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Þegar eignar-
réttinum er ógnað

Um það leyti er vinir syst-
kinanna á Kambsvegi 32 
voru að læra að hjóla án 
hjálpardekkjanna voru 

þau farin að bruna um á litlu mót-
orhjóli. Öll hafa þau lært taktana 
á sömu litlu Hondunni sem var 

keypt fyrir elsta drenginn 
þegar hann var fimm ára. Þá 

var áhugi hans reyndar kviknað-
ur fyrir löngu. „Torfi var búinn 
að kaupa sér fyrsta hjólið þegar 
Freyr var tveggja ára. Á þeim 
tíma bjuggum við á Ítalíu þar sem 
mótorhjól eru á hverju götuhorni. 
Freyr skreið upp á hvert einasta 
hjól sem hann sá og fékk að prófa,“ 
segir mótorhjólamamman Sigur-

laug. Þann titil ber hún vel, enda 
er hún enginn eftirbátur annarra 
fjölskyldumeðlima þegar kemur 
að hjólunum. Á sumrin sést hún 
bruna um götur Reykjavíkur á 
Ducati-götuhjóli og hún er stuðn-
ingsmaður sonar síns númer eitt 

Öll fjölskyldan á mótorhjólum
Hjónin Sigurlaug Jónasdóttir og Torfi Hjálmars-
son búa við þann lúxus að þurfa aldrei að glíma 
við unglingana sína um það hvað eigi að gera 
í sumarfríinu. Öll fjölskyldan er á kafi í mótor-
sporti og þegar frítími gefst eru allir sammála 
um hvernig er best að eyða honum: Á hjólunum 
úti í sveit.  

Barnaafmælið
Litríkt barnaafmæli við 
heima smíðað 
langborð. SÍÐA 6

maí 2008

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Mótorhjólabörn 
Sólveig, Sigrún og Freyr.

Listasöfn
Börn eru skemmtilegir og áhugasamir gestir 
listasafna.  SÍÐA 2

MENNINGARHÁTÍÐ FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

VELKOMIN
9. - 15. MAÍ

FRAMHALD Á SÍÐU 4
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AFMÆLISÚTGÁFA 
 Framleiðsla á Skötunni 

eftir Halldór Hjálmars-

son hefur verið hafin 

að nýju í tilefni af 50 

ára afmæli stólsins. 

Hann kemur brátt á 

markað. BLS. 3

HÖNNUN DALÍS 
 Málaranum Sal-

vador Dalí var margt 

til lista lagt. Meðal 

annars fékkst hann 

við húsgagnahönnun í 

anda súrrealisma.
BLS. 4

POTTAR

HÚSTÖKUR 22

TÍSKA 40

Á RÖKSTÓLUM 26

36,95%

72,75% 
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Allt sem þú þarft...

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18-49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2008 - janúar 2009.

Íþró  a- og sýningarhöllinni 
í Laugardal 8.-10. maí 2009 Kynntu þér  ölbrey  a dagskrá

www.ferdalogogfristundir.is

Frábært tækifæri fyrir alla  ölskylduna
 l að skipuleggja sumarið!

Silfurlit taska og 
fiðrildanæla

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

HELGARÚTGÁFA

ÁHRIF DAVIDS 
LYNCH Á TÍSKUNA

Á LOKASPRETTI VIÐ GERÐ 
MYNDARINNAR MÖMMU GÓGÓ

VIÐTAL 18

TÍSKA 40

ÖLL FJÖLSKYLDAN 
Á MÓTORHJÓLI
Mótorsport er áhugamál númer eitt 
hjá þeim Frey, Sigrúnu og Sólveigu 
Torfabörnum. Öll lærðu þau á 
mótorhjól þegar þau voru fimm ára.

 FJÖLSKYLDUBLAÐIÐ

VINNUMARKAÐUR Stóru sveitar-
félögin hafa ákveðið að ráða sem 
flesta unglinga í sumarstörf og 
sums staðar verður vinnutími 
styttur til að koma fleirum að. 
Borgaryfirvöld ætla að ráða 5.200 
ungmenni í sumar, þar af verða 
4.000 ungmenni ráðin til Vinnu-
skólans. Aldrei hafa fleiri fengið 
sumarstörf hjá borginni.

Bæjaryfirvöld í Kópavogi ráða 
750 manns og er það ríflega tvö-
földun frá því í fyrrasumar. Bær-
inn ræður auk þess um 900 ungl-
inga á aldrinum fjórtán til sextán 
ára í Vinnuskóla. Það er þriðjungs 
aukning frá því í fyrra. 

Ungmenni sautján ára og eldri 
verða ráðin í 250 stöður í Hafnar-
firði í sumar. Þegar hafa um 800 
ungmenni sótt um störf og er það 
fjórðungs aukning frá fyrra ári. 

„Það er ljóst að stór hópur fær 

ekki vinnu nema til komi sérstakt 
átak. Í fyrra var tekin ákvörð-
un um að taka inn um 100 starfs-
menn aukalega og er nú verið að 
skoða með hvaða hætti það verð-
ur í ár,“ segir Steinunn Þorsteins-
dóttir upplýsingafulltrúi Hafnar-
fjarðar. 

Í Mosfellsbæ fá allir unglingar 
á aldrinum fjórtán til sextán ára 
starf í vinnuskóla. Um 400 ungl-
ingar eru á þessum aldri í bænum 
og er gert ráð fyrir að nánast 
allir sæki um. Krakkarnir verða 
því helmingi fleiri en í fyrra. Þá 
verða ungmenni sautján ára og 
eldri ráðin í minnst 55 stöður, sem 
er aukning um helming frá fyrra 
ári. Því til viðbótar er stefnt að því 
að ráða fólk á aldrinum sautján til 
tuttugu ára í ýmis sérverkefni. 

Um 350 ungmenni hafa sótt um 
sumarvinnu í Garðabæ en sjötíu 

störf voru auglýst. Allir umsækj-
endur fá vinnu í sumar en vinnu-
tími verður styttur svo fjölga megi 
störfum. Veitt verður sjötíu millj-
ónum aukalega í þetta atvinnuátak 
en sambærileg fjárveiting í fyrra 
var 25 milljónir króna. 

Í Reykjanesbæ verður Vinnu-
skólinn opinn öllum nemendum 
í fjórar vikur. Um 150 sóttu um 
störf flokksstjóra, þrefalt fleiri en 
í fyrra. Búist er við að 30-40 verði 
ráðnir. Bærinn fer í umhverfis-
verkefni í sumar og verða um 200 
störf auglýst í byrjun maí.

Steinunn Árnadóttir, garðyrkju-
stjóri Seltjarnarnesbæjar, segir að 
allt skólafólk fái vinnu í sumar. 
Vinnutími verði styttur um hálf-
tíma hjá hinum yngstu og klukku-
tíma hjá hinum. Krakkar í Vinnu-
skólanum fái vinnu í átta vikur.
 - ghs

Vilja ráða sem flesta
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu stefna að því að ráða mörg þúsund nema í 
vinnu í sumar. Sum hafa stytt dagvinnutíma svo unnt sé að ráða fleiri til starfa.

Karlarnir eru að 
skíttapa alls staðar

VEIÐI Elliðavatn var stangveiði-
mönnum gjöfult á fyrsta veiði-
degi í gær, en í hugum margra 
hefst veiðisumarið við vatnið ár 
hvert.

Veiðimenn settu bæði í bleikju 
og urriða, en það var mál manna 
að fiskurinn væri óvenjulega vel 
haldinn.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Stangveiðifélagi Reykjavíkur 
voru flestir veiðimenn með einn 
til þrjá silunga eftir daginn. 

Veðrið var rysjótt en menn létu 
ekki mikla rigningu og haglél 
trufla sig við veiðarnar. - shá

Veiðisumarið formlega hafið:

Veiði byrjar vel 
í Elliðavatninu

BARÁTTUDAGUR VERKALÝÐSINS Fjöldi fólks tók þátt í hefðbundnum hátíðahöldum um allt land í gær. Í kröfugöngum voru á lofti hefðbundnar kröfur um bætt kjör verkafólks 
en einnig kom baráttufólk fyrir stöðu hælisleitenda skoðunum sínum skýrt á framfæri. Á Austurvelli voru gerð köll að forseta Alþýðusambandsins. Sjá síðu 10 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

HEILBRIGÐISMÁL Dönsk heilbrigðis-
yfirvöld tilkynntu í gær um 
fyrsta tilfelli svínaflensu í Dan-
mörku. Einnig bárust fréttir um 
smit í Frakklandi og Hong Kong, 
þar sem hótelgestir voru settir í 
sóttkví.

Haraldur Briem sóttvarna-
læknir segir að tilfellið í Dan-
mörku breyti ekki stöðunni hvað 
Ísland varðar og viðbúnaðar-
stigið helst óbreytt.   - shá / sjá síðu 6

Svínaflensan breiðist hratt út:

Smit staðfest í 
Danmörku
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Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is

-5kr.
við fyrstu notkun
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og síðan alltaf 2 kr. ásamt 
Vildarpunktum með ÓB-lyklinum

Ólöf, ertu ekkert hrædd um að 
smitast af flensunni?

„Nei, en þetta verður samt örugg-
lega svínslega erfitt.“

Ólöf Jara Skagfjörð hefur verið ráðin til að 
leika Sandy í söngleiknum Grease, sem 
settur verður upp í Loftkastalanum. Hlut-
verkið er krefjandi og einkaþjálfarinn Egill 
Einarsson, betur þekktur sem Gillz, ætlar 
að koma leikkonunni ungu í form.

SKOÐANAKÖNNUN Mikill meirihluti 
landsmanna telur að viðskipta-
lífið sé spillt, eða áttatíu prósent 
landsmanna. Þetta kemur fram í 
niðurstöðum Þjóðarpúls Gallup 
sem RÚV segir frá.

Sjö af hverjum tíu telja að 
stjórnmálaflokkarnir séu spillt-
ir og helmingur aðspurðra að 
spilling viðgangist á fjölmiðlum 
landsins. Fleiri eru þessarar 
skoðunar en í sambærilegri könn-
un sem gerð var fyrir tveimur 
árum, þó með þeirri undantekn-
ingu að færri telja dómstóla 
landsins spillta.

Helmingur fólks telur að 
mútum sé beitt innan viðskipta-
lífsins til stjórnvalda í þeim til-
gangi að hafa áhrif á stefnu-
mótun. Þegar afstaða fólks eftir 
flokkum er skoðuð eru sjálf-
stæðis menn ólíklegri til að telja 
að spilling þrífist hér, en kjós-
endur Borgaraflokks og Vinstri 
grænna mun fremur.   - shá 

Þjóðarpúls Gallup:

Telja spillingu í 
viðskiptalífinu

ÚTFLUTNINGUR Hjálmar Helgason, 
eigandi Vélafls, segir fyrirtækið 
hafa selt gríðarmikið af vinnuvél-
um úr landi eftir bankahrunið.

„Ég hef ekki töluna á vélunum 
sem við höfum selt síðan í október 
en í síðustu viku seldum við fjór-
tán vélar úr landi,“ segir Hjálm-
ar.

Frá því hrunið varð í október 
hefur Vélafl haft stórt svæði við 
Hafnarfjarðarhöfn þar sem not-
aðar og verkefnalausar vinnuvél-
ar standa í löngum röðum. Hjálm-
ar kveður fyrirtækið selja eigin 
vélar og vélar fyrir einstaklinga, 
verktaka og fjármögnunarfyrir-
tækin. Útlendingar séu mjög iðnir 
að notfæra sér ástandið.

„Við fáum nokkra erlenda gesti 
í hverri viku sem eru að skoða 
og kaupa. Það er alþekkt að það 
kemur hafsjór af mönnum yfir 
land sem er í þessari stöðu. Það 
sama gerðist í Finnlandi í kreppu 
þar 1995. Þá flugu vélabraskarar 
þangað á mánudögum og keyptu 
og keyptu af mönnum sem voru 
í neyð og flugu svo aftur heim á 
föstudögum,“ segir Hjálmar og 
bendir á að staðan á verktaka-
markaðnum sé auðvitað mjög 
erfið og mikil yfirgeta í kerf-
inu. „Enda er innflutningur síð-
ustu ára búinn að vera fáránlega 
mikill. Margir hafa lent í vand-
ræðum og viljað minnkað við sig 
fjárfestingu eins og hægt hefur 
verið en sumur hafa því miður 
misst tækin.“

Aðspurður segir Hjálmar að 
það verð sem fáist fyrir vélarnar 
með sölu úr landi sé ekki gott þótt 
fall krónunnar hjálpi mikið til. Í 

landinu sé einfaldlega enn svo 
mikið af verkefnalausum vinnu-
vélum og vörubílum að verðið sé 
afar lágt.

„Ég held að um áramótin hafi 
verið um tólf hundruð beltagröfur 
í landinu. Ég veit ekki hversu 
mikið þeim hefur fækkað en giska 
á að um 25 til 30 prósent þessara 
tækja sé í notkun í dag. Í þessari 
stöðu er hægt að gera góð kaup, 
auk þess sem það er talsvert af 

verkum í gangi og aðeins að lifna 
yfir markaðnum hér innanlands. 
Á morgun [í dag] er Vegagerð-
in til dæmis að skrifa undir 850 
milljóna króna verk á Austur-
landi,“ segir Hjálmar.

Að sögn Hjálmars eru ýmis 
önnur tæki en vinnuvélar og vöru-
bílar seld úr landi, meðal annars 
fólksbílar og rútur. „Ég veit um 
menn sem hafa keypt sportbáta 
og verið að baksa við að setja þá 
upp á vörubíla sem er verið að 
flytja út,“ segir Hjálmar.

Margar vinnuvélanna eru seld-
ar til Hollands þaðan sem þær 
fara til viðtakenda um víða ver-
öld. „Sjálfir höfum við líka selt 
vélar til Rússlands, Póllands, Afr-
íku og til Mið-Austurlanda,“ nefn-
ir Hjálmar sem dæmi.

   gar@frettabladid.is

Vinnuvélabraskarar 
nýta neyð Íslendinga
Eigandi Vélafls í Hafnarfirði segir útflutning vinnuvéla gríðarlegan enda hafi 
innflutningur þeirra verið fáránlega mikill fyrir kreppuna. Í hverri viku komi 
margir útlendir vinnuvélakaupendur til landsins til að nýta sér neyð Íslendinga.

SÉR GREFUR GRÖF Gunnþór Sigurgeirsson sölumaður hjá Vélafli gengur um vinnu-
vélaskóginn við Hafnarfjarðarhöfn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég veit um menn sem 
hafa keypt sportbáta og 

verið að baksa við að setja þá á 
sportbíla sem er verið að flytja út.

HJÁLMAR HELGASON 
EIGANDI VÉLAFLS

LÖGREGLUMÁL Tveggja bíla árekst-
ur varð á gatnamótum Sæbrautar 
og Kringlumýrarbrautar á þriðja 
tímanum í gær. 

Annar bíllinn var að beygja 
vestur á Sæbraut af Kringlu-
mýrarbraut en hinn ók austur 
Sæbraut. Að öðru leyti liggja til-
drög slyssins ekki ljós fyrir. Um 
tvo fólksbíla er að ræða, og hafn-
aði annar þeirra á grindverki, 
sem rifnaði upp og skekktist.

Nokkurt lið lögreglu kom á 
staðinn ásamt sjúkrabíl, en ekki 
er þó talið að neinn hafi hlotið 
alvarleg meiðsl. Töluvert eigna-
tjón varð á hins vegar á báðum 
bílunum.  - sh

Engan sakaði alvarlega:

Lentu saman á 
gatnamótum

AF SLYSSTAÐ Bílarnir voru nokkuð illa 
farnir eftir áreksturinn. Enginn slasaðist 
hins vegar að ráði. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÖGREGLUMÁL Söngvari bandarísku 
hljómsveitarinnar The Virgin 
Tongues, Duncan McKnight, slas-
aðist lífshættulega þegar hann 
féll ríflega tíu metra niður af 
þaki fjögurra hæða húss við Skóla-
vörðustíg í gærmorgun. Honum 
var í gærkvöldi haldið sofandi 
í öndunarvél á gjörgæsludeild 
Landspítalans. 

McKnight fannst liggjandi stór-
slasaður í blóði sínu fyrir utan 
Skólavörðustíg 3 á áttunda tíman-
um í gærmorgun. Lögregla telur 
að hann hafi fallið af þaki húss-
ins þegar hann var að reyna að 
klifra á milli glugga. Fallið er um 
tíu metrar.

McKnight var fluttur meðvit-
undarlaus á sjúkrahús. Að sögn 
læknis á gjörgæslu var honum í 
gærkvöldi haldið sofandi í öndun-
arvél. Hann er höfuðkúpubrotinn 
með mikla innvortis áverka. Lækn-
ir segir líðan hans eftir atvikum.

 McKnight og hljómsveit hans 
ætluðu að troða upp ásamt íslensku 
hljómsveitinni Singapore Sling á 
Sódómu í kvöld. Í gærkvöldi stóð 
til að tónleikarnir yrðu eftir sem 
áður haldnir og að sveitin Kid 
Twist leysti The Virgin Tongues af 
hólmi. Ágóðinn myndi síðan renna 
óskiptur til McKnights. Áætlað er 
að húsið verði opnað klukkan tíu. 
Miðaverð er 1.500 krónur.  - sh

Söngvara bandarísku hljómsveitarinnar The Virgin Tongues haldið sofandi:

Slasaðist við fall af fjórðu hæð

HÁTT FALL Talið er að McKnight hafi 
verið að reyna að klifra á milli þakglugga 
þessa húss þegar hann féll til jarðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sundlauginni lokað
Sundlauginni á Blönduós hefur verið 
lokað og rekstri hennar hætt. Verið er 
að byggja nýja sundlaug á Blönduósi 
og er stefnt að því að opna hana á 
næsta ári.

