Catherine Deneu-
ve í aðalhlutverki en hún var ein-
mitt tískugyðja og innblástur Yves 
á tímabili, þ.e. klæddist eingöngu 
fötum eftir hann opinberlega og var 
efst á gestalista í öll partí, sýningar 
og þar fram eftir götum.

Hann breytti einnig tískukredd-
um með því að nýta poppmenn-
inguna í hönnun sína. Frægt er 
Mondrian-dressið með litríkum 
abstrakt- og rúmfræðimunstrum. 

Vegna síns klassíska tíma-
lausa stíls sem gerði út á áhrifa-
mátt konunnar heldur alþjóðleg 
tíska áfram að endurspegla útlit 
sem Yves Saint Laurent hannaði 
á sjötta áratugnum. Hönnuður-
inn Stefano Pilati hefur verið að-
alhönnuður YSL undanfarin tvö ár 
og í haustlínunni 2007 heldur hann 
fast í klassísku hlutina sem fyrst 
komu merkinu á tískukortið: karl-
mannlega jakka, svartar hettur 
og dökk sólgleraugu. Pilati vakti 
einnig athygli fyrir viðleitni sína 
til að breyta kvenlegum formum, 
með víðum sniðum sem samt voru 
afar „chic“. 

Flestar konur finna sér eina flík um ævina sem þær tileinka sér algjör-
lega og líður alltaf best í. Sumar fara aldrei úr gallabuxunum og aðrar 
hafa fundið sjötíu leiðir til að nota svartar síðbuxur. Hjá mér eru það 
pils, og þá er ég að meina stutt pils, sem alltaf hafa átt hug minn og 
hjarta. Ég fagna endurkomu ör-pilsanna í sumar, en persónulega fór 
aldrei úr þeim. Ég man ennþá eftir því þegar ég mætti sem lítið kríli 
fyrsta skóladaginn í stuttu skotapilsi, þegar krakkarnir spurðu mig í 
þaula: „Af hverju ertu svona fín?“ Mér fannst athyglin óþægileg þá, en 
þetta er samt athyglin sem maður fær í pilsi. Maður er nefnilega dá-
lítið „fínn“. Þegar ég seinna gekk svo í breskan stúlknaskóla vorum 
við svo „heppnar“ að þurfa að ganga í skólabúningi. Að sjálfsögðu var 
alltaf pils við. Maður vandist þarna á það að nota pils sem hversdags-
klæðnað. Þá var ákveðin list hjá elstu stúlkunum að breyta alltaf pils-

inu eftir tilfallandi tísku, hvort sem það var að kaupa þau í 
yfirstærðum og síkka þau eftir getu, eða stytta þau upp í 
hæstu hæðir og verða sendar heim af skólastýru þegar 
meira en góðu hófi gegndi. Pilsfaldar eru nefnilega sá 
hlutur sem alltaf vill breytast með ógnarhraða í heimi 

tískunnar: annaðhvort eru þau rétt fyrir neðan rass, 
í settlegri hnésídd eða niður að hælum og allt þar á 
milli. Sjálf er ég forfallinn aðdáandi mínipilsanna 
sem eins og svo margt annað voru snilldarupp-
finning á sjöunda áratugnum Stutt pils eru án efa 
þægilegasti fatnaður sem nokkur kona getur átt, 
og orðin jafn greypt í persónuleika minn og óreiða, 
óþolinmæði og írónía. Hvenær ég hætti að ganga í 
þeim er góð spurning. Ætli það sé einhver ákveðinn 
aldursmörk á mínipilsum?  Vogue blaðakonan Eliza-
beth Saltzman sagði fyrir löngu að maður ætti að 
hætta að ganga í mínipilsum þegar lærin á manni 
væru farin að snertast efst. Þangað til ætla ég að 
halda ótrauð áfram... 

 vera bæði í stuttu pilsi og flegnum topp. 
 eru hvorutveggja 

sætir kostir við mínipils. 
 með styrkjandi og lengjandi 

jóga og pilates æfingum. 