BLÖNDUÓS

Nýr útivistartími
Nýr útivistartími barna og unglinga 
tók gildi í gær, 1. maí. Börn 12 ára og 
yngri mega nú vera úti til tíu á kvöldin 
og unglingar 13 til 16 ára mega vera 
úti til miðnættis. Bregða má út af 
reglunum þegar unglingar eru á 
heimleið frá viðurkenndri samkomu.

FJÖLSKYLDUMÁL

SAMFÉLAG „Ég vildi kalla eftir 
skilgreiningu frá lögreglunni, 
um hvað hún eigi við. Hvort 
„útlendingslegur“ eigi við um 
ljóshærða og bláeyga sænska 
stráka eða dökkhærða og brúna 
– það gæti átt við um Austfirð-
inga, til dæmis,“ segir Katla Þor-
steinsdóttir, stjórnarformaður 
Alþjóðahúss.

Hún vísar hér til eftirlýsing-
ar lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu síðan á þriðjudag, en þar 
var lýst eftir þremur þjófum um 
þrítugt. Þeir voru sagðir útlend-
ingslegir á að líta.

Katla segist almennt séð á 
móti því að fólk sé skilgreint 
svona. „En ég get ekki séð að 
þetta sé móðgun við útlendinga, 
mér finnst nú stundum vera sagt 
til hróss að einhver sé útlend-
ingslegur. Ég veit bara ekki hvað 

þeir eiga við, það er til fullt af 
myndarlegu fólki á Íslandi,“ segir 
hún.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segir að orðalagið hafi vakið upp 
spurningar. Lögreglan hafi ekki 
nein viðmið um útlendingsleg-
heit.

„Ég held að þetta sé nú bara 
óheppilegt orðalag, sem þarna 

hafi farið út frá okkur, ekkert 
öðruvísi en það. Lögreglan vildi 
koma að þeim upplýsingum, að 
menn töldu að þarna væru á ferð-
inni menn af erlendum uppruna. 
Það byggist nú ekki bara á útliti 
þeirra,“ segir hann. Slíkar upp-
lýsingar geti hjálpað til við að 
koma fólki og lögreglu á sporið.    
 - kóþ

Lögreglustjóri segir eftirlýsingu þriðjudagsins hafa verið óheppilega orðaða:

Alþjóðahús spyr um útlendingsleika

Frumkvöðlasetur opnað
Opnað hefur verið frumkvöðlasetrið 
Kvikan við Strandgötu í Hafnarfirði. 
Í Kvikunni geta tíu til fimmtán frum-
kvöðlar fengið aðstöðu til að vinna að 
viðskiptahugmyndum undir faglegri 
handleiðslu sérfræðinga. Frumkvöðl-
arnir fá þar góða vinnuaðstöðu, 
tengslanet og stuðning við stofnun 
fyrirtækis.

HAFNARFJÖRÐUR

Minni grásleppuveiði
Grásleppuveiðin það sem af er 
vertíðinni er um fjórðungi minni 
en á sama tíma í fyrra þrátt fyrir að 
bátar á veiðum séu fleiri. Innan við 
5.000 tunnur eru komnar á land. 
Sjávarútvegsráðuneytið varð við ósk 
Landssambands smábátaeigenda um 
að veiðitíminn yrði framlengdur um 
viku vegna aflasamdráttarins, úr 55 
dögum í 62 daga.

SJÁVARÚTVEGUR

DÓMSMÁL Sjómenn eiga að njóta 
slysatryggingaverndar almanna-
trygginga á ferðum sínum á 
vegum útgerða frá heimilum 
sínum. Þetta er niðurstaða dóms 
í máli Hraðfrystistöðvar Þórs-
hafnar gegn Tryggingastofnun 
ríkisins (TR). 

Málið snerist um kröfu skip-
verja á hendur TR sem slasaðist 
í umferðarslysi árið 2007 á leið 
sinni til skips. 

Í dómnum sagði að ákvæði 
lögheimilislaga væru skýrð með 
þeim hætti að lögheimili manns 
og raunverulegur dvalarstaður 
færu að jafnaði saman.  

  - shá

Réttindamál sjómanna:

Tryggðir á leið 
sinni til skips

KATLA 
ÞORSTEINSDÓTTIR
Stjórnarformaður 
Alþjóðahúss kallar 
eftir skilgreiningu 
lögreglu á hvað 
það sé að vera 
útlendingslegur. 
Hún er almennt á 
móti skilgreining-
um af þessu tagi.  

STEFÁN 
EIRÍKSSON
Lögreglustjóri 
segir umrætt 
orðalag óheppi-
legt en upplýs-
ingar af þessu 
tagi geti hjálpað 
lögreglu að kom-
ast á sporið. 

SPURNING DAGSINS
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Nánari upplýsingar  í síma 525 4444 og á endurmenntun.is 

VERKEFNASTJÓRNUN 
        – LEIÐTOGAÞJÁLFUN

Fræðileg og hagnýt verkefni
Efling  leiðtogahæfileika

Alþjóðleg vottun
Lotubundin kennsla – hentar með vinnu

Umsóknarfrestur til 11. maí

SAMGÖNGUR Iceland Express er 
hætt að fljúga til Stansted-flug-
vallar í Essex 
á Suður-Eng-
landi. Í staðinn 
flýgur félagið 
til Gatwick-
flugvallar, sem 
er rétt sunnan 
við London, en 
þaðan er flogið 
til allra átta.

„Við höfum 
um skeið verið 
að velta fyrir okkur að færa 
okkur yfir til Gatwick, þaðan 
er styttra í miðborgina og að 
mörgu leyti þægilegra fyrir 
okkar farþega,“ segir Matthías 
Imsland, forstjóri Iceland 
Express, í tilkynningu.

Iceland Express verður með 
aðstöðu á suðurhluta vallarins. 
 - ghs

Iceland Express:

Flýgur nú til 
Gatwick

MATTHÍAS 
IMSLAND

LÖGREGLUMÁL Þrjár sautján ára stúlkur hafa gengist 
við því að hafa haft sig mest í frammi þegar fimmtán 
ára stúlka var numin á brott frá heimili sínu á mið-
vikudag og ekið upp í Heiðmörk þar sem gengið var 
hrottalega í skrokk á henni.

Fjórar stúlknanna sjö sem voru á staðnum gáfu sig 
fram við lögreglu í fyrrakvöld. Þær voru yfirheyrðar 
í viðurvist forráðamanna, enda ekki orðnar lögráða.

Systir stúlkunnar hefur sagt að stúlkan hafi verið 
nær óþekkjanleg eftir árásina, svo bólgin hafi hún 
verið í andlitinu. Högg voru látin dynja á henni og var 
talað um að hún væri heppin að hafa ekki örkumlast.

Friðrik Smári Björgvinsson yfirlögregluþjónn 
segir málið að mestu upplýst. Ekki komi til greina að 
fara fram á gæsluvarðhald yfir stúlkunum. Þær séu 
ungar að árum, áverkar stúlkunnar séu ekki taldir 
alvarlegir og enn fremur séu engir rannsóknarhags-
munir í húfi.  - sh

Mannrán og hrottafengið líkamsárásarmál í Heiðmörk er að mestu upplýst:

Þrjár játa á sig mestu sökina

SJÁVARÚTVEGUR Friðrik J. Arngríms-
son, framkvæmdastjóri LÍÚ, telur 
að hafa megi reynslu bygginga-
verktaka á árunum 1999 til 2002 til 
hliðsjónar í umræðunni um breyt-
ingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu 
og uppboði á aflaheimildum í kjöl-
far innköllunar þeirra. 

Í yfirstandandi stjórnarmynd-
unarviðræðum Samfylkingar og 
Vinstri grænna er svokölluð fyrn-
ingarleið á dagskrá, eða að fimm 
prósent veiðiréttar verði innköll-
uð og verði endurúthlutað. Lengi 
hefur verið horft til uppboðsleiðar-
innar og tekist á um hvort hún sé 
til bóta eður ei. Heimildir Frétta-
blaðsins herma að fyrningarleið-
in hafi ekki komið til umræðu enn 
sem komið er í umræðum flokk-
ana, en margir stjórnarliðar telji 
að ekki sé hægt að setja aflaheim-
ildir á frjálsan markað skilyrðis-
laust. Útfærslan sé eftir og sam-
ráð verði haft við greinina við þá 
vinnu. 

Friðrik segir að reynsla verk-
takanna sé samanburðarhæf við 
þær hugmyndir sem nú eru uppi 
um breytingar á fiskveiðistefn-
unni. Þriðjungur verktaka fór 
í þrot eftir að hafa keypt lóðir 
háu verði vegna ótta við verk-
efnaleysi. „Þetta er bara mun 
verra hvað varðar sjávarútveg-
inn vegna þess að upptaka og upp-
boð aflaheimilda leiðir til þess að 
langtímasjónarmiðum um ábyrga 
umgengni við auðlindina er fórn-
að. Það hefur sýnt sig að þeir sem 
ekki eiga trygga aflahlutdeild sýna 
auðlindinni ekki sömu virðingu og 
þeir sem hafa fjárfest í aflahlut-
deild. Þetta er eini munurinn og að 

öðru leyti algjörlega samanburðar-
hæft.“ 

Þorsteinn Víglundsson, varafor-
maður Samtaka iðnaðarins, vakti 
athygli á þeim vanda sem kom 
upp í byggingariðnaðinum eftir að 
útboðsleiðin var reynd fyrir ára-
tug. „Það er enginn vafi í mínum 
huga að það er hægt að draga 
samlíkingu þarna á milli“, segir 

Þorsteinn. „Þegar uppboðsmarkað-
ur er settur á fót þar sem kaupand-
inn er settur í þá aðstöðu að fá allt 
eða ekkert, en þannig var þetta í 
lóðauppboðum þar sem þeir fengu 
sem voru nógu kaldir að bjóða, þá 
skaparðu hættu á því að verðlagn-
ing verði óraunhæf. Ef þú býrð til 
skort þá hækkarðu verð.“

Þorsteinn segir spurninguna 
liggja í því hvort tilgangurinn 
sé að hækka verð eða innheimta 
sanngjarnt endurgjald. „Það getur 
varla verið markmiðið að sprengja 
upp verðið á aflaheimildunum, 
heldur að greinin sjálf sé arðbær, 
borgi skatta og skapi störf. Hættan 
er sú að ríkið tekur til sín megin-
þorrann af væntanlegum arði af 
veiðunum.“   svavar@frettabladid.is

Reynslan kennir að 
uppboðsleið er ófær
Lóðauppboð í Reykjavík leiddi til fjöldagjaldþrota í byggingaiðnaði. Útvegs-
menn telja að „upptaka og uppboð aflaheimilda“ skuli skoðast í þessu ljósi. 
Sjávarútvegur hefur ekki verið ræddur í stjórnarmyndunarviðræðum.

FRÁ VESTMANNAEYJUM Útgerðarmenn telja að uppboð aflaheimilda í kjölfar fyrning-
ar aflaheimilda skuli skoðast með hliðsjón af reynslu annarra atvinnugreina af þeirri 
leið. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Það er enginn vafi í 
mínum huga að það er 

hægt að draga samlíkingu þarna 
á milli.

ÞORSTEINN VÍGLUNDSSON 
VARAFORMAÐUR SAMTAKA IÐNAÐARINS

GETUR EKKI VIKIÐ 
STÚLKUNUM ÚR SKÓLA
Stúlkurnar sem stóðu fyrir árásinni 
í Heiðmörk eru allar nemendur við 
Flensborgarskóla í Hafnarfirði. Skóla-
meistari Flensborgar segir málið hins 
vegar ekki í lögsögu skólans. Hann 
gæti ekki vikið stúlkunum úr skóla 
jafnvel þótt hann vildi.

„Atvikið varð ekki í skólanum og það 
var ekki milli nemenda skólans,“ segir 
skólameistarinn Einar Birgir Steindórs-
son. Það sé því ekki á forræði skólans. 
Einar segist hafa leitað eftir lögfræðiáliti vegna málsins 
og í ljós hafi komið að hann geti í raun ekkert aðhafst.

EINAR BIRGIR 
STEINÞÓRSSON

VEÐURSPÁ

Alicante

Bassel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Hægviðri, 
4-8 m/s.

MÁNUDAGUR
Hæg breytileg átt 

en hvasst sunnantil.
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VÆTUSAMT  Í dag 
verður heldur 
blautt eins og 
undanfarna daga 
en minnst rignir 
á Suðausturlandi. 
Það rofar heldur til 
er kvöldar. Síðdegis 
á morgun hvessir 
heldur suðvestan-
lands og það bætir 
heldur í úrkomu. 
Hiti breytist lítið 
næstu daga.

Soffía
Sveinsdóttir
Veður-
fréttamaður

HOLLAND, AP Karlmaður sem varð 
fimm manns að bana þegar hann 
reyndi aka á bíl hollensku kon-
ungsfjölskyldunnar í bænum 
Apeldoorn, lést af sárum sínum 
á spítala í gærmorgun. Áður en 
maðurinn, sem var 38 ára gam-
all, gaf upp öndina játaði hann að 
hafa ætlað að vinna kóngafólk-
inu mein. Ekki liggur fyrir hvers 
vegna.

Maðurinn ók svörtum bíl sínum 
í gegnum þvögu fólks og lauk ferð 
sinni með því að aka á styttu. 
Opin rúta kóngafólksins slapp 
naumlega við árekstur. Fimm 
manns létust og tólf liggja slasað-
ir á spítala.  - sh

Reyndi að aka á kóngafólkið:

Lést af sárum 
sínum á spítala

VINNUMARKAÐUR Iðnnemar verða 
að vera með meistara á vinnu-
markaði í minnst eitt ár til að 
geta klárað nám sitt og lokið 
sveinsprófi. Stefán Rafn Sigur-
björnsson, formaður Sambands 
íslenskra framhaldsskólanema, 
óttast að iðnnemar detti úr námi 
vegna þessa, námskeið verði 
lögð niður og skortur verði á 
sérfræðimenntuðum iðnaðar-
mönnum.

„Í atvinnuleysinu eru iðn-
nemar fyrstir til að fjúka. 
Margir gefast því upp á náminu. 
Ef þetta verður víðtækt vanda-
mál sjáum við kannski fram á 
algjöran skort á iðnaðarmönnum 
í framtíðinni, sérstaklega í 
byggingariðnaði, þar sem þetta 
fólk dettur úr námi,“ segir hann.  
 - ghs

Stefán Rafn Sigurbjörnsson:

Iðnnemar fyrst-
ir til að fjúka

KAMBÓDÍA, AP Yfirfangavörður 
Rauðu Kmeranna, sem nú er 
fyrir rétti fyrir að vera valdur að 
dauða þúsunda „óvina ríkisins“ á 
áttunda áratugnum, sagðist hafa 
þjálfað börn bænda til að starfa 
sem fangaverðir í fangabúðum 
Kmeranna. Börnin voru á aldrin-
um tólf til sautján ára. 

Kaing Guek Eav, sem gengur 
undir nafninu Duch, stjórnaði 
S-21 fangelsinu í Phnom Penh, 
þar sem allt að 16.000 manns 
eru taldir hafa verið pyntaðir til 
dauða. Duch sagði að vegna þess 
hve ung börnin voru hafi verið 
auðveldara að móta þau og þjálfa.  

Duch er einn af fimm yfir-
mönnum Rauðu Kmeranna sem 
nú er fyrir rétti. - ss

Háttsettur Rauður Kmeri:

Þjálfaði börn 
sem fangaverði

RÓM, AP Veronica Lario, eigin-
kona Silvios Berlusconi, forsætis-
ráðherra Ítalíu, er allt annað en 
ánægð með 
fréttir af vali 
á frambjóð-
endum Frels-
isflokks eigin-
manns síns 
fyrir kosning-
ar til Evrópu-
þingsins, sem 
fara fram í 
júní. 

Í opnu bréfi 
til ítalskra fjölmiðla segir Lario 
framboðslistann fullan af ungum 
leikkonum og stjörnum sem enga 
reynslu hafi af stjórnmálum.

„Ég vil að það sé ljóst að ég 
og börnin mín erum fórnarlömb 
en ekki samsek í þessum gjörn-
ingi. Við verðum að sætta okkur 
við þetta og þjáumst fyrir vikið,“ 
segir Lario. - kg

Forsætisráðherra Ítalíu:

Eiginkonan alls 
ekki ánægð

SILVIO BERLUSCONI

GENGIÐ 30.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 207,6007
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 126,95  127,55

 188,33  189,25

 168,92  169,86

 22,676  22,808

 19,321  19,435

 15,769  15,861

 1,2929  1,3005

 190,21  191,35

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Opið málþing með hinum 
heimskunna kvikmyndaleikstjóra

» David Lynch «

Heiti málþingsins: 

Heilbrigði, farsæld og framfarir 
Samstillt átak Íslendinga um kennslu 

í innhverfri íhugun 

„Íslenska þjóðin mun upplifa framfarir sem
 erfitt er fyrir hana að ímynda sér í dag.”

 David Lynch

Háskólabíó (stóra salnum)
í dag laugardag, 2. maí,

kl. 14:00 
Aðgangur er ókeypis

Lay Low
leikur nokkur lög að loknum 

pallborðsumræðum

Áætlun Lynch miðar að því að bjóða öllum Íslendingum að 
læra innhverfa íhugun á lágmarksverði ásamt því að leggja 
grunninn að stöðugum friðarhópi 200 iðkenda sérstakrar 
framhaldstækni sem skapa mun samstillingu í þjóðarvitundinni 
og færa íslensku þjóðinni áður óþekkt lífsgæði á öllum sviðum. 

www.ihugun@ihugun.is

VIÐSKIPTI Fons, eignarhaldsfélag 
Pálma Haraldssonar og Jóhann-
esar Kristinssonar, verður tekið 
til gjaldþrotaskipta, samkvæmt 
samþykkt Héraðsdóms Reykja-
víkur frá því á miðvikudag. 
Morgunblaðið greindi frá þessu. 
Helstu eignir Fons á Íslandi eru 
Securitas og Plastprent en auk 
þess á félagið hlut í versluninni 
Hamleys og ferðaskrifstofunni 
Ticket. Gjaldþrotið hefur engin 
áhrif á Iceland Express, sem er 
eign annars félags í eigu Pálma.

Í samtali við Vísi.is, en vefmið-
illinn greindi fyrstur frá beiðni 
félagsins um gjaldþrota skipti, 
segir Pálmi að rekstrarumhverfið 
í dag geri félaginu ókleift að 
starfa áfram. Skuldir Fons eru 
taldar um tuttugu milljarðar en 
eignir um fjórtán milljarðar, þar 
af fjórir milljarðar í reiðufé.  - shá

Enn eitt stórfyrirtækið í þrot:

Fons tekið til 
gjaldþrotaskipta

Ýsa hækkar um 13 prósent
Á fundi Úrskurðarnefndar sjómanna 
og útvegsmanna var ákveðið að 
hækka verð á slægðri ýsu, sem ráð-
stafað er til eigin vinnslu eða seld til 
skyldra aðila, um þrettán prósent. Verð 
á óslægðri ýsu var hækkað um sautján 
prósent. Ákveðið var að hækka verð á 
karfa um 13 prósent. Verð þetta gildir 
frá og með 1. maí 2009.

SJÁVARÚTVEGUR

ÖRYGGISMÁL „Það var ólýsanleg til-
finning og meiri upplifun en ég 
hefði getað ímyndað mér,“ segir 
Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, en nýtt fjölnota 
varðskip Íslendinga var sjósett 
í ASMAR-skipasmíðastöðinni í 
Chile á miðvikudag. Skipinu var 
gefið nafnið Þór og verður afhent 
á fyrra hluta næsta árs.

Georg segir tilkomu nýja varð-
skipsins vera sögulega stund fyrir 
íslenska þjóð og með þeim stærri 
í rúmlega 80 ára sögu Landhelgis-
gæslunnar. „Aðstæður okkar 
í björgunar- og öryggismálum 
almennt séð umbyltist við komu 
þessa nýja skips sem er það full-
komnasta sinnar tegundar á 
Norður-Atlantshafi.“

Að undanförnu hefur mikið 
verið rætt um aukna þýðingu þess 
að strandgæslustofnanir á N-Atl-
antshafi starfi nánar saman á sviði 
öryggis- og eftirlitsmála á hafinu. 
Verður hið nýja varðskip mikil-
vægur hlekkur í því samstarfi þar 
sem gert er ráð fyrir gagnkvæmri 
aðstoð við öryggiseftirlit og björg-
unarþjónustu, að sögn Georgs. 

Georg tiltekur sérstaklega 
hversu mikilvægt það sé að fá til 
landsins öflugt dráttarskip, sem 
ekki hefur verið til að dreifa til 
þessa. Einnig er um borð sér-
stakur búnaður til mengunar-
varna og búnaður sem veitir 
aukna nákvæmni í stjórn skips-
ins við erfiðar aðstæður. Hægt er 
að taka stórtækan björgunarbún-
að um borð sem og fjölda manns 
sem getur skipt sköpum við björg-
unaraðgerðir. Skipið er búið öflug-
um slökkvibúnaði og getur gefið 
þyrlum á flugi eldsneyti.

Smíði þessa fjölhæfa og fjölnota 
hátækniskips hefur vakið gríðar-
lega athygli og fylgjast strandgæsl-
ur víða um heim með gangi mála. 

Þórunn J. Hafstein, skrifstofustjóri 
í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 
gaf varðskipinu nafn við sjósetn-
inguna. svavar@frettabladid.is

Nýtt varðskip sjósett 
og gefið nafnið Þór
Eftirlits- og björgunargeta Landhelgisgæslunnar eykst til muna við komu nýs 
varðskips á næsta ári. Skipið er eitt best búna varðskip heims. Georg Lárusson, 
forstjóri LHG, segir það ólýsanlega tilfinningu að sjá skipið sjósett. 

ÞÓR SJÓSETTUR Skipið er 4.250 brúttótonn, tæpir 94 metrar að lengd og sextán 
metra breitt. MYND/LHG

Hefur þú áhyggjur af fyrirsjáan-
legri fækkun lögreglumanna?
Já  77,5%
Nei  22,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ert þú félagi í golfklúbbi?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

HEILBRIGÐISMÁL Staðfestum tilvik-
um svínainflúensu í heiminum 
fjölgar áfram og voru alls 481 í 
gærmorgun, þar af 312 í Mexíkó. 
Alls hafa þrettán látist úr veik-
inni þar af tólf í Mexíkó og einn 
í Bandaríkjunum, samkvæmt nýj-
ustu upplýsingum Sóttvarnastofn-
unar Evrópu. Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunin er áfram með viðbúnað 
sinn á fimmta hættustigi af sex. 

Á samráðsfundi sóttvarnalækn-
is og almannavarnadeildar Ríkis-
lögreglustjóra í gær kom fram að á 
Íslandi hefur enginn verið greind-
ur með svínaflensuna eða lagður 
inn á Landspítala vegna gruns um 
smit. Viðbúnaður er því óbreyttur 

hér á landi og ekki er talin ástæða 
til frekari aðgerða að sinni. Veiru-
lyfjum hefur verið dreift og lækn-
ar ávísa lyfjum til sjúklinga sem 
talið er líklegt að séu smitaðir. 
Skipaður hefur verið viðbragðs-
hópur ráðuneyta og ákveðið að 
hvert ráðuneyti geri áætlun um 
hvernig brugðist skuli við far-
aldri.

Unnið er að því að koma á raf-
rænni skráningu inflúensutil-
fella hérlendis til að hraða upplýs-
ingamiðlun í heilbrigðiskerfinu 
þannig að yfirsýn um stöðuna sé 
sem skýrust á hverjum tíma, segir 
á heimasíðu landlæknisembættis-
ins.  - shá

Alls 481 staðfest tilvik svínainflúensu í heiminum, meirihlutinn í Mexíkó:

Enn enginn greindur hérlendis
STAÐFESTUR FJÖLDI 
SMITAÐRA 1. MAÍ*
Bretland 8
Kanada 28
Holland 1
Þýskaland 3
Austurríki 1
Spánn 13
Ísrael 2
Sviss 1
Bandaríkin 109
Mexíkó 312
Nýja-Sjáland 3

*Tilkynnt um smit í Danmörku, 
Hong Kong og smit á milli manna í 
Bretlandi.

Lögreglumessa á Selfossi
Lögreglumessa var haldin á Selfossi í 
gær, í fyrsta skipti utan höfuðborgar-
svæðisins. Ræðumaður var Margrét 
Frímannsdóttir, forstöðumaður á 
Litla-Hrauni.

Margt um manninn
Töluverður fjöldi fólks skemmti sér í 
miðborginni í fyrrinótt. Nokkuð var 
um ölvun en almennt fór skemmt-
anahald vel fram. Sex voru þó grun-
aðir um að keyra undir áhrifum. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

TAÍVAN, AP Taívanir hafa sann-
fært Kínverja um að leyfa þeim 
að sækja ráðstefnu Alþjóðaheil-
brigðisstofnunarinnar í Genf 
í maí. Þetta þykir mikill sigur 
fyrir Ma Ying-jeou forseta, sem 
hefur barist fyrir aukinni alþjóð-
legri viðurkenningu ríkis síns.

Kínversk yfirvöld hafa staðið 
gegn þátttöku Taívana í alþjóða-
samstarfi allt frá því að eyja-
skeggjar klufu sig frá Kína í 
borgarastyrjöldinni 1949. Þeir 
líta enn á Taívan sem sitt yfir-
ráðasvæði. Ma forseti, sem hefur 
setið í ellefu mánuði, hefur hins 
vegar einsett sér að bæta sam-
skiptin við Kínverja.  - sh

Andstaða Kínverja minnkar:

Taívönum leyft 
að vera með

ÞÝSKALAND, AP Bandaríkin vilja hjálp Evrópuríkja 
við lokun á hinum alræmdu Guantanamo-
fangabúðum á Kúbu. 

Eric Holder, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, 
óskaði eftir því við fulltrúa Evrópuríkja á miðviku-
dag að ríkin samþykktu að taka við einhverjum 
þeirra fanga sem vistaðir hafa verið í Guantanamo 
og ekki er lengur talin stafa ógn af.

„Ég veit að Evrópuríki opnuðu ekki Guantanamo, 
og að raunar voru margir í þessari heimsálfu and-
snúnir búðunum,“ sagði Holder í Berlín á miðviku-
dagskvöld. 

„Til að loka Guantanamo verðum við öll að færa 
fórnir og við verðum að vera tilbúin að taka óvinsæl-
ar ákvarðanir,“ sagði Holder enn fremur.

Í dag er 241 fangi í Guantanamo-fangabúðunum. 
Holder sagði bandarísk stjórnvöld hafa samþykkt 
að sleppa þrjátíu þeirra. Barack Obama Bandaríkja-
forseti hefur fyrirskipað að loka skuli Guantanamo 
innan níu mánaða.

Herta Daubler-Gmelin, fyrrverandi dómsmála-
ráðherra Þýskalands, sagði að landið myndi að öllum 
líkindum taka við fyrrum föngum frá Guantanamo. 

Aðrar Evrópuþjóðir hafa einnig tekið vel í að taka 
við fyrrverandi föngum, þar á meðal Portúgal og 
Litháen. Frakklandsforseti hefur samþykkt að taka 
á móti einum fanga. Litið er á það sem táknrænan 
stuðning.  - bj

Bandaríkin vilja aðstoð Evrópuríkja við lokun á Guantanamo-fangabúðunum:

Fangar geti flutt til Evrópu

VILJA AÐSTOÐ Eric Holder, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, 
bað ríki Evrópu um aðstoð við að finna föngum í Guantanamo 
nýjan samastað. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN



heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

GERÐU GARÐINN KLÁRANN

Laufhrífur

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

CASORON
Nú er rétti tíminn til að strá Casoron til 
að halda illgresi í skefjum.  Stráð 
á hreinan jarðveg:  1 kg. dugar á ca. 
100 m2.

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

1. Raka grasflötina og fjarlægja mosa
2. Dreifa turbokalki: 12 ½ kg á 150 m2

3. Blanda grasfræi í sand/mold og 
dreifa eftir þörfum
4. Halda flötinni rakri meðan fræin spíra
5. Gefa blákorn eftir hálfan mánuð 
og aftur mánuði seinna: 5 kg. á 250 m2

Garðhanskar

Tilboðin gilda frá fimmtudegi til sunnudags.

Úrvalið er í Garðheimum!

Fyrir vandláta...

Ruslapokar

Lauffrhansnskarnnha k rnnh aa

pokarrpokarrka

StrStrákústarákústar

MoltukassarMoltukassar20%20%
Afslátturáttur

Ducane grill Ducane grill

GarðhúsgögnGarðhúsgögn

20%20%
Afslátturáttur

57.500krkr

CASORONCASORON
illgresiseyðirillgresiseyðir

FrFrábærtábært
Verð!Verð!

12.5 kg 1.89012.5 kg 1.890krkr

Turbokalk

25 kg 1.59025 kg 1.590krkr

Gróðurkalk

5 kg 1.2905 kg 1.290krkr

10 kg 2.19010 kg 2.190krkr

Blákorn

Opið til 21.00
öll kvöld

Mosi í grasflötinni?

Full gróðurhús af 
sígrænum runnum, 
rósum og trjám!

FF
ssss
ró

GARÐPLÖNTUÚRVALIÐ
og allt í  garðinn!og allt í garðinn!
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Inntökupróf í læknadeild Háskóla Íslands fyrir nám í læknisfræði og sjúkraþjálfun 
verður haldið í Reykjavík fimmtudaginn 11. og föstudaginn 12. júní 2009. Nánari 
upplýsingar verða sendar próftakendum eftir að skráningu er lokið.

Þátttakendur þurfa að skrá sig sérstaklega í inntökuprófið og er skráning opin til 
og með 20. maí 2009. Skráning fer fram á netinu (www.hi.is). Staðfestu afriti af 
stúdentsprófsskírteini skal komið til skrifstofu læknadeildar, Vatnsmýrarvegi 16, 
101 Reykjavík, ekki síðar en 20. maí 2009. 

Skráning í inntökuprófið getur farið fram þótt nemandi hafi ekki lokið stúdentsprófi
en þá skal skila staðfestingu til skrifstofu læknadeildar ekki síðar en 20. maí 2009 
um að stúdentsprófi verði lokið áður en kemur að inntökuprófinu. Þegar inntöku-
prófið er þreytt skal nemandinn hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu prófi 
og skilað inn staðfestingu því til sönnunar. 

Nánari upplýsingar um prófið og dæmi um próf-
spurningar má finna á heimasíðu læknadeildar 
Háskóla Íslands, www.laeknadeild.hi.is

Inntökuprófið er eitt próf sem tekur tvo 
daga, með þremur tveggja tíma próf-
lotum hvorn daginn, eða 12 klst. alls. 
Niðurstaða prófsins birtist í einni einkunn 
sem verður reiknuð með tveimur auka-
stöfum. Reiknað er með að niðurstaða 
liggi fyrir ekki síðar en um miðjan júlí.

Árið 2009 fá 48 nemendur í læknisfræði 
og 25 í sjúkraþjálfun rétt til náms í lækna-
deild Háskóla Íslands og skulu þeir hafa 
skráð sig hjá Nemendaskrá fyrir 1. ágúst. 
Þeir sem ekki öðlast rétt til náms í lækna-
deild, eiga þess kost að skrá sig, innan 
sömu tímamarka, í aðrar deildir gegn 
greiðslu skrásetningargjalds skv. reglum 
Háskóla Íslands.

Inntökupróf  í læknadeild HÍ
Læknisfræði og sjúkraþjálfun

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is og í síma 411 1111

RÍKISSAKSÓKNARI Karlmaður á þrí-
tugsaldri hefur verið ákærður 
fyrir margvísleg brot. Honum er 
gefið að sök að hafa kveikt í bíl og 
hesthúsi. Einnig svikið út vörur 
með stolnu greiðslukorti. 

Samkvæmt ákæru ríkissak-
sóknara eru manninum gefin að 
sök stórfelld eignaspjöll, með því 
að hafa aðfaranótt mánudagsins 
7. apríl 2008 borið eld að bíl sem 
stóð utan Kaldárselsvegar. Bifreið-
in eyðilagðist.

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
að hafa sömu nótt borið eld að 
innan stokksmunum í hesthúsi við 
Sörlaskeið 9, Hafnarfirði. Miklar 
skemmdir urðu á suðvesturhluta 

hússins vegna elds, hita og reyks. 
Hita- og reykskemmdir urðu á lofti 
og veggjum í hnakkageymslu húss-
ins, og reykskemmdir í hlöðu og 
vesturhluta hússins. 

Í þriðja lagi er maðurinn ákærð-
ur fyrir fjársvik. Hann notaði 
greiðslukort í eigu annars manns í 
fimm skipti og sveik út vörur fyrir 
tæpar níu þúsund krónur í versl-
un Skeljungs og Snókerbarnum. 
Þá er maðurinn ákærður ásamt 
öðrum manni fyri að stela bíl og 
velta honum.

Annað mál á hendur manninum 
vargnum er fyrir dómstólum nú. 

Í því tilviki stakk hann mann 
tvívegis með hnífi. - jss

HESTHÚSIÐ Hesthúsið sem maðurinn er grunaður um að hafa kveikt í stendur við 
Sörlaskeið í Hafnarfirði.

Ákærður fyrir stórfelld eignaspjöll, íkveikju og fjársvik:

Sakaður um að 
bera eld að hesthúsi

UMHVERFISMÁL Sérfræðingar á 
vegum Veiðimálastofnunar settu 
upp fiskteljara í Varmá í Ölfusi 
nýlega. Teljarinn er íslensk smíði 
frá fyrirtækinu Vöku. Búnaður-
inn er staðsettur ofan við helstu 
hrygningarsvæði laxfiska í ánni. 
Teljaranum er ætlað að telja fisk á 
göngu upp og niður Varmá, en lág-
marksstærð fiska sem hann nemur 
er um tuttugu sentimetrar.

Umtalsverður fiskdauði varð 
í Varmá í nóvember 2007 þegar 
mikið magn af klór lak til árinn-
ar frá sundlauginni í Laugarskarði 
í Hveragerði. Seiðarannsókn-
ir í fyrra bentu til þess að seiða-
búskapur árinnar væri á uppleið 

eftir slysið, en litlar upplýsingar 
liggja enn fyrir um ástandið hjá 
stærri fiski. Vonir standa þó til að 
upplýsingar úr teljaranum muni 
bæta þar verulega úr.    - shá

Sérfræðingar Veiðimálastofnunar rannsaka lífríkið:

Fiskteljari settur í Varmá

FRÁ VARMÁ Áin hefur sérstöðu á Íslandi 
og rannsóknir standa yfir.
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LONDON, AP Barnaklámsvef síðum 
fækkaði um tíu prósent á síð-
asta ári, samkvæmt skýrslu 
bresku eftirlitssamtakanna 
Internet Watch Foundation. 
Efnið á þeim vefsíðum sem eftir 
eru er þó orðið grófara.

Í skýrslu samtakanna sem 
nýlega var gerð opinber segir 
að aukið eftirlit lögreglu og ein-
stakra aðila hafi gert erfið ara 
um vik að starfrækja barna-
klámssíður. Slíkar síður séu 
mjög oft fjarlægðar innan 
örfárra klukkustunda.

Þær síður sem ekki tekst að 
loka birta þó oftar myndir af 
pyntingum og grófum kynferðis-
glæpum. 