Því styttra því betra

ñ



Súkkulaðilitaður frakki í mjúku 
Barenia kálfaskinni, hettuúlpa í 
gljáandi brúnu lambskinni, leð-
urjakki úr möttu krókódíla-
skinni.. línan frá þessu hágæða 
franska merki fyrir herra haust-
ið 2007 var eins og uppskrift að 
munaði. Það er ekkert skrýtið að 
Hermes er eitt söluhæsta merki 
í lúxusvöru um heim allan og að 
röð myndist yfir hálfa Parísar-
borg þegar utsölur hefjast. Lúx-
usinn stoppar ekki heldur við 
dýraskinnin heldur voru allar 
peysur og treflar úr dásamlega 
mjúkri kasmír og vicuna ull í 
fallegum daufum litum. Svart-
ar rifflaðar flauelsbuxur gljáðu 
fallega eins og satín, og smóking 
jakkaföt voru hrein snilld, ofin 
úr gljáandi ull. Hermes var sem 
fyrr, látlaust og glæsilegt í senn. 

Hreinræktaður 
lúxus hjá Hermes



BÍÓHÚSIN ERU OPIN ALLA PÁSKANA - GLEÐILEGA PÁSKA!BÍÓHÚSIN ERU OPIN ALLA PÁSKANA - GLEÐILEGA PÁSKA!

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 og 6 
TMNT         kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 3, 8 og 10.15

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
MR. BEAN´S HOLID. SÝND Í LÚXUS kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 4
TMNT           kl. 2, 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER         kl. 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 1.50 og 3.50 B.I. 7 ÁRA

HOT FUZZ         kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8 og 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 2, 4 og 6 *
TMNT         kl. 2, 4 og 6 * B.I. 7 ÁRA
* ATH EKKI Á PÁSKADAG

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

PÁSKAMYNDIN Í ÁRPÁSKAMYNDIN Í ÁR
PÁSKAMYNDIN Í  ÁR

ANNAR ÞESSARA
TVEGGJA

HEFUR
HEILA

Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

PÁSKAMYNDIN 2007
 HEIMSFRUMSÝNING

 Sýningartímar gilda frá 7. - 9. apríl Sýningartímar gilda frá 7. - 9. apríl

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Franska bandið Nouvelle Vague 
spilar í Hafnarhúsinu föstudags-
kvöldið 27. apríl í tilefni af frönsku 
menningarhátíðinni Pourquoi Pas? 
Hljómsveitin, sem gaf út sína 
fyrstu plötu árið 2004, er fræg 
fyrir hugljúfar bossanova-útgáfur 
af þekktum lögum áttunda áratug-
arins ásamt ýmsum pönklögum. 
Meðal þekktra laga eru Love Will 
Tear Us Apart með Joy Division, 
Guns of Brixton með Clash, Too 
Drunk to Fuck með Dead Kenn-
edys, Ever Fallen in Love með 
Buzzcocks, Dancing With Myself 
með Billy Idol og Heart of Glass 
með Blondie. 

Miðaverð á tónleikana er 3.900 
krónur. Miðasala fer fram í Skíf-
unni og á midi.is.

Hugljúfir 
Frakkar

Þýskt kvikmyndafyrirtæki hefur 
höfðað mál gegn bandaríska leik-
aranum John Goodman fyrir að 
hætta við að leika í kvikmynd á 
vegum þess. Goodman hafði gert 
samning um að fá rúmar 30 millj-
ónir króna fyrir að leika í Pope 
Joan og áttu tökur að hefjast í maí. 
Krefst fyrirtækið tæplega 200 
milljóna króna í skaðabætur. 

Hinn 54 ára Goodman er þekkt-
astur fyrir hlutverk sitt í sjón-
varpsþættinum Rosanne. Hann 
sést næst á hvíta tjaldinu í gaman-
myndinni Evan Almighty.

Goodman í 
vandræðum

Kristín Björg, kennari

Yoga byrjar 16. april

Kristín Björg hefur lært yoga hjá Guðjóni 
Bergmann.

Hún lærði hjá Guðna Gunnarsyni Rope yoga.

Kristín hefur setið námskeið hjá Þorbjörgu 
Hafsteinsdóttur í næringarfræði.

Kristín lagði stund á Blómadropa-
þerapistanám hjá Kristjörgu Elínu 
Kristmundsdóttur.

Einnig lagði hún stund á 5Rhythms, eða 
tæknina: Að hreyfast til meðvitundar
hjá Alain Allard.

Kristín Björg er einnig lærður 
snyrtifræðingur og nuddari.

Sími: 691 0381

Minni á Rope-Yoga
tímana, kl. 18.30



OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Rómantísk
gamanmynd

Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

PÁSKAMYNDIN Í ÁR
„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

BESTA MAMMA 
Í HEIMI 

GETUR LÍKA VERIÐ

ÓÞOLANDI

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

MR. BEAN  VIP kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   

HOT FUZZ kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 1-1:30-3-3:40-5:50 Leyfð

ROBINSON ... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 - 6:10 Leyfð

MEET THE .. M/- ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

300. kl. 8 - 10:30   B.i.16

NORBIT kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

DIGITAL

DIGITAL

5-9.Apríl

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

- Leitið upplýsinga um sýningartíma á SAMbio.is -

5-9.Apríl 7. Apríl 7. Apríl

SAMBÍÓIN ERU OPIN ALLA PÁSKANA!

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr á allar sýningar merktar með appelsínugulu

Gleðilega Páska

DIANE KEATON MANDY MOORE

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  1:30 - 4 - 6 - 8 Leyfð

MEET THE ROBINSSON kl. 1:30 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl.   8 - 10 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  6 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 2 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 Leyfð

THE HITCHER kl. 10:10 B.i. 16

THE GOOD GERMAN kl. 8 B.i.16

TELL NO ONE kl. 5:40

LADY CHATTERLEY kl. 8

HORS DE PRIX kl. 5:50

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 - 10:20  Leyfð

WILD HOGS  kl. 6 - 8:15 - 10:30 b.i 7

300. kl. 10:20 B.i.16

Háskólabíó 7.Apríl

WILD HOGS     kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

300. kl. 8 - 10:30   B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

Hljómsveitin Our Lives fer í tónleikaferð til Bretlands 
hinn 12. apríl. Ferðin er farin í tilefni af útgáfu smáskíf-
unnar Sandra sem kemur út þar í landi 7. maí á vegum 
plötufyrirtækisins ORG Records. 

Sveitin mun á ferðalaginu hita upp fyrir Louie, 
Oceansize og Malpractise, sem hefur að geyma meðlimi 
úr Killing Joke og A. Verða tónleikarnir tíu talsins.

„Við erum mjög spenntir og það verður gaman að 
spila með þessum góðu böndum,“ segir Jón Björn Árna-
son. Bætir hann því við að þegar sé uppselt á helming-
inn af tónleikunum, sem eru vitaskuld mjög góð tíðindi. 
Þetta er fjórða tónleikaferð Our Lives til útlanda. Síð-
ast spilaði sveitin í Englandi og Skotlandi fyrir fjórum 
mánuðum við góðar undirtektir. „Þetta er búið að vera 
stigvaxandi hjá okkur. Við erum alltaf að fá meiri og 
meiri athygli,“ segir Jón Björn. 

Til að hita upp fyrir tónleikaferðina spilar Our Lives 
á Dillon í kvöld klukkan 23.00. Myndband við lagið 
Sandra er komið í spilun á Skjá einum og einnig er hægt 
að hlusta á lagið á X-inu og Rás 2. Fleiri upplýsingar um 
Our Lives má finna á www.myspace.com/ourlives. 

Á leið til Bretlands

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár s.v. mbl

WILD HOGS KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

SparBíó* — 450kr

SPARbíó

SparBíó* — 450kr
ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
MR BEAN KL. 2  Í ÁLFABAKKA

KL. 1  Í ÁLFABAKKA  /  KEF KL 3:40 -  5 OG 6. APR. / 1:30  - 7. APR / 3:40 -  8 OG 9. APR /  5:50  - 10. APR

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

MÁNUDAGUR

ANNAR Í PÁSKUM

9 . A P R Í L
TJARNARBÍÓI
FILMFEST.IS

(Twisted Path of Love)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1973.

(SWE), Olle Helborn, 1977.

KLUKKAN  17.00

ÁSTARINNAR KRÓKALEIÐ

(CHI), Jia Zhang-Ke, 2006.

KLUKKAN  21.15

DONG

(Still Life)
(CHI), Jia Zhang-Ke, 2006.

KLUKKAN  19.00

K Y R R M Y N D

KLUKKAN 15.00

BRÓÐIR MINN LJÓNSHJARTA



Sendu SMS JA SOF á
1900 og þú gætir bíómiða!