Enn fremur segir í skýrslunni 
að um fjórðungur barnanna 
sem birtist á þessum síðum 
líti út fyrir að vera sex ára eða 
yngri.
 - kg

Barnaklámssíðum fækkar:

Ofbeldið orðið 
grófara en áður

Mán til mið 10–18.30, fi m og fös 10–19, lau 10–18, sun 13–17  |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

UNDIR LÚÐRABLÆSTRI Lúðrasveit verkalýðsins, lúðrasveitin Svanur og hljómsveitin 
200.000 Naglbítar léku á hátíðarhöldunum í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MÓTMÆLI Anarkistar tóku þátt og 
púuðu á forseta ASÍ þegar hann flutti 
ræðu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÓVENJUGÓÐ ÞÁTTTAKA Þúsundir manna tóku þátt í kröfugöngum víðs vegar um 
land. Hér má sjá fjölda fólks á leið niður Laugaveginn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MANNRÉTTINDI Hælisleitendur gáfu mat 
til að vekja athygli á málstað sínum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BARÁTTUGLEÐI Verkamaður í borginni 
San Salvador í El Salvador fagnaði frí-
degi verkalýðsins með félögum sínum 
í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

VINNUMARKAÐUR Óvenjumargir 
tóku þátt í kröfugöngum verka-
lýðsins víða um land í gær. Þúsund-
ir tóku þátt í kröfugöngu stéttar-
félaganna á höfuðborgarsvæðinu. 
Hópur anarkista púaði og barði 
búsáhöld meðan Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, flutti ræðu sína á 
Austurvelli.

Lagt var af stað frá Hlemmi 
fljótlega eftir hádegi og gengið 
niður Laugaveginn alla leið niður 
á Austurvöll þar sem haldinn var 
hátíðarfundur. Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, var einn þeirra 
sem fluttu ávörp. Hann sagði 
meðal annars að „erfitt og sárs-
aukafullt verkefni“ biði á vinnu-
markaði þar sem gera þyrfti nýjan 
sáttmála milli vinnumarkaðar og 
stjórnvalda um forsendur varan-
legs stöðugleika. Ná þyrfti víð-
tækri sátt um hvernig þjóðin ynni 
sig út úr efnahagsvandanum.

Gylfi segir að í svona stórum 
samtökum verði að una því að fólk 
mótmæli. „Ég hef umburðarlyndi 
fyrir skoðunum annarra,“ segir 

hann. „Ég er mjög rólegur yfir 
þessu og hef þolinmæði gagnvart 
þessu. Þetta stuðaði mig ekkert, 
ég virði bara skoðanir annarra,“ 
segir hann. 

„Enn bólar ekkert á raunhæf-
um ráðstöfunum,“ sagði Þórveig 
Þormóðsdóttir, formaður Félags 
starfsmanna stjórnarráðsins, í 
ræðu sinni. „Þvert á móti hefur 
verið boðaður niðurskurður í vel-
ferðarkerfinu og er hans þegar 
farið að bæta.“

Hælisleitendur vöktu athygli á 
málstað sínum, meðal annars með 
því að gefa mat.

Fjöldi þátttakenda í kröfugöng-
unni á Akureyri var í sögulegu 
hámarki, að sögn lögreglunnar á 
Akureyri, sem minnist þess ekki 
að hafa séð svo mikinn fjölda í 
kröfugöngu þar. Hátíðarhöldin 
gengu vel fyrir sig enda léttskýj-
að og fallegt veður á Akureyri.

Á Vestfjörðum var einnig 
afburðagóð þátttaka og hátíðar-
höldin fóru vel fram.

 ghs@frettabladid.is

Kallað eftir víðtækri sátt
Óvenjugóð þátttaka var í kröfugöngum verkalýðsins víðs vegar um land í gær. Púað var á forseta ASÍ. „Hef 
umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra,“ segir hann. Hælisleitendur vöktu athygli á málstað sínum.
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Hönnuð hilla og línuskautar,
unaðsleg kaka og ketill sem fl autar.

Komdu í heimsókn

VIÐURKENNDIR BÓKARAR
RÉTTINDANÁM HAUST 2009

Opni Háskólinn í Háskólanum í Reykjavík býður áhugasömum að sitja réttindanám fyrir
bókara. Þeir nemendur sem standast prófin fá staðfestingu frá fjármálaráðuneytinu um
að þeir séu viðurkenndir bókarar, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

NÁMIÐ SKIPTIST Í ÞRJÁ HLUTA:

I. HLUTI SKATTSKIL (40 KLST.)
Markmið námskeiðsins er almenn innsýn í skattalög og reglur varðandi skattlagningu
fyrirtækja og einstaklinga.

II. HLUTI UPPLÝSINGAMIÐLUN OG UPPLÝSINGAKERFI (31 KLST.)
Markmið námskeiðsins er að dýpka skilning þátttakenda á áhrifum upplýsingakerfa
nútímans á reikningshald og á rafræn samskipti. Áhersla er lögð á notkun Excel við
bókhaldsstörf.

III. HLUTI REIKNINGSHALD (40 KLST.)
Markmið námskeiðsins er að dýpka skilning þátttakenda á meginreglum reikningshalds
og því lagaumhverfi sem bókhald og reikningsskil eru byggð á.

Námið hefst 21. ágúst og er alls 110 klst.

Verð kr. 256.000,

Umsóknarfrestur er til 15. maí.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Birna Björnsdóttir
599 6316 / birnabj@ru.is
www.fagmennt.is

PAKISTAN, AP Pakistansher hefur 
í vikunni reynt að hrekja sveitir 
talibana frá Buner-héraði, sem er 
í aðeins hundrað kílómetra fjar-
lægð frá Islamabad, höfuðborg 
landsins.

Í síðustu viku lagði um 500 
manna lið talibana undir sig 
helstu bæi í héraðinu. Stjórnvöld 
brugðust hart við og sendu herinn 
á vettvang. Asif Ali Zardari for-
seti hvetur þjóðina til að standa 
einhuga að baki aðgerðum gegn 
talibönum.

Bandaríkjastjórn gagnrýndi 
Zardari harðlega þegar hann 
ákvað að semja við talibana um 
að íslömsk sjaría-lög verði tekin 
upp í Swat-dalnum og Malakand-
héraði, en í staðinn lofuðu taliban-
ar að hætta uppreisn sinni gegn 
stjórninni, sem kostað hefur fjöl-
mörg mannslíf undanfarin tvö ár.

Í ræðu á miðvikudag sagði Bar-
ack Obama Bandaríkjaforseti að 
Pakistanar væru nú að átta sig 
á því að áherslan á Indland sem 

höfuðóvin Pakistans hafi kannski 
verið misráðin. Nú sé að koma í 
ljós að hættan innan frá sé mun 
meiri. Pakistanski herinn sé far-
inn að líta mun alvarlegri augum 
á hættuna sem stafar af herskáum 
öfgamönnum. „Ég hef miklar 
áhyggjur af ástandinu í Pakistan, 
ekki vegna þess að ég haldi að 
árás sé yfirvofandi og talibanarn-
ir muni taka völdin,“ sagði Obama, 
„heldur vegna þess að borgaralega 
ríkisstjórnin þar er mjög brothætt 
sem stendur.“

Talibanar njóta mikils stuðnings 
meðal pastú-þjóðflokksins, sem 
býr beggja megin landamæranna 
og hefur í gegnum aldirnar iðu-
lega neitað að lúta ríkisvaldinu, 
bæði í Afganistan og Pakistan. 
Þessi víðtæki stuðningur meðal 
pastúa hefur gert talibönum kleift 
að hreiðra um sig Pakistans megin, 
og skipuleggja þaðan bæði fjár-
öflun, vígvæðingu og árásir yfir 
landamærin á erlenda herliðið í 
Afganistan.  - gb

Talibanar hafa lagt undir sig helstu bæi í Bunerhéraði:

Stjórnin í Pakistan 
spyrnir við fótum

VÍGBÚNAÐUR GEGN TALIBÖNUM Pakistanskir hermenn á leið til vígstöðva í Buner-
héraði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Fyrstu hundrað dagarnir
Efnahagsmál: Obama 

undirritaði 787 milljarða dala 
efnahagspakka með skattalækk-
unum og nýjum útgjöldum sem 
eiga að bjarga Bandaríkjunum út 
úr verstu kreppu frá stríðslokum.

Kynnir 3.550 milljarða fjárlög, 
sem gætu leitt af sér methalla 
upp á 1.800 milljarða á þessu 
ári og tvöfaldað skuldir ríkisins 
næsta áratuginn.

Bankakreppan: 
Timothy 
Geithner 
fjármálaráð-
herra glímir 
við vandann 
eftir að 
hafa komið 
fjármálafyrir-
tækjum til 
bjargar með 
dýrum og umdeildum 
fjárstuðningi.

Tryggingafélagið AIG 
stendur á brauðfótum en þarf að endurgreiða umdeildar 
bónusgreiðslur eftir að hafa tekið við fjárstuðningi frá ríkinu.

Bílaiðnaðurinn: Obama 
segir fyrirtækjunum að endur-
skoða áætlanir um uppstokk-
anir - en telur að ferlið gæti 
endað með gjaldþroti Gener-
al Motors eða Chrysler.

Guantanamo-flói: Boðar lokun fangabúðanna innan árs.

Pyntingar: Ákvað að birta minnisblöð Bush-stjórnarinnar 
um harkalegar yfirheyrsluaðferðir. Útilokar ekki rannsókn á 
málinu.

Stofnfrumur: Afléttir takmörkunum 
á ríkisstuðningi til rannsókna á stofn-
frumum úr mönnum.

I N N A N L A N D S M Á L A L Þ J Ó Ð A M Á L
Rússland: Hefur reynt að 

endurnýja tengslin við Rússland 
með viðræðum um nýjan samn-
ing um fækkun kjarnorkuvopna í 
stað START II-samningsins.

Írak, Afganistan: Boðar 
brotthvarf Bandaríkjahers frá 
Írak á næsta ári, en ætlar að 
fjölga í herliðinu í Afganistan 
til að berjast þar gegn al 
Kaída og talibönum.

Íran: Sendir bandarískan 
samningafulltrúa til samstarfs 
við Evrópuríki um að fá Írani 
ofan af meintum áformum 
sínum um að koma sér upp 
kjarnorkuvopnum.

Norður-Kórea: 
Fordæmir tilraun Norður-
Kóreu með langdrægt 
flugskeyti, en er engu 
að síður staðráðinn í að 
fá Norður-Kóreu aftur 
að samningaborði um 
kjarnorkuafvopnun.

Kína: Segir bága stöðu 
mannréttindamála í Kína skipta 
Bandaríkin máli, án þess þó að 
þurfa að trufla samskiptin við 
Bandaríkin.

Mið-
Austur-
lönd: Býður 
leiðtogum 
Ísraels, 
Palestínu 

og Egyptalands í Hvíta 
húsið að ræða friðar-
málefni.

Kúba: Heim-
ilar Kúbverjum, 
sem eru með 
bandarískan 
ríkisborgararétt, 

að ferðast til Kúbu og senda ætt-
ingjum sínum þar peninga.

Venesúela: Tók í höndina 
á vinstri-leiðtoganum Hugo 
Chavez, þrátt fyrir harða gagn-
rýni hans á Bandaríkin meðan 
George W. Bush var þar forseti.

Ferðalög erlendis: Til Kanada, 
Bretlands, Frakklands, Þýska-
lands, Tékklands, Tyrklands, Íraks, 
Mexíkó og Trinídad.

Ljósmyndir: Getty

FRÉTTASKÝRING: Hundrað dagar forsetans

Barack Obama fagnaði á 
miðvikudag þeim áfanga 
að hafa verið hundrað daga 
í einu valdamesta embætti 
heims. Stuðningsmenn 
forsetans segja afrek hans 
þessa rúmu þrjá mánuði 
staðfesta að Obama-æði 
heimsbyggðarinnar hafi 
átt fullan rétt á sér.

„Við eigum fullan rétt á Obama-
æðinu okkar,“ skrifar Jean-Mar-
cel Bourguereau, ritstjóri franska 
fréttatímaritsins Le Nouvel 
Observateur, og telur upp nokk-
ur helstu afrek Bandaríkjaforseta 
þessa fyrstu hundrað daga.

Fáum dylst að Obama hefur 
ekki setið auðum höndum síðan 
hann tók við einu valdamesta 
embætti heims.

Meðal afrekanna má nefna 
væntanlega lokun Guantanamo-
búðanna, bann við pyntingum, 
væntanlegt brotthvarf frá Írak, 
horfur á bættum samskiptum við 
Rússland og múslimaheiminn, 
við Kúbu, Íran og jafnvel Norður-
Kóreu, og er þetta engan veginn 
tæmandi upptalning.

Obama hefur greinilega gert 
sér far um að kúvenda frá stefnu 
fyrri stjórnar í sem flestum 
málum og hann virðist vilja fara 
sáttaleiðina frekar en að efna til 
ágreinings og átaka.

Skiptar skoðanir
Skoðanakannanir sýna að almenn-
ingur í Bandaríkjunum er harla 
ánægður með frammistöðuna, 
þótt repúblikanar hafi sumir 
hverjir harðlega gagnrýnt það 
sem Obama hefur tekið sér fyrir 
hendur fyrstu hundrað dagana.

Dick Cheney, fyrrverandi 
varaforseti, og fleiri segja hann 

til dæmis stefna öryggi Banda-
ríkjanna í voða með glannalegri 
eftirgjöf við óvini þjóðarinnar 
og uppljóstranir um umdeildar 
starfsaðferðir leyniþjónustunn-
ar.

Mannréttindasmtökin Amnesty 
International eru síðan á þver-
öfugri skoðun og segja alltof lítið 
hafa gerst. Þrátt fyrir að Obama 
hafi til dæmis lofað að loka Guant-
anamo-búðunum og tryggja föng-
unum þar réttláta meðferð, þá 
hafi ekkert gerst í málum þeirra. 
Hundrað dögum eftir valdatök-
una mega þeir enn dúsa í klefum 
sínum, sumir eftir nærri átta ára 
fangelsi án dóms og laga.

Bara byrjunin
Sjálfur tekur Obama fram að 
margt sé vissulega ógert af því 
sem hann ætlar að taka sér fyrir 
hendur.

„Ég held að þetta sé góð byrjun, 
en þetta er samt bara byrjunin,“ 
sagði hann á blaðamannafundi 
í Washington á miðvikudaginn, 
þegar hann fagnaði hundrað daga 
áfanganum. „Ég er stoltur af því 
sem okkur hefur tekist að gera, 
en það er ekki nóg.“

Að mörgu leyti hafa Obama og 
ríkisstjórn hans þó haldið áfram 

á sömu braut og Bush-stjórnin.
Í glímu sinni við efnahags-

kreppuna hefur Obama til dæmis 
að mestu leyti fylgt þeirri leið, 
sem mörkuð var af Bush-stjórn-
inni, enda kom áfallið í haust 
honum jafn mikið á óvart og 
öðrum. Kosningabaráttan hafði 
ekki snúist um viðbrögð við efna-
hagshruni og þar af leiðandi hafði 
engin sérstök stefna verið mótuð í 
kosningabúðum Obama.

Tækifæri í kreppunni
Obama hefur vissulega þurft að 
glíma við erfiðari verkefni strax 
frá fyrsta degi sínum í embætti 
en flestir forverar hans.

Fyrir utan efnahagskreppuna, 
sem bjartsýnir hagfræðingar 
segjast þó farnir að sjá fyrir end-
ann á, höfðu Bandaríkin einangr-
ast rækilega á alþjóðavettvangi í 
stjórnartíð George W. Bush. Þótt 
Obama njóti velvildar víðast hvar 
í heiminum, þá er varla von á því 
að aftur grói um heilt alls staðar 
alveg á næstunni.

Gamli refurinn Henry Kiss-
inger, sem var utanríkisráðherra 
í stjórn Richards Nixons á átt-
unda áratugnum, segir reyndar 
í nýlegri blaðagrein að efnahags-
kreppan gefi Obama einstakt 
tækifæri til að ná fram grund-
vallarbreytingum á fjölmörgum 
sviðum heimsmálanna: „Efna-
hagskreppan sýgur til sín orku 
allra helstu ríkjanna; hver svo 
sem ágreiningsefni þeirra eru, þá 
þurfa þau öll að hvíla sig á milli-
ríkjadeilum,“ skrifar Kissinger í 
Washington Post.

Segja Obama-æðið 
hafa átt rétt á sér

FJÖLSKYLDAN MEÐ NÝJA HUNDINN Þótt 
hundurinn, sem dætur forsetans fengu 
á dögunum, hafi ekki mikla heimspólit-
íska þýðingu vakti hann þó mikla athygli 
í fjölmiðlum víðs vegar um heiminn.
 NORDICPHOTOS/AFP

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

Útflutningsráð Íslands stendur fyrir námskeiði um erlend 
útboð, þar sem farið verður yfir tilboðsferlið, allt frá 
upplýsingaöflun til hagnýtra ráða við tilboðsgerð.

Námskeiðið fer fram miðvikudaginn 13. maí 
kl. 09.00-17.00 á Radisson SAS Hótel Sögu.
Fyrirlesarar eru Richard Hall og Toni Saraiva frá EISC Ltd. - 
Enterprise Europe Network í Bretlandi. Þeir hafa m.a. 
haldið námskeið í Bretlandi og á Norðurlöndunum.

Efni námskeiðsins:
      Hvað er opinbert útboð og hvernig er útboðsferlið?

      Upplýsingar um útboð erlendis.

      Ákvörðunarferli, mat og kauphegðun opinberra aðila.

      Undirbúningur og hagnýt ráð fyrir tilboðsgerð.

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem áhuga hafa á að taka þátt 
í erlendum útboðum og stækka þar með markaðssvæði sitt.
Þátttökugjald er 18.500 kr., hádegisverður er innifalinn.

Skráning fer fram með tölvupósti á 
utflutningsrad@utflutningsrad.is eða í síma 511 4000.

Nánari upplýsingar veita Inga Hlín Pálsdóttir, 
inga@utflutningsrad.is og Erna Björnsdóttir, 
erna@utflutningsrad.is.