Vinningar eru bíómiðar á Sunshine,
DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

SMS
LEIKUR

Frá Danny Boyle, leikstjóra 28 Days Later og Trainspotting

FRUMSÝND 4. APRÍL

9. HVER VINNUR!
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Hingað erum við komin til að vera

 Heimaliðin höfðu 
betur í oddaleikjum undanúrslita-
einvígja Iceland Express deildar 
karla í körfubolta sem fóru fram 
á fimmtudagskvöldið. Njarð-
vík vann 93-70 sigur á Grindavík 
en KR vann Snæfell 76-74 eftir 
framlengingu og mikla dramat-
ík. Fyrsti leikurinn í úrslitaeinvíg-
inu um Íslandsmeistaratitilinn fer 
fram í Njarðvík klukkan 20.00 á 
mánudagskvöldið.

Íslandsmeistarar Njarðvíkur 
eru komnir í lokaúrslitin í fjór-
tánda sinn. Grindvíkingar sprungu 
hreinlega á móti einbeittu og sam-
heldnu Njarðvíkurliði. Grindavík-
urliðið keyrði upp hraðann og var 
búið að skora 32 hraðaupphlaup-
stig fyrstu 27 mínútur leiksins 
þegar liðið minnkaði muninn í tvö 
stig, 55-53. Þá tóku Njarðvíking-
ar öll völd á vellinum með fyrir-
liðann Friðrik Stefánsson í broddi 
fylkingar og unnu lokamínútur 
leiksins 38-17. Brenton Birming-
ham hélt Páli Axeli Vilbergssyni í 
2 stigum á 35 mínútum en Páll var 
búinn að skora mest allra í einvíg-
inu fyrir leikinn eða 21,8 að með-
altali í leik.

KR-ingar eru komnir í lokaúr-
slitin í fimmta sinn. Það voru ungu 
strákarnir í KR-liðinu sem sáu 
um mikilvægustu körfur liðsins 
í 76-74 sigri á Snæfelli í spennu-
þrungnum og dramatískum fram-
lengdum leik. Brynjar Þór Björns-
son tryggði KR framlengingu 

með magnaðri þriggja stiga körfu 
tæpum þremur sekúndum fyrir 
leikslok og Darri Hilmarsson skor-
aði síðan sigurkörfuna í framleng-
ingunni. Snæfellingar virtust vera 
með unninn leik tíu stigum yfir 
(56-66) þegar 4 og hálf mínúta var 
eftir af leiknum. KR-ingar hafa 
sýnt mikinn karakter alla þessa 
úrslitakeppni og komu til baka og 
unnu í fjórða sinn leik þar sem tap 
hefur þýtt sumarfrí.

Njarðvíkingar og KR-ingar 
mætast nú í ellefta sinn í úrslita-
keppninni. Njarðvíkurliðið hefur 
slegið KR út í síðustu fjórum ein-

vígjum eða allt frá því að KR-
ingar slógu þá út úr undanúrslit-
unum 2000. Síðan þá hefur Njarð-
vík unnið 11 af 13 leikjum liðanna í 
úrslitakeppninni. Liðin hafa mæst 
þrisvar sinnum í vetur, Njarðvík 
vann undanúrslitaleik Powerade-
bikarsins 102-95 og deildarleik lið-
anna í Ljónagryfjunni í lok febrú-
ar, 83-73, en KR vann leik liðanna 
í DHL-höllinni í nóvember 75-69. 
KR-ingurinn Tyson Patterson var 
með hæsta framlagið í þessum 
leikjum en í þeim var hann með 
24,7 stig og 8,7 stoðsendingar að 
meðaltali.

Njarðvík og KR spila um titilinn

 Sigurður Jónsson og 
lærisveinar hans í Djurgården 
töpuðu í gær fyrsta leik liðsins 
á nýju tímabili í sænsku úrvals-
deildinni í knattspyrnu. Nýliðar 
og grannlið Djurgården, Bromm-
apojkarna, skoruðu eftir einungis 
69 sekúndur og reyndist það sig-
urmark leiksins. 

„Þetta er aðeins einn leikur af 
26 en sannarlega ekki sú byrjun 
sem við óskuðum okkur,“ sagði 
Sigurður eftir leik en lét úrslit 
leiksins ekki slá sig út af laginu. 
„Það koma tímar þar sem við 
fáum meðvind en mótvind líka.“ 

Ragnar Sigurðsson og Hjálmar 
Jónsson voru báðir í byrjunar-
liði IFK Gautaborg sem gerði 1-1 
jafntefli við Trelleborg.