Námskeið 13. maí

Náðu árangri
   í erlendum útboðum 
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STRÍÐ GEGN MOSA
Nú er rétti tíminn

Grasfræ

1.499

1 kg

Garðakalk

899

5 kg

Mosaeyðir

2.999

5 kg

kr

Ræktunarpakki

1499
Kryddjurtafræ/3 pk

Sáðmold/12 ltr
Allgrow lífrænn áburður/1 ltr

Plastpottar/3 stk/10 sm

Inniheldur:
kr

Eplatré

2.990kr

Rhododendron
Lyngrós

999kr

Garð-
áburður

999

5 kg

Úrvals
gróðurmold

399kr

Jonagold og Elstar

Bengal og  Abendrot

12 ltr

Liljur

1499

5 stk

kr kr

kr

kr

kr



Frábært
verð

Gróðurhús og 
vermireitir

Ruslavagn
Claber
5081642

Greinaklippur
HiPoint, 55 sm
5084669

Laufhrífa
5084335

Malarhrífa
5084290

999

RÆKTUNARÁTAK
Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI

     Allt um 
matjurtaræktun
  í Sælureit
bls. 157-158

Hjólbörur
Ravendo, 80 ltr
5080038

3.995

Greinaklippur
HiPoint
5084663

Plöntuskófla
5084677

249

38

Gróðurhús fyrir alla

Lítið gróðurhús er draumur allra sem vilja rækta garðinn sinn. Með gróðurhúsinu opnast ótal 

möguleikar til að njóta garðsins betur. Þar er hægt að sá og ala upp ýmsar plöntur sem þurfa lengri 

ræktunartíma en náttúrulegar aðstæður á Íslandi bjóða upp á. Fögur sumarblóm og matjurtir sem 

þrauka ekki af fyrstu ævidagana í þeim veðurhraglanda og umhleypingum sem einkennir íslensku 

vormánuðina. En þegar skiptir í sumarblíðu í lok maí eða byrjun júní má setja þær út í garð þar sem 

þær munu prýða sumarásýndina.

Um hásumarið má rækta tómata, papriku, chílepipar og aðrar þessháttar matjurtir sem alltaf bragðast 

best úr eigin ræktun – fullþroskaðar beint úr gróðurhúsinu. Eða allt það úrval af ómissandi kryddjurtum 

Gróðurhús 7,4 m2

Vnr. 600265

Breidd = 257 sm

Lengd = 290 sm 

Hæð = 233 sm 

Flatarmál = 7,4 m2

Garðverkin
157

Matjurtaræktun

í heimilisgarðinum

4.999
1.499

Allt fyrir vorverkin 
og matjurtagarðinn
Garðyrkjufræðingar veita ráðgjöf

Dagskrá í Skútuvogi
laugardaginn 2. maí frá  kl.13:00 - 15:00
Auður Ottesen kynnir Matjurtabókina 
og Sumarhúsið og garðinn.

Jón Guðmundsson, garðyrkjufræðingur Akranesi 
ráðleggur um matjurtaræktun.

Bjarni Ásgeirsson, skrúðgarðyrkjumeistari 
leiðbeinir um trjáklippingar.

Ingólfur Guðnason, Engi. Fjallar um ræktun 
kryddjurta og eplatré.

Lára Jónsdóttir, garðyrkjufræðingur “stríð gegn mosa”.

79.0007,4 fm

49.0007 fm

11.990

1.699

1.274

Hekkklippur
HiPoint
5084672

25%
AFSLÁTTUR
af öllum HiPoint 
greina- og hekkklippum

ÓDÝRT

1.499

190kr

RÁÐGJÖF
um land allt
Garðyrkjufræðingar verða í verslunum 
Blómavals um land allt og veita ráðgjöf
laugardaginn 2. maí frá  kl.13:00 - 15:00

Grafarholt 
Hafsteinn Hafliðason
Akureyri 
Guðný Jóhannsdóttir
Reykjanesbær
Auður Óskarsdóttir
Selfoss
Jarþrúður Jónsdóttir
Egilsstaðir
Rita Hvönn Traustadóttir
og Margrét Helga Einarsdóttir

í Skútuvogi
Ís á10kr
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UMRÆÐAN
Davíð Stefánsson skrifar um stjórn-
málaþátttöku

Jesús reis á þriðja degi aftur upp frá 
dauðum og geri aðrir betur. Sjálfur er 

ég, á fimmta degi eftir kjördag, enn að 
jafna mig eftir fyrstu kosningabaráttuna, 
enda bara venjulegur drengur sem stökk 
inn í pólitík til að rífa kjaft í kærleika. 
Vinnan hefur setið á hakanum, reikningar 
safnast upp, og bið ég lánadrottna að sýna örlitla bið-
lund – ég er að taka til eftir baráttuna.

Verkefni okkar allra næstu árin er að taka til í 
gildabankanum. Sumum gildum má fleygja, öðrum 
þarf að dusta rykið af. Við þurfum að taka til í leti-
haugnum og nenna að hafa fyrir lýðræðinu. Við 
þurfum að henda í ruslið þeirri brjálæðislegu hug-
mynd að allir hugsi bara um eigin breikkaðan aftur-
enda. Við búum í sam-félagi. Saman..

Mannleg samskipti færa mér sjálfsskilning. Per-
sónuleg einangrun minnkar mig. Ef ég hleypi mér á 
skeið í spjalli við aðra heyri ég eigin sannfæringar 
koma undan þakskegginu. Ég kynnist mér. Þetta 

gerðist ítrekað í kosninga baráttunni. Með 
óteljandi samtölum uppgötvaði ég ýmislegt 
um sjálfan mig og stjórnmálin.

Ég uppgötvaði að í hjartanu hafði ég 
gefið lýðræðið upp á bátinn og var farinn 
að tortryggja stjórnmálaflokka og stjórn-
málamenn. Það er mjög óheppilegt viðhorf. 
Stjórnmálamaður er bara einstaklingur sem 
vill hafa bein áhrif á samfélagið og stjórn-
málaflokkur er hópur einstaklinga með 
svipuð grunngildi. En rétt eins og menn 
eru misjafnir geta flokkar verið velvirkir, 

óvirkir eða vanvirkir. Félagasamtök eru lýðræðisleg 
fyrirbæri. En þau eiga á hættu að fúna, eins og allar 
mannanna smíðar. Það er okkar að koma í veg fyrir 
það með aðhaldi og kærleiksríkri afskiptasemi.

Hver dagur þarf að vera dagur breytinga, jafn-
vel byltinga. Förum í betri fötin og stormum inn í 
stjórnmálaflokkana með brattar hugmyndir. Látum 
í okkur heyra, því samfélagið verður aldrei betra en 
hugmyndirnar sem hljóma hverju sinni. Tökum virk-
an þátt í lýðræðinu, stjórnmálunum og upprisunni.

Höfundur var á lista VG í nýafstöðnum 
alþingiskosningum. 

Upprisa með þátttöku 

Mér hefur stundum flogið í hug 
að íslenskir alþingismenn 

gætu lært sitthvað af sínum gal-
vösku starfsbræðrum í Frakk-
landi. Fyrir allmörgum árum var 
ég í fylgd með íslenskum þing-
mönnum á áheyrendabekkjum 
franska þingsins og vantaði ekki 
fjörið: þingmennirnir böðuðu út 
öllum skönkum, fórnuðu höndum, 
börðu í púltin, bauluðu í ýmsum 
tóntegundum, frá reiði- og 
hneykslunartónum yfir í háð og 
spé, og hrópuðu athugasemdir af 
margvíslegu tagi. Þetta fannst 
íslensku þingmönnunum skemmti-
legt, einhver lét þau orð falla að 
svona ættu þingfundir að vera. 
Samt hef ég á tilfinningunni, að 
lítið hafi menn fylgt þessu for-
dæmi við Austurvöll.

Fyrir nokkru gerðist svo atvik á 
franska þjóðþinginu, sem kannske 
væri rétt að hugleiða. Greiða átti 
atkvæði um lagafrumvarp, sem 
Sarkozy forseta var mjög í mun að 
yrði samþykkt. Yfir morgunverði 
með þingmönnum stjórnarflokks-
ins þennan sama morgun, minnti 
hann á sitt eigið framlag í að koma 
frumvarpinu af stað og þakkaði 
framámönnum flokksins sérstak-
lega fyrir að hafa síðan leitt til 
lykta þetta mikil væga mál, eitt hið 
mikilvægasta á hans forsetaferli. 

En rétt eftir hádegi, þegar 
ganga átti til atkvæða, voru aðeins 
sárafáir þingmenn stjórnar-
flokksins til staðar, eitthvað um 
sextán. Það gerði þó ekkert til, 
því viðstaddir þingmenn stjórn-
arandstöðunnar voru enn færri, 
og virtist því enginn vafi geta 
leikið á um úrslitin. Eitthvað voru 
þó stjórnar andstæðingarnir að 
bauka með sína gemsa, ekki laus-
ir við taugatrekking, og greini-
lega að senda skilaboð. Til öryggis 
gerðu stjórnar sinnar því agenta 
út af örkinni til að athuga hvort 
einhverjir andstæðingar þeirra 

kynnu að leynast í skúmaskotum, 
og fóru þeir um þinghúsið, sem 
er býsna stórt, leituðu alls staðar, 
undir borðum og stólum, og „fóru 
jafnvel inn í bókasafnið og á sal-
ernin“, eins og einn þeirra sagði 
síðar. Þeir komu aftur með þau 
tíðindi að ekkert væri að óttast, og 
þá var tilkynnt að atkvæðagreiðsl-
an skyldi fara fram. Í sömu svif-
um birtust óforvarandis tíu þing-
menn stjórnarandstöðunnar, þeir 
höfðu falið sig bak við rautt og 
hnausþykkt tjald í hinu svokallaða 
„vinstri anddyri“ þingsalarins og 
haldið niðri í sér andanum meðan 
leitin stóð yfir. „Þetta bar allt að á 
nóinu“, sagði einn af þingmönnum 
stjórnarinnar, „við gátum ekkert 
gert“. Nú voru stjórnarandstæð-
ingar allt í einu komnir í meiri-
hluta, og frumvarpið var fellt.

Sarkozy hellti úr skálum reiði 
sinnar á næsta ríkisstjórnar-
fundi; horfur voru á að sá ráðherra 
sem sér um tengsl við þingið yrði 
látinn fljúga, en hann slapp með 
skrekkinn. Hins vegar hafði for-
setinn í hótunum við þingmenn; 
til eru lög sem heimila að sekta 
þingmenn sem skrópa um of, og 
kannske væri hægt að dusta af 
þeim rykið ... Í herbúðum stjórnar-
andstæðinga ríkti mikil kátína, nú 
höfðu þeir aldeilis platað Sarkozy.

Þetta má nú hafa til marks um 
það hvað franskir þingmenn geta 
verið snjallir og ráðagóðir, eða 
kannske hafa þeir bara verið að 

lesa Alexandre Dumas. En nú er 
komið að dapurlegu hliðinni á 
þessari sögu. Kannske var þetta 
ekki alveg rétti vettvangur inn til 
að berjast gegn Sarkozy. Þeirri 
lagasetningu sem náði ekki fram 
að ganga var ætlað að stemma 
stigu við því að menn tíndu upp 
tónlist, kvikmyndir og önnur 
vernduð hugverk á netinu, og 
verja þannig höfundarrétt. Um 
hana hafði mikið verið deilt, en 
þær deilur fóru ekki eftir flokks-
línum. Fjölmargir listamenn, tón-
skáld, flutningsmenn og höfund-
ar alls kyns verka voru hlynntir 
þessum lögum, þótt þeir væru 
engir fylgis menn forsetans og 
frekar með vinstri slagsíðu, ef 
eitthvað var. Ekki er ólíklegt að 
Sarkozy hafi viljað setja þau til 
að koma sér enn meir í mjúkinn 
hjá sinni syngjandi spúsu, og það 
er haft fyrir satt, að hann hafi 
jafnvel vonast til að með þessari 
lagasetningu gæti hann komið á 
einhverjum sögulegum sættum 
milli sín og vinstri sinnaðra 
listamanna. Því það er brýnasta 
hagsmunamál þeirra að tryggja 
höfundarréttinn, annað hafa þeir 
ekki til að lifa á. En andstæðing-
ar laganna voru einnig fjölmenn-
ir, þeim fannst að það væri mikil 
„frelsissvipting“ (það voru þeirra 
orð) að geta ekki fengið hvaða 
tónlist og annað úr netinu eins og 
þeir vildu endurgjaldslaust, og 
þessi andstaða breiddist út, ekki 
síst meðal unglinga. Upp í þann 
vind vildu stjórnar andstæðingar 
nú beita með bellibrögðum sínum, 
og ekki einungis þeir. Því sagt er 
að skrópa sótt stjórnarsinna hafi 
komið upp af þessari sömu bakt-
eríu.

Hvað sem þessu öllu líður, verða 
lögin áreiðanlega samþykkt um 
síðir, en það er svo önnur saga 
hvort hægt verður að framfylgja 
þeim.

Bak við tjald 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Skrópasótt á þingi

DAVÍÐ STEFÁNSSON

Firring og vandræðagangur
Björn Bjarnson, fyrrverandi ráðherra 
sjálfstæðisflokksins til fjórtán ára, 
gagnrýnir seinagang við stjórnar-
myndunarviðræður vinstriflokkanna á 
vefsíðu sinni. „Hægferðin við myndun 
ríkisstjórnar er ekki til marks um 
vönduð vinnubrögð heldur vand-
ræðaganginn í samskiptum stjórnar-
flokkanna. Æ fleiri vekja máls á því, 
að þessi aðferð við stjórnarmyndun 
endurspegli firringu forystumanna 
stjórnarflokkanna tveggja,” skrifar 
Björn. Kosið var til Alþingis fyrir 
réttri viku. Taki ný stjórn við 
störfum í lok næstu viku eins 
og stefnt er að, segjum til 
dæmis á föstudag, hafa 
viðræðurnar tekið þrett-
án daga.

En ekki án fordæma
Björn Bjarnason hefur verið ráðherra 
í fjórum ríkisstjórnum Sjálfstæðis-
flokksins. Sú fyrsta var mynduð í 
apríl árið 1995 á fimmtán dögum. Sú 
næsta í maí 1999 á tuttugu dögum. 
Fjórtán vordaga tók að semja sátt-
mála þriðju ríkisstjórnar Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks árið 2003, 
en stystan tíma – tólf daga – tók að 
mynda stjórn með Samfylkingunni á 

Þingvöllum fyrir tveimur árum.

Hált á svellinu í 
kaldhæðninni
Sighvatur Björgvins-
son gerir í grein í 
Fréttablaði gær-
dagsins óspart grín 
að tillögum Gísla 

Tryggvasonar, talsmanns neytenda, 
um eignarnám húsnæðislána og nið-
urfærslu þeirra eftir tilteknum reglum. 
Kaldhæðnin verður hins vegar svo 
mikil að Sighvati verður hált á svell-
inu. Hallur Magnússon, framsóknar-
maður og fyrrverandi starfsmaður 
Íbúðalánasjóðs, bendir réttilega á 
það að Sighvatur, sem titlar sig meðal 
annars fyrrverandi ráðherra neytenda-

mála, gerir ekki greinarmun á 
embætti talsmanns neytenda 
og Neytendastofu þótt um 
tvær alls aðskildar stofnanir sé 
að ræða. Hallur, flokksbróðir 

talsmanns neytenda, gerir 
hins vegar engar efnislegar 

athugasemdir við óvægna 
gagnrýni Sighvats.
 stigur@frettabladid.is
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raust er af ákaflega skornum skammti í samfélaginu 
þessa dagana og hefur farið hratt þverrandi undanfarin 
misseri. Í nýbirtum Þjóðarpúlsi Gallups kemur fram að 
78 prósent aðspurðra telja að spilling þrífist í viðskipta-
lífinu. Sömu skoðun hefur 71 prósent á stjórnmálaflokk-

unum og 53 prósent á fjölmiðlum. 
Þetta eru ekki fallegar tölur. Þó eru þær alls ekki óvæntar eftir 

kollsteypurnar í vetur. Viðskipta- og stjórnmálamennirnir eiga 
mikið endurreisnarstarf fram undan. Það gera þeir ekki öðruvísi 
en með hraustlegri tiltekt, með því að lofta út úr bakherbergjun-
um og opna bókhaldið. 

Stjórnmálamennirnir þurfa auk þess að sýna þjóðinni að pólitík 
er líka list málamiðlana og samninga, ekki einungis vettvangur 
átaka þar sem allt gengur út á að skora stig á kostnað andstæð-
inganna. Þolinmæðin fyrir þeim sem aðhyllast þá línu gufaði upp 
með jákvæðri stöðu ríkissjóðs.

Við sem vinnum á blöðunum, í útvarpinu, sjónvarpinu eða á 
netinu þurfum einnig að líta í eigin barm. Það er afleitt að meira 
en helmingur þjóðarinnar virðist telja að fjölmiðlar landsins séu 
spilltir.

Án þess að það hafi verið kannað sérstaklega er rökrétt að ætla 
að eignarhald fjölmiðlanna varpi að minnsta kosti hluta af þess-
um skugga. Einkareknu fjölmiðlarnir eru í eigu áberandi manna 
innan viðskiptalífsins, sem eru í litlum metum, og yfir ríkismiðl-
unum vaka stjórnmálamennirnir, sem skora ekki heldur hátt. 

Það virðist vera nokkuð útbreidd skoðun að eigendur fjölmiðla 
noti þá sem nokkurs konar heimilishljóðfæri og spili á þá þau lög 
sem þeim henti við hvert tilefni.

Í því samhengi er mjög áhugavert að skoða nýja rannsókn Öldu 
Áskelsdóttur, sem hún vann sem meistaraverkefni í blaða- og 
fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þar kemur fram að fjórð-
ungur fjölmiðlamanna segist aðspurður hafa vitneskju um að 
eigendur hafi reynt að hafa áhrif á fréttaflutning síns miðils. Af 
þeim hópi telja hins vegar aðeins tólf prósent að eigendurnir hafi 
haft erindi sem erfiði. 