Einn leikur verður í sænsku 
deildinni í dag þegar meistarar 
Elfsborg taka á móti Malmö sem 
hefur verið spáð titlinum í ár.

Tap í fyrsta leik 
hjá Sigurði

 Ísland tapaði í gær 
sínum fyrsta leik á æfingamóti 
í París fyrir Póllandi, 36-32. Ís-
lenska liðið komst aldrei í takt við 
það pólska og var allan tímann að 
elta það. Marga lykilmenn vant-
aði í bæði lið og fengu ungir og 
óreyndir leikmenn að spreyta sig í 
íslenska landsliðinu. Staðan í hálf-
leik var 17-13.

„Ég er mjög óánægður með 
þennan leik,“ sagði Alfreð Gísla-
son landsliðsþjálfari eftir leikinn. 
„Við vorum jú með fullt af nýjum 
mönnum en það á ekki að koma svo 
mikið að sök. Það vantaði miklu 
meiri hreyfingu í mannskapinn og 
barátta leikmanna var langt frá 
því að vera eðlileg. Þá vantaði allt 
hungur til að klára leikinn almenni-
lega. Þetta er vissulega æfingamót 
en fyrr má nú vera.“

Hann segir að markvarsla og 
varnarleikur íslenska liðsins hafi 
langt frá verið ásættanleg. Sókn-
arleikurinn var ekkert til að hrópa 
húrra fyrir en Alfreð prófaði fjóra 
menn í stöðu vinstri skyttu. 

„Hver þeirra fékk korter, ná-
kvæmlega eftir klukkunni. Ég er 
að vonast til að einhver þeirra geti 
leyst þessa stöðu sómasamlega. 
Ég var reyndar ekki ánægður með 
nýju leikmennina en ekki verulega 
óánægður heldur,“ sagði Alfreð. 

Íslenska liðið átti í raun bara 
einn góðan leikkafla í leiknum, 
þegar því tókst að minnka mun-
inn í eitt mark snemma í síð-
ari hálfleik. Þá tóku Pólverjarnir 
hins vegar við sér, skoruðu fjög-
ur mörk í röð á örskotsstundu og 
gerðu út um leikinn. 

Í dag mætir íslenska liðið því 
franska og verður við ramman reip 
að draga. „Það verður mun erfiðari 
leikur en gegn Póllandi og menn 
þurfa að gefa mun meira af sér ætli 
þeir sér að komast almennilega frá 
þeim leik.“

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari í handbolta var allt annað en sáttur við sína 
menn eftir tap gegn Pólverjum á æfingamóti í Frakklandi í gær, 36-32. Vörn og 
markvarsla hafi langt frá því verið ásættanleg. Liðið mætir Frökkum í dag.

Charlton komst í gær úr 
fallsæti í ensku úrvalsdeildinni 
með því að ná markalausu jafn-
tefli gegn Manchester City á úti-
velli. Leikurinn var annars afar 
bragðdaufur en Hermann Hreið-
arsson spilaði allan leikinn fyrir 
Charlton.

Charlton hafði sætaskipti við 
Sheffield United sem er reynd-
ar með jafn mörg stig og á leik 
til góða.

Síðar um daginn slátraði Evert-
on liði Fulham, 4-1, eftir að hafa 
lent marki undir. Carlos Bocan-
egra skoraði á 22. mínútu fyrir 
Fulham en Lee Carsley jafnaði 
metin tveimur mínútum síðar. 
Alan Stubbs og James Vaughan 
bættu svo tveimur við fyrir leik-
hlé en varamaðurinn Victor Ani-
chebe skoraði síðasta mark leiks-
ins á 80. mínútu.

Heiðar Helguson lék síðustu 20 
mínúturnar í liði Fulham.

Charlton úr 
fallsæti



 Allt útlit er fyrir að 
Snæfell muni halda öllum sínum 
sterkustu leikmönnum fyrir 
næsta tímabil. Þetta sagði Daði 
Sigurþórsson, formaður meist-
araflokks karla, við Fréttablaðið 
í gær.