Það liggur beint við að yfirfæra þessar tölur Öldu á hausana 
á bak við þær. Gróft áætlað starfa um það bil 275 manns við 
fréttamennsku af alls kyns toga á helstu fjölmiðlum landsins. 
Af þeim telja 69 sig vita af tilraunum eigenda til að hafa afskipti 
af fréttaflutningi. Átta manns af þessum 275 telja að þeim hafi 
tekist það. 

Þetta þýðir með öðrum orðum að þrjú prósent þeirra sem starfa 
við helstu fjölmiðla landsins segjast vita dæmi þess að eigendum 
hafi lukkast að hafa áhrif á hvaða fréttir eru sagðar.

Eigendavald hvað? 
Þeir sem ekki hafa unnið á ritstjórnargólfi gera sér kannski 

ekki grein fyrir því, en almennt líta blaðamenn skelfing mikið 
niður á viðskiptahlið útgáfunnar. 

Auðvitað er það viðhorf hlægilegt út af fyrir sig, en svona er 
það samt. Þetta er afstaða sem er lýsandi fyrir almenna sjálfs-
upphafningu stéttarinnar, sem að stærstum hluta áttar sig á því 
að söluvara hennar er að fólk vilji lesa, horfa eða hlusta. En líka 
að fólk treysti því sem er skrifað og sagt. Þar þurfa blaðamenn 
að rétta sinn hlut.

Spilling og þverrandi traust:

Eigendavald hvað?
JÓN KALDAL SKRIFAR
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arðvegurinn sem Guðrún 
Edda sprettur úr er óvenju-
legur kokkteill lista og 
raungreina. Móðir hennar, 
Nanna Ólafsdóttir, er einn 
af stofnendum íslenska 
dansflokksins og á einn 
flottasta feril íslensks 

listdansari – dansaði meðal ann-
ars í Bretlandi og Rússlandi. 
Faðir Guðrúnar Eddu, Þórhann-
es Axelsson, er hinsvegar stærð-
fræðingur og félagsfræðingur og 
hefur lengst af unnið í tölvugeiran-
um og rekið eigin fyrirtæki. Þegar 
Guðrún Edda fæðist árið 1969 er 
faðir hennar er í námi við Oslóar-
háskóla og móðir hennar dansari 
fyrir Oslóar-óperuna.„Þau kynn-
ast hér á Íslandi sem unglingar en 
hún var snemma farin út í nám við 
Royal Ballet School í London, ekki 
nema sautján ára gömul. Hún fer 
svo í áframhaldandi ballett nám 
til Rússlands, í Vaganova Aka-
demiuna í Leningrad og kemur svo 
alfarið heim til að stofna íslenska 
dansflokkinn árið 1973. Afi minn, 
Axel Jónsson alþingismaður, átti 
ríka framgöngu í því að Íslenski 
dansflokkurinn komst inn á fjár-
lög. Og mamma var mikill braut-
ryðjandi.“ 

Ólst upp í hverfi félaga sinna
Frá fjögurra ára aldri elst Guðrún 
Edda því upp hér heima, í Voga-
hverfinu í Reykjavík, og segir að 
henni finnist svolítið skemmtilegt 
að það fólk sem mikið komi við 
sögu kvikmyndagerðar í dag eigi 
einmitt margt rætur að rekja þang-
að, svo sem Ari Alexander, Einar 
Kárason, Einar Már, Friðrik Þór 
og Laufey Guðjónsdóttir. „Það lá 
því beint við að fara í Menntaskól-
ann við Sund eins og vinirnir og 
ég byrjaði þar á stærðfræðibraut. 
Pabbi vildi að ég yrði stærðfræð-
ingur. Jú, ég var nú kannski alveg 
efni í það en áhuginn var ekki 
nógu mikill. Það endar því á því að 

ég skipti yfir á málabraut í Fjöl-
brautaskólanum í Ármúla og mér 
fannst það frábær tími og kennar-
arnir stórkostlegir sem og Sölvi 
Sveinsson skólastjóri sem þá var. 
Ballerína? Ég ólst auðvitað mikið 
upp innan dansheimsins og æfði 
ballet sem stelpa en það náði ekk-
ert lengra.“

Komst í gegnum inntökuprófin í 
Cambridge
Eftir menntaskóla lá leið Guðrún-
ar Eddu á slóðir sem fáir Íslend-
ingar hafa troðið en hún sótti um 
og komst inn í, eftir ströng inn-
tökupróf, sjálfan Trinity College 
við Cambridge-háskólann. „Mig 
langaði að fá góðan bakgrunn 
fyrir lífið og námið var í sjálfu 

sér ekki aðalatriðið heldur skól-
inn. Ég hafði alltaf haft áhuga á 
því að verða kvikmyndatöku maður 
enda alin upp í því sjónræna hjá 
móður minni en þarna leitaði hug-
urinn til listasögu en áhrifin af því 
voru tvær vinkonur móður minn-
ar sem voru listfræðingar við 
Vetrar höllinni í Leníngrad. Lista-
saga er þó ekki kennd sem aðalfag 
í Cambridge svo að ég valdi mér 
bókmenntir og sögu eða það sem 
kallast í raun miðaldabókmenntir. 
Ég hugsaði mér þetta sem svona 
inngönguleið inn í listasöguna og 
hugðist taka hana með en úr varð 
að mér líkaði svo vel í því námi 
sem ég byrjaði í að ég lauk B.A. 
námi og mastersnámi úr því ein-
göngu.“

Ævintýralegur tími í skólanum
Það voru engar smákanónur sem 

tóku við Guðrúnu Eddu í Trinity 
college en hún fór í inntökuvið-
tal hjá manni að nafni Simon 
Darwin Keynes, sem kominn er 
af sjálfum Charles Darwin og er 
náfrændi hagfræðingsins John 
Maynard Keynes. „Þetta var allt 
frekar skrítið og skemmtilegt – að 
mæta þarna lítil stelpa frá Íslandi 
og hitta fyrir rjómann af bresku 
akademíunni. Þetta voru frábær ár 
en auðvitað mjög erfið. Ég lærði að 
standa mig og skila mikilli vinnu, 
enda voru ritgerðarskil næstum 
upp á hvern dag.“ Cambridge er 
goðsögn. Ekki má mynda Trinity 
College að innan en hann var stofn-
aður af Hinrik VIII og er eins og 
ævintýraheimur sem fáir fá að 
njóta. Prófessorarnir búa margir 

í skólanum sjálfum og hafa aldrei 
gifst. Þeir lifa fyrir fræðin. „Ég er 
enn í góðu sambandi við kennarana 
mína, sérstakega Simon Keynes 
og Andy Orchard. Einn vinna 
minna sem ég var í sérstöku sam-
bandi við en er látinn var þekktur 
samanburðar málfræðingur, Sid-
ney Allen. Hann tók mig að sér í 
upphafi því sjálfur lenti hann í því 
að vera sendur hingað til Íslands 
í seinni heimsstyrjöld. Hann full-
yrti að Ísland hefði bjargað sér, 
því hann var þjálfaður kafbáta-
hermaður og allir hans vinir lét-
ust í stríðinu.“  

Á ferð og flakki
Guðrún Edda og eiginmaður 
hennar, Davíð Kristján Pitt, eiga 
tvö börn en þau hafa einnig búið 
úti í tengslum við nám Davíðs í 
arkitektúr í gegnum tíðina. Það 

var hins vegar árið 1996 sem hún 
flutti heim eftir mastersnámið og 
við tóku ýmis störf hjá smærri 
kvikmyndafyrirtækjum hér í bæ. 
Í gegnum eitt slíkt starf, kynntist 
hún Friðriki Þór, fyrsta árið eftir 
að hún kemur heim. „Þarna fer ég 
í fyrsta skipti að vinna fyrir Frið-
rik og er framkvæmdastjóri Kvik-
myndahátíðar í Reykjavík árið 
1996. Ári síðar vinn ég sem verk-
efnastjóri fyrir Kvikmyndasjóð 
Íslands. Á þessum árum eignast ég 
líka fyrsta barn mitt, dóttur mína 
Melkorku, eða árið 1997 og þegar 
hún er tveggja ára höldum við aftur 
út til Bretlands þar sem Davíð fer í 
meira nám í arkitektúrnum og ég 
fer í nám hjá British Film Institute 
í kvikmyndafræðum.“ Guðrún 

Edda og Davíð snúa aftur heim til 
Íslands árið 2000 og fer Guðrún 
Edda þá að aðstoða Friðrik við 
kvikmyndahátíðina sem þá var.

Dýrmæt reynsla frá RÚV
„Um þetta leiti fæ ég svo símtal 
sem leiddi mig á skemmtilegar 
slóðir en Laufey Guðjónsdóttir, 
sem þá var yfir erlendri dagskrár-
deild á Ríkissjónvarpinu býður 
mér að koma og vinna með sér og 
það var frábær og lærdóms ríkur 
tími. Þar vann ég við innkaup á 
öllu erlendu efni, allt frá sjón-
varpsþáttum og upp í kvikmyndir. 
RÚV er hinsvegar gamalgróin 
stofnun með takmarkað fjármagn 
þannig að maður gat ekki leyft sér 
að gera allt sem maður hefði vilj-
að gera. En við komum þó ýmissi 
nýbreytni á, eins og að bjóða allt-
af upp á hágæða alþjóðlegar kvik-

myndir á sunnudagskvöldum . Og 
við reyndum að kaupa inn svo-
lítið af áhugaverðum heimildar-
myndum.“ Laufey var ráðin til 
að vera yfir Kvikmyndamiðstöð 
Íslands árið 2003 og þangað fylgdi 
Guðrún Edda henni og varð þar 
deildarstjóri yfir erlendri kynn-
ingadeild. 

Guðrún Edda á því, ólíkt mörg-
um kvikmyndaframleiðendum, 
afar breiða reynslu að baki í því 
að velja efni og hefur einnig góða 
þekkingu frá Kvikmyndamiðstöð í 
því að eiga í samskiptum við brans-
ann hinum megin við hafið. „Það 
hefur til dæmis vera frábær skóli 
að vinna við kvikmyndahátíðir og 
mjög menntandi því þar sér maður 
nýjar víddir og lærir að öðlast 
smekk fyrir öðruvísi kvikmynda-
gerð en þessari dæmigerðu amer-
ísku. Á RÚV lærði ég svo mikið í 
því að ná tengslum og eiga í sam-
skiptum og það er það sem er svo 
mikilvægt í þessum kvikmynda-
heimi hefur mér fundist – mann-
leg samskiptahæfni.“ 

Jákvæðni hjálpar
Snýst þá kvikmyndageirinn að 
megninu til um mannleg sam-
skipti? „Svolítið mikið, já. Sérstak-
lega ef fólk er í framleiðslu. Þetta 
er viss samskiptamáti við fólk í 
þessum bransa, þau rista kannski 
ekki djúpt en eru mjög fín og það 
hjálpar afskaplega mikið að eiga 
auðvelt með þau. Friðrik Þór er 
búinn að ryðja mikla braut hvað 
varðar þessa samskiptalist – á 
Norðurlöndum og í Evrópu. Hann 
byrjaði mjög snemma til dæmis 
að fá með sér meðframleiðendur 
og tengja okkur þannig við fólk í 
útlöndum. Hann hefur þetta næmi 
sem mér finnst aðrir ekki endi-
lega hafa. Það vita fáir hve ótrúleg 
sambönd maðurinn hefur og netið 
sem er í kringum hann.“ Guðrún 
Edda ber sjálf með sér að vera afar 
jákvæð og fas hennar einkennist 

Snýst um mannleg samskipti
Guðrún Edda Þórhannesdóttir kvikmyndaframleiðandi hefur mörg járn í eldinum en hún og Friðrik Þór Friðriksson starfa 
saman undir merkjum framleiðslufyrirtækisins Hughrif ehf. (Spellbound) og eru nú á lokaspretti við gerð kvikmyndarinnar 
Mömmu Gógó. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við Guðrúnu Eddu um ævintýri í fortíð og annasama framtíð.

KANÓNUR Í CAMBRIDGE „Þetta var allt frekar skrítið og skemmtilegt – að mæta þarna lítil stelpa frá Íslandi og hitta fyrir rjómann af bresku akademíunni. Þetta voru frábær ár en auðvitað mjög erfið. Ég lærði að standa 
mig og skila mikilli vinnu, enda voru ritgerðarskil næstum upp á hvern dag,“ segir Guðrún um dvölina í Cambridge.  FRÉTTABLAÐIÐ/ STEFÁN

Friðrik Þór er í raun bara frábær manneskja og hefur ein-
stakt lag á að sjá það fallega í fólki og virkja það. Hann hefur 
líka minna egó en margur kvikmyndagerðarmaðurinn.
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af því að veita umhverfi sínu og 
fólki sem hún hittir áhuga. „Jú, það 
getur vel verið að ég sé jákvæð. 
Maður þarf heilmikið af henni í því 
sem maður er að gera, að hafa trú 
á að hlutirnir geti gerst.“ 

Hlutirnir gerast
Árið 2007 ákveður Davíð að fara 
aftur út til London í meira nám í 
sjálfbærum arkitektur og þá ákveð-
ur Guðrún Edda að hætta að vinna 
hjá Kvikmyndamiðstöð og einbeita 
sér að eigin verkefnum og fer þá 
meðal annars að vinna að Sveita-
brúðkaupi með Valdísi Óskarsdótt-
ur. Sveitabrúðkaup var sérstakt 
fyrir þá parta að Guðrúnu Eddu 
tókst að fá einkafjármagn hjá fólki 
sem var tilbúið að trúa á verkefn-
ið. „Þetta voru mágkona mín Anna 
María Pitt og eiginmaður hennar 
Elfar Aðalsteinsson, Steingrímur 
Wernersson og Ragnar Þórisson 
og er það ein fyrsta kvikmyndin í 
fullri lengd sem framleidd er nán-
ast að fullu með einkafjármagni 
án styrkja frá Kvikmyndasjóði – 
en styrkur þaðan kom einungis í 
formi eftirástyrks.“

Matráðurinn Áslaug Snorra heldur 
hópnum saman
Davíð og Guðrún Edda komu heim 
frá Bretlandi síðasta sumar. Sveita-
brúðkaup var frumsýnd við heim-
komuna og Guðrún Edda fór að 
vinna með Friðriki sem framleið-
andi að kvikmynd hans Mömmu 
Gógó. „Friðrik var þá kominn 
mjög langt með fjármögnunina, 
var búinn að fá með sér góða með-
framleiðendur. En jú, jú auðvitað 
snýst framleiðsla um meira en að 
finna pening. Það er til að mynda 
mikil vinna að raða saman rétta 
fólkinu við vinnslu myndarinnar. 
Ég tel að það hafi tekist mjög vel 
með Mömmu Gógó. Andinn á sett-
inu hefur verið frábær og tel ég að 
Áslaug Snorradóttir matráður, ljós-
myndari og lífskúnstner eigi stór-
an þátt í því með geggjuðum mat 
og jákvæðri nærveru.“ 

Ari og Friðrik vinna saman á ný
Ari Kristinsson kvikmyndatöku-
maður og Friðrik vinna í fyrsta 
skipti saman að mynd frá því að 
Djöflaeyjan var mynduð og Guðrún 
Edda segir þeirra samvinnu ein-
staka. Helga I. Stefánsdóttir er yfir 
búningum og Árni Páll Jóhannsson 
yfir leikmyndinni. „Það er mikil 
kúnst að hafa auga fyrir því hvern-
ig fólk passar saman í vinnu á setti 
og Friðrik hefur gott auga fyrir 
því. Hann er í raun bara frábær 
manneskja og hefur einstakt lag á 
að sjá það fallega í fólki og virkja 
það. Þannig nær hann til leikar-
anna og á samstarf við þá sem ég 
sé fáa geta. Hann hefur líka minna 
egó en margur kvikmyndagerðar-
maðurinn. Hann er allur í félags-
málum og að vinna fyrir fagið.“ 
Margir halda að vinna framleið-
andans sé þannig að þeir dvelji á 
tökustað þær vikur sem myndin 
er tekin og svo búið. „Þannig er 
það hinsvegar alls ekki. Þetta er 
bæði mikil forvinna, oft margra 
ára, við að finna fjármagn og svo 
eftirvinna. Finna þarf söluaðila til 
að selja myndina áfram og þetta 
er í raun sjaldnast búið. Myndin 
fylgir manni alla tíð.“

Ástarsenur úr ´79 af stöðinni
Einungis nokkrir dagar eru eftir af 
tökum á Mömmu Gógó, í júní, til að 
ná fegurð landsins. „Við stefnum 
að því að frumsýna í septem ber, 
allra helst á afmælisdegi móður 
Friðriks, 8. september. Við sjáum 
hvernig það mun ganga. Myndin 
er jú byggð á hans eigin reynslu 
þegar móðir hans greindist með 
alzheimer-sjúkdóminn.“  Helstu 
leikarar eru Kristbjörg Kjeld, 
Hilmir Snær Guðnason og Gunnar 
Eyjólfsson en Kristbjörg og Gunn-
ar rifja upp gamla takta í ástar-
mótleik og notaðar verða gamlar 
ástarsenur úr ´79 af stöðinni. „Við 
notum þær til að sýna þau þar sem 
þau rifja upp þegar þau voru ung. 
Myndirnar tvær kallast þannig 
skemmtilega á sem kemur ótrú-
lega fallega út.“

Friðrik Þór stjórnar sjónvarps-
þáttaröð
Guðrún Edda rekur eigið fram-
leiðslufyrirtæki, Duo, sem var eitt 
af framleiðslufyrirtækjum Sveita-
brúðkaups. Á borðinu eru einnig 
verkefni sem tengjast fjölskyldu 

hennar en hún er að framleiða 
dansstuttmynd með móður sinni 
og á döfinni er að gera teiknimynd 
með bróðurnum, Sigurði Orra, sem 
útskrifaðist úr Listaháskólanum 
fyrir þremur árum síðan. Í janúar 
stofnuðu hún og Friðrik Þór svo 
fyrirtækið Hughrif (Spellbound 
Productions). Undir þeirra væng 
eru þrjár kvikmyndir í bígerð og 
sjónvarpsþáttasería. Ein af þeim 
myndum er Stormur sem Óskar 
Jónasson leikstýrir og byggð er á 
bók Einars Kárasonar. „Myndin 
hefur þessa undirliggjandi kímni 
og kaldhæðni sem hentar Óskari 
mjög vel. Hún fjallar svolítið um 
baráttu menningarinnar við mark-
aðsöflin. Sjónvarpsþáttunum mun 
Friðrik Þór svo sjálfur leikstýra en 
þeir eru byggðir á bók Árna Þór-
arinssonar; Tíma nornarinnar.“ 
Guðrún Edda segir að sjónvarps-
stöðvar erlendis séu strax farnar 
að sýna þáttunum áhuga en þau 

vonast til að geta tekið upp þætt-
ina í lok árs. „Það er svona svolít-
ið film noir-stemning í þáttunum 
og auðvitað mjög gaman að vinna 
með svona góðan krimma, sem 
var einmitt tilnefndur til íslensku 
bókmenntaverðlaunanna og hefur 

verið seldur til tólf landa og fengið 
frábæra dóma erlendis.“ 

Heimildarmyndahátíð í haust
Og verkefnin eru ekki alveg upp-
talin því Guðrún er framkvæmda-
stjóri Nordisk Panorama heimilda-

myndahátíðarinnar sem haldin 
verður í fjórða skipti hér á landi 
í september en hátíðin á tuttugu 
ára sögu. „Eftir hrunið er auðvit-
að mjög erfitt að finna fjármagn 
en við ætlum að taka íslenska 
háttinn á þetta og reyna að halda 
flotta hátíð sem þarf ekki að kosta 
mikið. Ég hef fulla trú á að það tak-
ist. Ég er með frábæran meðstjórn-
anda, Þóru Gunnarsdóttir, og við 
ætlum að gera þetta á skapandi og 
skemmtilegan hátt.“ Að lokum er 
ekki úr vegi að spyrja hvernig það 
sé að vera kona í kvikmyndaheim-
inum? “Við lendum oft í því að vera 
í einhvers konar stuðningshlut-
verki þar. Kannski er það móður-
eðlið í okkur. Ég er hinsvegar ekki 
í þannig stöðu sem framleiðandi. 
En ég veit ekki afhverju hlutunum 
hættir til að þróast í þá átt – getur 
verið að við séum ekki með jafn 
stór egó og karlmennirnir oft? Jú, 
ætli það ekki bara.“

➜ GUÐRÚN EDDA Í HNOTSKURN
Draumabók til að kvikmynda? 
Erfitt að segja en Grettis saga kemur 
fyrst upp í hugann. Grettir er svo 
mikil andhetja og heillandi.

Eftirlætis kvikmyndin fyrr og 
síðar?  Ein kvikmynd hefur alltaf 
setið í mér og heitir In the Mood 
for Love eftir Kar Wai Wong.

Hvað veitir þér innblástur? Það 
veitir mér innblástur að fara út 
á land og upplifa náttúruna og 

víddirnar í fegurðinni. Abstrakt 
danssýning er mér líka mikill inn-
blástur Og góð bók, að sjálfsögðu 
og áhugavert fólk. Myndlist og 
tónlist heillar mig líka alltaf.

Eftirlætis íslenska kvikmyndin 
sem hingað til hefur verið fram-
leidd? Börn náttúrunnar. Hún er 
svo frábært lítið listaverk.

Draumaleikarinn? Steve Buscemi 
er  alltaf brilljant.

Kynntu þér úrræðin

Starfsfólk Kaupþings aðstoðar þig við allt sem tengist fjármálum heimilisins og breyttum 
aðstæðum og leitar hentugra úrræða fyrir þig.

Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband í síma 444-7000
eða komdu við í næsta útibúi Kaupþings.
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V
íða um heim má 
finna blómleg hverfi 
sem byggst hafa upp 
þegar fólk hefur 
komið sér fyrir í 
ónýttum húsum í 

eigu annarra. Sennilega er Kristj-
anía í Kaupmannahöfn frægasta 
dæmið, en þar hefur hústökufólk 
búið í bráðum fjörutíu ár á yfir-
gefnu landsvæði danska flotans.

Í öllum stórborgum heimsins er 
að finna fólk sem býr í húsnæði 
sem það á ekki og hefur ekki leyfi 
fyrir. Það gildir um allar hinar 
byggðu heimsálfur. Fyrir flest-
um er það sár neyð sem rekur fólk 
til að koma sér fyrir í niðurnídd-
um húsum annarra, eða klambra 
saman skýlum á lóðum sem það á 
ekki. Á Vesturlöndum – og jafn-
vel víðar – er hins vegar að finna 
hreyfingu fólks sem lítur á hústöku 
sem lífsstíl. Þetta fólk, sem kallast 
á ensku squatters, telur þannig að 
nýta beri húsnæði sem þegar er til 
staðar frekar en að reisa nýtt hús-
næði og bæta þannig við ört vax-
andi þéttbýlisstaði heimsins.

Samtök hústökufólks
Á Bretlandi er skipulögð hreyfing 
um þessa leið til lífs. Hreyfingin 
veitir nýju hústökufólki leiðbein-
ingar um hvernig er best að haga 
hústökunni. Þá hefur hún gefið út 
svokallaða lögfræðilega viðvörun 
sem allir hústökumenn er hvatt-
ir til að hengja upp á útihurðina. 
Tilkynningin hefst svo: „Hér með 
tilkynnist að við búum hér, þetta 
er heimili okkar og við hyggjum á 
áframhaldandi dvöl.“

Eigendur húsa í Bretlandi þurfa 
að leita til dómstóla hyggist þeir 
koma hústökufólkinu út. Saka-
málalöggjöfin nær ekki yfir hús-
töku og eigendur verða því að 
höfða einkamál. Mikilvæg undan-
tekning á þessu er að séu einhver 
merki um að fólk hafi þvingað sér 
leið inn í húsin, getur lögreglan 
vísað því út.

Hafi fólkið hins vegar flust inn 
á löglegum forsendum þarf eig-
andinn að sanna að hann hafi lög-
legan rétt til heimilis í húsinu, en 
hústökufólkið ekki. Til að lögum sé 
fullnægt verður hústökufólkið að 
hafa lykla að húsinu, lásar að virka 
og gluggar mega ekki vera brotn-
ir. Lagaferlið getur tekið mán-
uði og jafnvel ár. Raunin er sú að 
einkaaðilar nýta sér frekar aðrar 
aðferðir við að tæma húsin; beita 
hótunum eða borga hústökufólkinu 
fyrir að hverfa á braut. Það er því 
yfirleitt hið opinbera sem stendur 
í slíkum málaferlum.

Árið 2003 var áætlað að fjöldi 

hústökufólks í Englandi og Wales 
væri um 15.000.

Lögleg hústaka
Fáir hafa gengið jafnlangt í að 
viður kenna rétt til hústöku og Hol-
lendingar. Hafi hús staðið autt í eitt 
ár og eigandinn hafi ekki brýna 
þörf fyrir að nota húsið má hver 
sem er nýta sér húsið til eigin nota. 
Brýn þörf eigenda telst til dæmis 
leigusamningur sem tekur fljót-
lega gildi. Hér gildir þó það sama 
og í Bretlandi; það má ekki þvinga 
sér leið inn í húsið.

Hústökufólk sendir oftar en ekki 
eiganda byggingarinnar bréf og 
býður lögreglu til að skoða húsa-
kynnin. Sé í þeim rúm, stóll og 
borð og þeim læst með lási sem 
hústökufólkið hefur lykil að teljast 
þau heimili hústökufólksins.

Hæstiréttur Hollands úrskurð-
aði árið 1971 að lögvernduð frið-
helgi heimilisins gilti einnig um 

hústökufólk. Því þyrfti leyfi þess 
til að fara inn í húsin. Árið 1994 
var það sett í lög að hús þyrftu að 
hafa staðið auð í tólf mánuði til að 
hægt væri að flytja inn í þau.

Land hústökufólksins
Þeir sem gagn-
rýna hústökufólk 
gera það á þeim 
forsendum að 
verið sé að 
nýta sér eignir 
annarra. Verið 
sé að brjóta á 
eignaréttinum, 
sem er heilagur 
í vestrænu sam-
félagi. Fylgjend-
ur hústöku horfa 
hins vegar frek-
ar á nýtingar-
réttinn, á að 
það sé skylda 
þeirra sem eiga eignir að nýta þeir 

samfélaginu til góða. 
Þá er oftar en ekki um 
hreina neyð að ræða 
og þar ræður neyðar-
rétturinn. Allir eigi 
rétt til mannsæmandi 
lífs og þeir sem ekki 

hafi ráð á því á öðrum 
forsendum verði að 

gerast hústökufólk.
Þeir sem líta á 

hústöku sem lífs-
stíl sem er ekki í 
takt við það sem 
gengur og ger-
ist í sam félaginu 
benda gjarnan á 

að vestræn samfé-
lög séu reist á ránum 

og ofbeldi. Auður 
þeirra sem eignirnar eiga 

sé reistur á kúgun á þeim 
undirokuðu. 

Hústökufólk bendir gjarnan á 
Bandaríkin, þar sé að finna heilt 

samfélag sem reist sé á hústöku, 
eða landtöku. Evrópubúar hafi 
komið til samfélags sem fyrir var 
og lagt það undir sig með ofbeldi. 
Hrifsað landið af þeim sem fyrir 
voru. Það skjóti því skökku við 
að amast við friðsamlegri yfir-
töku húsa sem ekki eru í neinni 
notkun.

Andstaða stjórnvalda við hús-
töku er að einhverjum hluta 
byggð á hræðslu við aðra sam-
félagsgerð. Hústökufólk stendur 
utan samfélagsins að miklu leyti, 
nýtir ekki vatns-, rafmagns- 
og skólp lagnir. Þá hefur það 
sett spurningarmerki við þann 
rétt sem samfélag okkar styðst 
öðrum fremur við; eignaréttinn. 
Og ef viðurkennt er að hann sé 
ekki alltaf við líði þá fara menn 
að setja spurningarmerki við 
hann víðar. Það ruggi því bátn-
um að leyfa fólki að lifa utan hins 
skipulagða samfélags.

Þegar eignarréttinum er ógnað
Víða um heim er rétturinn til hústöku talinn eðlilegur og jafnvel bundinn í lög. Blómleg samfélög hafa sprottið upp þar sem 
hústökufólk hefur komið sér fyrir og sums staðar er um heil hverfi að ræða. Kolbeinn Óttarsson Proppé kynnir sér hústöku.

KRISTJANÍA Frægasta hverfi hústökufólks er án efa Kristjanía. Hverfið er annar vinsælasti viðkomustaður ferðamanna í Kaupmannahöfn, aðeins Tívolí er vinsælla. Nú ásælast 
yfirvöld landið sem Kristjanía stendur á enda er það gríðarlega verðmætt byggingarland. Myndin er frá 34 ára afmæli hverfisins sem haldið var 2005. NORDIC PHOTOS/AFP

Níundi áratugurinn var áratugur 
hústökufólksins umfram aðra. Um 
alla Evrópu varð hústaka lífsstíll, 
ungt fólk safnaðist saman og 
yfirtók auð hús og gerði að sínum. Í 
Kaupmannahöfn bar mikið á þessu, 
enda var mikill húsnæðisskortur 
þar um og upp úr 1980. Ungt fólk 
fór því að brjóta sér leið inn í auðar 
byggingar og gera að sínum. Athæfið 
fékk nokkra samúð hjá íbúum og 
fjölmiðlum, enda húsnæðisvandinn 
ærinn.

Borgaryfirvöld höfðu hins vegar 
litla þolinmæði með þessu og árið 
1982 skarst í odda þegar ungt fólk 
yfirtók yfirgefið hús. Þegar lögreglan 
kom á svæðið neitaði fólkið að fara 
og varðist. Múrsteinum og ýmsu 
lauslegu var kastað í lögregluna, þar 
með talið klósetti sem síðar þótti 
táknrænn gjörningur. Þessi atburður 
þótti marka þáttaskil, friðsamlegri 
hústöku var lokið og fólk var reiðu-
búið til baráttu.

Unga fólkið hafði krafist þess í 
mörg ár að fá hús fyrir félagsstarf-
semi sína, hús sem það réði sjálft 
yfir og hefði fulla stjórn á. Borgar-
stjórn neitaði, en árið 1982 fékk 
unga fólkið yfirráð yfir Ungdoms-
huset við Jagtvej. Það komst síðan í 
fréttir árið 2007 þegar unga fólkið var 

rekið úr því, þó ekki átakalaust.
Ungdomshuset tók hins vegar ekki 

á húsnæðisvandanum og fólk hélt 
því áfram að koma sér fyrir í tómum 
húsum. Oftar en ekki kom til átaka 
við lögreglu og fólk þurfti að yfirgefa 
húsin. Árið 1986 hafði fólk komið 

sér fyrir við Ryesgade 58. Það var 
vel skipulagt heimili fjölda manna. 
Fólkið náði samningum við eigendur 
hússins um að fá að vera þar í friði. 
Eigandinn var hins vegar undirstofn-
un borgarinnar og þurfti samþykki 
borgarstjórnar, sem fékkst ekki.

Borgaryfirvöld lýstu því yfir að 
þetta væri ólöglegt og lýstu yfir 
útburði 14. september. Áður en af 
honum varð kom fjöldi fólks sér fyrir 
í húsinu, eftir fjölmenna mótmæla-
göngu. Við tók níu daga barátta 
undir slagorðinu: „Frekar að deyja 
standandi en lifa lífinu á hnjánum.“

Átökin voru hörð. Lögregla sótti 
að með fjölmennt lið, en um 600 
lögregluþjónar stóðu vörð um húsið. 
Hústökufólk kastaði öllu lauslegu að 
lögreglu og henti út molotov-kokk-
teilum. Fólkið fékk aðstoð nágranna 
sem létu vita um ferðir lögreglunnar. 
Hún hopaði því og við tók umsátur. 
Á meðan endurskipulagði lögreglan 
sig og fékk liðsauka hvaðanæva af 
landinu.

Sáttaumleitanir tókust ekki og 
borgarstjórn harðneitaði að láta 
nokkuð undan. Þess í stað var 
lögreglan vígbúin, brynvarinn bíll 
fenginn frá hernum og hluti liðs 
vopnaður með vélbyssum. Gera átti 
allsherjar áhlaup og reka fólkið út.

Fréttir um þetta bárust til hús-
tökufólksins og ljóst var að þetta 
yrði algjört blóðbað. Aðfaranótt 23. 
september laumaði það sér burt 
í mörgum smærri hópum. Þegar 
lögreglan kom daginn eftir greip hún 
því í tómt; allir voru farnir.

UNGDOMSHUSET Borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn létu ungu fólki Ungdomshuset í 
té árið 1982 en þá urðu þáttaskil þegar hústökufólk tókst á við lögreglu. Árið 1986 
urðu níu daga óeirðir og umsátursástand við Ryesgade. Myndin sýnir óeirðir þegar 
ungt fólk var rekið úr Ungdomshuset árið 2007.  NORDICPHOTOS/AFP

Hústaka er lítið þekkt hér á landi. 
Helst er að horfa til kommúna 
hippanna, en eignarhald þeirra var 
ekki endilega alltaf á hreinu. Hús-
taka, líkt og hún þekktist í Evrópu, 
varð hins vegar ekki þekkt hér.

Húsnæðisskortur hefur ekki verið 
það mikill hér að fólk hafi þurft að 
halda til í auðum húsum nema í 
sárri neyð. Það hefur þá ekki auglýst 
veru sína í þeim heldur þvert á móti, 
laumast með veggjum. Hústakan á 
Vatnsstígnum fyrir skemmstu var af 
allt öðrum toga. Hún var klár pólitísk 
aðgerð þar sem réttur verktaka til að 
eiga hús og láta grotna niður í mið-
bænum var véfengdur og réttur fólks 
til að búa sér til mannlíf eftir eigin 
höfði var í hávegum hafður.

Óljóst er hvort upp er sprottin 
hreyfing af sama meiði og sést 
erlendis, en pólitísku skilaboðin eru 
af sama toga.

ÓLÍK VIÐHORF Fulltrúi anarkista mætir 
fulltrúa laga og reglu við hústökuna á 
Vatnsstíg. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Frekar deyjum við standandi en að lifa lífinu á hnjánum! Lítt þekkt á Íslandi



KALDIR DAGAR

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Scancool SB105
86sm og 95 lítra 

FRYSTIKISTA

Tilboð 39.995
Fullt verð 56.995

Scancool SKS260
144sm KÆLISKÁPUR 
með 250 lítra kæli

Tilboð 64.995
Fullt verð 72.995

Euroline C340
187sm KÆLISKÁPUR 
með 90 lítra frysti

Tilboð 89.995
Fullt verð 99.995

Kæliskápar, frystiskápar og frystikistur á FRÁBÆRU TILBOÐI

Einnig útlitsgallaðir kæliskápar 
með miklum afslætti!