„Það er ekki búið að skrifa 
undir samninga en þeir hafa allir 
gefið það út að þeir vilji halda 
áfram. Við gerum því ráð fyrir 
óbreyttu liði,“ sagði Daði og átti 
hér við þá Hlyn Bæringsson, Sig-
urð Þorvaldsson, Magna Haf-
steinsson, Jón Ólaf Jónsson og 
Helga Guðmundsson. Óvíst er 
hvort Justin Shouse heldur áfram 
en hann vill einnig vera um kyrrt 
í Hólminum. „Það hefur verið 
mikil ánægja með Justin í vetur 
en það á eftir að taka ákvörðun 
varðandi erlenda leikmenn.“

Bandaríkjamaðurinn Geof Kot-
ila verður áfram þjálfari liðsins 
en hann gerði tveggja ára samn-
ing við liðið síðastliðið sumar.

Enginn flótti úr 
Hólminum

Brasilíumaðurinn Fel-
ipe Massa var fljótastur á báðum 
æfingum fyrir Malasíukappakst-
urinn í gær. Tímatökurnar fara 
fram snemma dags í dag og sjálf-
ur kappaksturinn á morgun.

Félagi hans hjá Ferrari, Kimi 
Raikkönen, var næstfljótastur 
en þeir Giancarlo Fisichella og 
Heikki Kovalainen hjá Renault 
komu næstir á síðari æfingunni. Í 
þeirri fyrri voru Fernando Alonso 
og Lewis Hamilton hjá McLaren 
næstir á eftir Massa.

Massa fljótast-
ur á æfingum



Afrakstur níu ára samstarfs





Ævar Örn eldist og orðinn hægrisinnaður



+ HOT CHIP
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Dúfa er uppáhaldsmatur sælkerans

Elínborg Halldórsdóttir

Ný íslensk netsjónvarpsstöð, 
Wavetv.is, fer í loftið í næsta mán-
uði. Hún verður eingöngu á netinu 
og mun einbeita sér að íslensku 
efni. „Að stærstum hluta verð-
ur þetta efni sem er framleitt af 
þeim sem búa í landinu,“ útskýrði 
Garðar Örn Hinriksson, sem vinn-
ur nú hörðum höndum að því að 
framleiða efni fyrir stöðina ásamt 
þeim Sigurði Kr. Jenssyni, Sigurði 
Inga Sigurðssyni og Önnu Brynju 
Baldursdóttur. „Við setjum stefn-
una á opnun í maí, en það veltur á 
því hvernig gengur að búa til efni 
og fá fólk til að framleiða efni,“ 
sagði Garðar. 
Wave TV er með ýmiss konar 
skemmtiefni í burðarliðnum. „Við 
framleiðum sjálf langstærstan 
hluta af þessu, svona til að byrja 
með. Við erum með viðtalsþætti, 
menningartengda þætti, gaman-
þætti, raunveruleikaþætti og svo 
erum við komin með einhverjar 
stuttmyndir,“ sagði Garðar. Hug-
sjónin er þó jafnframt sú að gefa 

ungu fólki tækifæri til að koma 
verkum sínum á framfæri. „Við 
viljum gefa fólki tækifæri til að 
sýna sitt efni. Það getur verið erf-
itt að fá það í gegn á stóru sjón-
varpsstöðvunum hérna heima,“ 
sagði hann. Wave TV mun auglýsa 
eftir fólki og efni á næstunni og 
vonast Garðar eftir góðum undir-
tektum. „En við vitum í rauninni 
ekki ennþá hvort fólkið í landinu 
er spennt fyrir þessu, þó að flest-
ir séu hrifnir af hugmyndinni sem 
slíkri,“ sagði Garðar. Þó að aðal-
áherslan sé á íslenskt efni nýtur 
Wave TV líka stuðnings að utan, 
í formi bandaríska rithöfundar-
ins Mac Maloney. „Hann skrifaði 
meðal annars handrit fyrir Sein-
feld. Mac er að vinna í þessu með 
okkur og mun koma með hug-
myndir og eitthvert efni inn á 
stöðina,“ sagði Garðar.

Á meðal þáttanna sem verða í 
boði á Wave TV er vínþáttur í um-
sjón Önnu Brynju Baldursdóttur. 
Anna Brynja er lærð leikkona frá 

Rose Bruford College og útskrif-
ast sem leiklistarkennari frá LHÍ 
í vor. „Við ætlum svona að taka 
snobbið úr vínmenningunni. Hug-
myndin er komin frá mér og kær-
astanum mínum. Hann er vínsér-
fræðingur og ég er oft dálítið týnd 
í þessu,“ sagði Anna og hló. „Ég 
kem með spurningarnar sem eng-
inn þorir að spyrja. Þetta verð-
ur fræðsla í svona léttgeggjuðum 
dúr. Svo ætlum við líka að skoða 
hvernig vín er gert, ræða við al-
þingismenn um léttvínsfrumvarp-
ið og heimsækja vínskólann, svo 
eitthvað sé nefnt,“ útskýrði hún. 
Anna segir þáttinn því verða til-
valinn fyrir fólk sem vill kynna 
sér grundvallarreglur í vínsmökk-
un og öðru, án þess að þurfa að 
fara alveg á kaf. „Þetta verð-
ur á mannamáli, sem vill nú oft 
á tíðum vanta í vínþætti. En þeir 
sem halda að þeir viti allt um vín 
munu líka hafa gaman af þessu,“ 
sagði hún.

Sigurður Laufdal vakti mikla at-
hygli á síðasta ári þegar lagið Í 
frelsarans nafni fékk þó nokkra 
spilun á öldum ljósvakans. Sig-
urður sendir frá sér nýtt lag eftir 
páska sem er ögn hógværara en 
fyrra lagið og ber heitið Vogur. 
„Þetta fjallar bara um lífið og til-
veruna og meðferðarheimilið á 
Vogi kemur þarna eitthvað við 
sögu. Annars lýsir textinn sér 
bara sjálfur í laginu,“ segir Sig-
urður, sem tók lagið upp hjá Rún-
ari Júlíussyni í Reykjanesbæ og 
spilaði gamli Hljómameðlimur-
inn undir á bassa. Auk þess spil-
aði Tryggvi Hubner á sólógítar 
og Mr. Handsome söng bakradd-
ir. Sigurður reiknar með að lagið 
fái fyrst að hljóma í útvarpsþætt-
inum Capone 16. apríl en sjálf-
ur segist hann vera að leita að út-

gáfufyrirtæki sem vilji gefa tón-
listina hans út.

Sigurður er sonur Guðlaugs 
Laufdals, predikarans sívinsæla á 
Omega, sem er ekki síður liðtækur 
gítarleikari en sonurinn. Og Sig-
urður útilokar ekki að hann kunni 
að fá pabba sinn til að syngja með 
sér dúett á plötu. „Þetta væri auð-
vitað tromp sem væri gulls ígildi 
og gott að hafa uppi í erminni,“ 
segir Sigurður, sem telur pabba 
sinn vera sáttan við feril sinn í 
rokktónlist, stefnu sem hin kristna 
trú hefur löngum hafa ímugust á. 
„Enda ekki annað hægt,“ bætir 
hann við og skellir upp úr.

Fékk aðstoð frá Rúna Júl
STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA
VERKAMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14

STÓR HUMAR
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www.IKEA.is

Morgunverður

195,-
IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

með graslaukssósu, kartöflum 
og grænmeti

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

Kryddbakaður lax

Tilefni til breytinga
Dagana 8. mars - 22. apríl

495,-495,-
SVALKA kampavínsglös 6 stk.

REKO glös 6 stk.
17 cl H9 cm

KONTRA expressobolli
m/undirskál 195,-

KAFFE te/kaffipressa
H21 cm 1 l 995,-

DOLD kryddkvörn
Ø5 H21 cm 995,-

IKEA/365+
ofn-/framreiðslufat
L15xB12 cm 395,-

BLANDA skál
Ø20 H9 cm 495,-

HEAT pottastandur 3 stk.
L32xB23/L23xB16 cm 395,-

BONUS hnífapör
16 stk. í pk 395,-

ALLEBY salatvinda
hvít 595,-

DOLD sett 4 stk.
salt/pipar
olía/edik 1.490,-

SYNTES djúpur diskur
Ø22 cm ýmsir litir

ARMADA ofn-/framreiðsluföt 2 stk. 
L28xB21/L25xB17 cm 490,-

IKEA/365+ kaffisett 4 stk.
sykur/rjómi/bakki/töng 995,-

SNUDDA snúningsdiskur
Ø39 cm birki 1.590,-

MIXTUR ofn-/framreiðslufat
L35xB25 cm 695,-

95,-

250,-250,-

490,-

STEKA steikarpanna
Ø24 H4 cm

290,-290,-

Opið í dag 10-18
Lokað páskadag

Lokað annan í páskum
Opið 10.apríl 10-20

Bjart og ferskt
Um hverja einustu páska, eink-

um á föstudaginn langa, 
kemur upp ákveðin deila milli 
þeirra sem vilja virða helgidaga 
og þeirra sem vilja gera það sem 
þeim sýnist. Mér hefur alltaf fund-
ist þetta dálítið furðuleg deila. Ég 
hef aldrei skilið þá almennilega 
sem vilja gera veður út af þessum 
helgidögum við þjóðkirkjuna eða 
aðra. Mér er spurn: Eru menn ekki 
bara almennt sáttir við það að fá 
frí? Þurfa menn endilega að gera 
eitthvað?

krakki kunni ég illa að meta 
föstudaginn langa. Hann var allt-
of langur. Ekkert um að vera. Í 
námi leit ég yfirleitt á föstudaginn 
langa og páskana alla eins og hvert 
annað upplestrarfrí sem var brot-
ið upp með gómsætu páskalambi, 
á milli þess sem maður grúfði sig 
yfir skruddurnar. Á fullorðinsár-
um hef ég hins vegar lært að meta 
páskana miklu betur. Þeir eru frá-
bærir, í einu orði sagt. Hér er boðið 
upp á frí án sérstaks tilstands. 
Þetta eru bara helgidagar. Ekkert 
tré inni í stofu. Bara bók í hönd. 
Sumarbústaðarferð kannski. Eða 
skreppa á skíði. Semsagt: Þetta 
eru dagar til að slappa af, færðir 
manni á silfurfati í boði þjóðkirkj-
unnar. Og ég segi bara eins og 
Idolstjarnan: „Takk fyrir það“. 

skal glaður nota þessa daga til 
íhugunar, í tilefni af píslargöngu 
eða öðru. Þó það nú væri. Ef fólk 
getur ekki verið sátt við þessi bíti 
er eitthvað mikið að. Hér gefst 
okkur kostur á fríi gegn því að við 
slökum á. Hversu langt er vinnu-
geðveikin farin með mann, hversu 
víðtæk er hin þjóðfélagslega 
manía orðin, ef samfélagið getur 
ekki sætt sig við svona kostaboð? 
Hvers vegna þurfa menn að nöldra 
út af þessu og rjúka til og bjóða 
upp á eitthvað bingó á Lækjar-
torgi, eins og trúleysingjar gerðu 
í gær, til þess að mótmæla? 

leiðist þetta. Einu sinni 
var hljómsveitin mín beðin um 
að spila á föstudaginn langa. Við 
vorum fátækir námsmenn í þá 
daga, þannig að við ákváðum að 
taka boðinu. Þetta var á kaffihúsi. 
Staðarhaldari var staðráðinn í að 
hafa opið. Hann ætlaði sko ekki að 
láta brjóta á rétti sínum með ein-
hverju helgidagavæli. „Ég ætla að 
hafa opið og bjóða upp á mitt köku-
hlaðborð,“ sagði hann, í sínum síða 
leðurfrakka. „Löggan mun þurfa 
að draga mig út í hlekkjum.“ 

stefnufesta
þarna á ferð, en ég varð óneit-
anlega hugsi. Að sjálfsögðu kom 
löggan ekki. Það var bara opið. 
Fólk fékk sér köku. En ég velti 
fyrir mér: Af hverju verða sumir 
svona æstir yfir því þegar frídag-
ar koma og þeir mega helst ekki 
vinna? Af hverju vilja þeir ekki 
slaka á? Hvað er málið? Hið alvar-
lega í þessu er það, að þeir sem 
vilja helst vinna draga aðra með 
sér í vinnu og smám saman verða 
frídagarnir engir. Og þá er þjóðfé-
lagið hætt að geta slappað af yfir 
höfuð, sem er afskaplega vont. 
Grundvallaratriðiði er nefnilega 
þetta: Öll þjóðfélög þurfa helgi-
daga. Og ef einhverjir þurfa að 
slappa af endrum og eins eru það 
Íslendingar. Njótum þess. Gleði-
lega páska!

Helgidagar