TAKMARKAÐ MAGN

VERÐDÆMIVERÐDÆMIVERÐDÆMI

Whirlpool ARC1699
179sm KÆLISKÁPUR 
með 375 lítra kæli

Tilboð 99.995
Fullt verð 119.995

Indesit BAAN13PX
188sm KÆLISKÁPUR 
með 93 lítra frysti

Tilboð 109.995
Fullt verð 139.995

Whirlpool ARC7474
189sm KÆLISKÁPUR 
með 72 lítra frysti

Tilboð 129.995
Fullt verð 149.995

NO FROST

VERÐDÆMIVERÐDÆMIVERÐDÆMI

STÁL





FA R Ð U Á  N ÆSTA S Ö LU STA Ð E ÐA Á  W W W. LOT TO. I S  O G FÁ Ð U ÞÉR M I ÐA

SJÓÐANDI  
HEITUR

SUMARPOTTUR
Nú er Lottópotturinn fimmfaldur og stefnir fyrsti vinningur 

í 37 milljónir. Veðjaðu á vinning og vertu með.
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Hvað vitið þið hvort um annað?
Katrín: Ég bjó erlendis í níu ár og 
það gerðist ansi margt á þeim tíma, 
þannig að ég hef afsökun fyrir 
fáfræðinni. Ég veit þó að þú varst 
forstjóri 365. En maðurinn minn veit 
allt um þig.
Gunnar Smári: Já, ég er svona karla-
karl. En ég veit ekki neitt um þig. Ég 
hef ekkert fylgst með kvennaknatt-
spyrnunni, en ég veit samt að þið 
eruð komnar á stórmót, er það ekki 
Evrópumótið? Svo spiluðuð þið vin-
áttuleik við Holland um daginn.
Katrín: Það er nú ágætt að maður 
sem fylgist ekki með kvennafótbolta 
viti þó þetta mikið.
Gunnar Smári: Ég fylgist ekki mikið 
með íþróttum lengur. Ég var vanur 
að fara á völlinn til að sjá KR spila, 
en ég held ekki einu sinni með Íslandi 
í fótbolta.
Katrín: Nú?
Gunnar Smári: Það er erfitt að til-
heyra lítilli þjóð. Manni finnst stund-
um eins og maður beri ábyrgð á öllu 
sem Íslendingar gera, skammast sín 
ef forsætisráðherrann talar ekki nógu 
góða ensku og fleira í þeim dúr. Mér 
fannst ég þurfa að venja mig af þess-
ari meðvirkni og notaði karlalands-
liðið til þess. Liðið spilaði alltaf leið-
inlegan fótbolta og hékk stanslaust í 
vörn, þannig að það snertir mig ekki 
mikið þótt það tapi.
Katrín: Já, þeim hefur gengið misvel 
en ég held samt alltaf með þeim. Mér 
sýnist leikur þeirra hafa batnað með 
nýjum þjálfara. Það er meiri gleði í 
spilamennskunni.
Gunnar Smári: Ég held að áhugi 
almennings á kvennalandsliðinu 
muni kvikna fyrir alvöru þegar þið 
farið að keppa við alvöru þjóðir. Fót-
boltinn verður betri en margir gera 
sér almennt í hugarlund, og þið sláið 
í gegn. Nema auðvitað að þið tapið 
öllum leikjunum.

Valsarar eru líka fólk
Nú ættuð þið samkvæmt öllum regl-
um að vera erkifjendur, KR-ingur og 
Valsari?
Katrín: Það er oft talað um stórveld-
in tvö í Reykjavík, KR og Val. En KR 
er bara lið, rétt eins og við erum lið. 
KR hefur verið erkióvinurinn síðustu 
árin, en ég hef ekkert á móti félaginu. 
Alls ekki neitt. 
Gunnar Smári: Valsarar eru líka 
fólk. Bróðir minn heldur því reyndar 
stundum fram að hann hati Val meira 
en hann elski KR, en hann er nú held 
ég ekki alveg með fúlle femm. 
Katrín: Þetta er samt ansi góð setn-
ing hjá bróður þínum.
Gunnar Smári: Svo er líka hægt að 
elska KR og hata KR á sama tíma. 
Þá er ekkert pláss fyrir nein önnur 
lið, þau eru bara „hinir“. Auðvitað 
ber maður mun meiri taugar til sinn-
ar eigin fjölskyldu en einhverrar fjöl-
skyldu á Djúpavogi.

Nauðsynlegt að losa um spennu
Sáuð þið myndbandsupptökuna af 
„kjörklefakúkaranum“ svokallaða, 
óánægða kjósandanum sem gerði 
þarfir sínar á gólfið í kjörklefanum í 
kosningunum?
Gunnar Smári: Nei, ég ýtti ekki á 
play á upptökunni á netinu. Mér 
finnst þetta svolítið eins og að rífa 
upp dyrnar á klósettinu þegar aðrir 
eru að kúka.
Katrín: Vinnufélagar mínir voru að 
ræða um þetta atvik, en mig lang-
ar ekkert til að sjá þetta. Maðurinn 
minn trúir reyndar ekki að þetta hafi 
gerst, því hann er á þeirri skoðun að 
konur kúki hvorki né prumpi. En mér 
finnst þetta bara ógeðslegt.
Gunnar Smári. Ég hef svo sem enga 
skoðun á þessu, en þetta hefur örugg-
lega verið Valsari!
Katrín: Ég ætla nú rétt að vona að svo 
sé ekki.
Gunnar Smári: Það þyrfi eitthvað 
mikið að ganga á til að ég myndi 
grípa til svona ráða. Ég er raunar 
mjög lélegur í öllu svona andófi. Ég 
kann ekki að vera reiður með öllum 

hinum. Þegar allir aðrir eru brjálaðir, 
þá rennur mér reiðin. Ég losa mig við 
innbyrgða gremju með því að skrifa.
Katrín: Fótboltinn er einmitt ágætis 
aðferð til að fá útrás. Að sjálfsögðu er 
bráðnauðsynlegt að losa sig við svona 
spennu.
Gunnar Smári: Einmitt. Annars endar 
maður á hækjum sér í kjörklefa, og 
ekki vill maður enda þar!

Rökstólaparið hlær dátt að þessum 
vangaveltum.

Meiri kröfur gerðar til kvenna
Enn af nýafstöðnum alþingiskosning-
um. Nú hafa aldrei fleiri konur verið 
á þingi. Er það ekki bara hið besta 
mál?
Gunnar Smári: Þetta eru mjög merki-
legir tímar sem við lifum á, og þessar 
breytingar eru það merkilegasta sem 
við munum nokkurn tíma verða vitni 
að. Tíminn sem breytingar hafa átt 
sér stað á er svo örskammur, og stig-
mögnunin svo gríðarleg. 
Katrín: Já, það er alveg hárrétt.
Gunnar Smári: Hlutfall kvenna á 
Alþingi hefur risið úr því að vera um 
það bil fimm prósent á áttunda ára-
tugnum upp í 44 prósent nú. Eins er 
með fjölda kvenkyns háskólanem-
enda, sem hefur farið úr þrjátíu pró-
sentum upp í sjötíu prósent á tíu eða 
tuttugu árum. Ég segi oft í gamni við 
son minn að við hvítu karlmennirnir 
höfum haldið yfirráðum yfir jörð-
inni í þúsundir ára, en svo tekur ekki 
nema eina kynslóð að glutra þeim 
yfirráðum niður. Karlarnir eru að 
skíttapa, eins og Sjálfstæðisflokkur-
inn. Þetta er verulega merkileg þjóð-
félagsbylting.
Katrín: Breytingarnar hafa orðið 
mjög miklar á skömmum tíma. En 
samt finnst mér alveg magnað hvað 
það er alltaf verið að tala um þetta. 
Ég er ekkert brjálaður femínisti. 
Ég er á þeirri skoðun að það skipti 
ekki nokkru máli hvort það eru 63 
konur á Alþingi eða engin. Það eina 
sem skiptir máli er að hæfasta fólkið 

Karlarnir eru að skíttapa
Katrínu Jónsdóttur, fyrirliða landsliðsins í knattpyrnu og Íslandsmeistara Vals, þykir Jóhanna Guðrún frábær söngkona en 
Eurovisionlagið hennar leiðinlegt. Gunnar Smári Egilsson fjölmiðlamaður segir að mikið þyrfti að gerast til að hann gerði þarfir 
sínar í kjörklefa. Kjartan Guðmundsson ræddi um fótbolta, fjölgun kvenna á þingi og ýmislegt fleira við rökstólapar vikunnar. 

SAMMÁLA Katrín og Gunnar Smári eru sammála um að það sé betra að fá útrás fyrir reiðina áður en maður endar á hækjum sér í kjörklefa. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á RÖKSTÓLUM

veljist á þing. Punktur. Kynjakvótinn 
fer til að mynda alveg ótrúlega mikið 
í taugarnar á mér. 
Gunnar Smári: Ég er ekki hlynntur 
kynjakvóta heldur. En samt er það 
þannig að það er nauðsynlegt að 
brjóta upp ákveðna hópa þar sem 
karlar hafa verið ríkjandi. Í slík-
um hópi fer margt fram sem konur 
átta sig alls ekkert á, því málin eru 
afgreidd með karlaaðferðum, í veiði-
kofum eða einhverju slíku. Það skiptir 
máli fyrir samfélagið að brjóta þessa 
hópa aðeins upp til að svona mismun-
um eigi sér ekki stað. Enda sýnir það 
sig að þegar brestir myndast í þessa 
veggi, þá fylgir flóðgátt í kjölfarið.
Katrín: Fjölgun kvenna á Alþingi 
getur verið bæði jákvæð og neikvæð. 
Konur eru yfirleit varkárari en karl-
ar, sem getur verið kostur og galli. En 
að maður skuli fá eitthvað eingöngu 
vegna þess að maður er kvenkyns er 
óþolandi. Til dæmis er afar pirrandi 
hvað við megum lítið gera í fótbolt-
anum. Dómarinn dæmir oft á brot í 
kvennaleikjum sem aldrei yrði flaut-
að á hjá körlunum.
Gunnar Smári: Já, það eru gerðar 
meiri kröfur til kvenna í þessu tilliti. 
Það er alltaf verið að tala um virð-
ingu fyrir Alþingi, og ég held að fjölg-
un kvenna leiði til þess að fólki finn-
ist sú virðing minnka. Ástæða þess er 
sú að hugmyndir okkar um virðingu 
eru bundnar gamla feðraveldinu. Það 
er borin virðing fyrir Frímúrararegl-
unni og svona drasli (bendir á fornar 
bækur og ríkmannlega innanstokks-
muni á barnum á Hótel Holti). Þess 
vegna eigum við ekki að kvarta 
yfir því að virðing fyrir Alþingi sé 
að hrynja heldur fagna því. Alþingi 
þarf að verða opnara, virkara og eðli-
legra. Við þurfum ekki að bera virð-
ingu fyrir Alþingi, og eigum ekki að 
gera það.

Fúlir og fyndnir lýsendur
Á Jóhanna Guðrún eftir að leggja Evr-
ópu að fótum sér í Moskvu?

Katrín: Hún Jóhanna Guðrún er frá-
bær söngkona en þetta lag er ekki 
skemmtilegt. Mögulega hef ég heyrt 
það aðeins of oft því það er í stöðugri 
spilun á Bylgjunni. Ég hafði mikinn 
áhuga á þessari keppni þegar ég var 
yngri og var þá með allar helstu upp-
lýsingar um lög og flytjendur á tæru, 
en áhuginn hefur minnkað með árun-
um.
Gunnar Smári: Ég fylgist stundum 
með stigagjöfinni í Eurovision, en hef 
ekki þrek í að hlusta á lögin. Hefur 
það nokkur, nema kannski Páll Óskar 
og einhver finnskur hommi sem er 
fluttur til landsins?
Katrín: Það er greinilegt að áhugi 
þjóðarinnar á keppninni hefur dvín-
að aðeins, en hann er samt mikill 
miðað við flest önnur lönd. Áhuginn 
í Noregi, þar sem ég bjó lengi, var til 
dæmis ekki nærri því jafn mikill og 
hér.
Gunnar Smári: Það getur samt verið 
gaman að fylgjast með því hvað 
íslensku sjónvarpslýsendurnir eru 
rosalega tapsárir. Þegar fjórar eða 
fimm þjóðir hafa greitt atkvæði sín 
er oftast ljóst að Ísland mun ekki 
sigra, og þá verða þulirnir pirrað-
ir, og svo stigmagnast það þar til í 
lokin að þeir eru orðnir alveg draug-
fúlir og hrakyrða allar helstu þjóðir 
heims.
Katrín: Já, Sigmar Guðmundsson, 
sem lýsti síðustu keppni, var til 
dæmis alveg brjálaður. Og svo hefjast 
samsæriskenningarnar um Austur-
Evrópu og það allt.
Gunnar Smári: Það er bara vænisýki. 
Þetta er alveg eins og í fótboltanum; 
Þeir vinna sem langar mest að vinna 
og leggja mest í þetta. Reyndar skil 
ég ekki hvers vegna Ísland hefur ekki 
unnið enn, því okkur langar mikið til 
að vinna þessa keppni.
Katrín: Kannski er bara ágætt að 
við vinnum ekki. Í þessu ástandi er 
eflaust hægt að nýta peningana í eitt-
hvað þarfara en að halda risastóra og 
rándýra keppni á Íslandi.

Gunnar 
Smári: Vals-
arar eru líka 
fólk. Bróðir 
minn heldur 
því reyndar 
stundum fram 
að hann hati 
Val meira en 
hann elski 
KR, en hann 
er nú held ég 
ekki alveg með 
fúlle femm. 
Katrín: Þetta 
er samt ansi 
góð setning hjá 
bróður þínum.
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nnan veiðigeirans er talað 
um Vestfirði sem par-
adís skotveiðimannsins. 
Blaðamaður Fréttablaðs-
ins ákvað að láta á þetta 
reyna og lagði land undir 

fót ásamt veiðifélögum sínum. 
Stefnt var á Suðureyri við Súg-
andafjörð. Með sjálfvirka hagla-
byssu í farangrinum. Hugmyndin 
var að skjóta svartfugl og reyna 
sig við sjóstöng. Það gaf góða von 
að leiðsögumaður er goðsögn í 
veiðimennskunni. Sjálfur Róbert 
Schmidt – fæddur Súgfirðingur. 
Og það verður að segjast að hann 
stóð undir væntingum og vel það. 

Leiðangursmenn hittu á fyrir-
taks veður og á flugvellinum á 
Ísafirði tók Róbert á móti hópn-
um, keyrði með hann um Vest-
fjarðagöngin. Um leið og hann 
sagði sposkur að göngin væru 
ein „dýrasta flóttaleið landsins,“ 
fræddi hann farþega sína um að 
þar hefðu fundist öflugar vatns-
lindir sem sköffuðu Ísfirðingum 
neysluvatn. Þeir máttu áður búa 
við vatn sem máfarnir gerðu sér 
að leik að skíta í. Svo var beygt 
til hægri og í Súgandafjörð. Ekki 
er nema tuttugu mínútna akstur 
á Suðureyri. Fjörðurinn skartaði 
sínu fegursta. Þarna ólst Róbert 
upp og varð snemma heltekinn af 
veiðum af kajak. Hann komst að 
því að komast mátti í dauðafæri 
við sjófugl þannig. Sautján ára 
var hann farinn að róa um fjörð-
inn öllum stundum og veiða fugl. 
Róbert gantaðist með að heima-
menn fullyrtu að fuglalíf þar hefði 
braggast mjög eftir að hann flutti 
af staðnum. En fólk ætti ekki að 
hafa áhyggjur af hóflegum veið-
um. Nóg er af sjófugli, hann er í 
milljónavís – og herramanns matur. 
Róbert starfar hjá fyrirtækinu 
Hvíldarkletti, eða fisherman.is, 
og ber þann mikla titil sjóstanga-
veiðileiðsögumaður. Hvíldarklett-
ur rekur hótelið og veitingastaðinn 
Talisman sem dregur nafn sitt af 
þilskipi frá Akureyri sem strand-
aði utan fjarðar árið 1922. 

Svartfugl bætist við 
sjóstangveiðina
Meðal annars vegna krónu-
ómyndar innar búast margir við 
sprengju í ferðalögum innan-
lands. En þó fagurgali um ferða-
þjónustu sé mikill þá eru sorg-
lega fáir tilbúnir að taka á móti 
ferðamönnum eða hafa hugsað til 
þess að eitthvað þurfi við að vera. 
Þetta á ekki við um Súgfirðinga. 
Af miklum myndarskap hefur 
Hvíldar klettur komið upp glæsi-
legri aðstöðu til sjóstangveiða. 
Sérsmíðaðir bátar, 22 talsins, 
sem hver um sig kostar hátt í níu 
milljónir hafa verið keyptir. Um 
þá þarf að smíða hús og þá ekki 
síður ferðamennina sem væntan-
legir eru. Á undanförnum árum 
hafa komið um tvö þúsund þýsk-
ir sjóstangveiðimenn til Suður-
eyrar. Þeir fyrstu eru væntanlegir 
um miðjan maí og er þegar búið að 
bóka um 1.800 þýska gesti. „Júní 
og júlí eru nokkuð þétt bókaðir,“ 

segir Róbert. „Síðustu viðskipta-
vinir okkar fara síðan í september 
en þá fer þeim verulega fækkandi 
enda langt liðið á haustið og dag-
inn tekið að stytta og allra veðra 
von með haustlægðum.“

En þýsku ferðamennirnir voru 
ekki hinum vonglöðu veiðimönn-
um efst í huga þegar þeir vöknuðu 
fyrir allar aldir næsta dag. Með 
í för voru Dúi Landmark kvik-
myndagerðarmaður og Magða-
lena Einarsdóttir. Dúi er þaulvan-
ur veiðimaður og hefur starfað um 
heim allan við gerð veiðimynda – 
einkum í Frakklandi. Hann var 
mættur til að gera kynningar-
myndband fyrir Hvíldarklett. 
Menn skálmuðu niður á kæja með 
tæki og vistir. Dúi og Lena fóru 
með Guðmundi Svavarssyni á bát 
en Guðmundur er faðir Elíasar 
sem er framkvæmdastjóri Hvíldar-
kletts sem gerir út 11 báta frá 
Suðureyri og 11 frá Flateyri. Þeir 
Hvíldarklettsmenn hafa áhuga á 
að lengja ferðamannatímabilið og 
bjóða upp á ferðir á svartfugl en 
tímabilinu lýkur 10. maí. Aðeins 
kostar tuttugu þúsund að leigja 
bát yfir daginn en við bætist olía, 
gisting og leiðsögumaður ef vill.

Stórsnjallir og nískir þýskir 
veiðimenn
Siglt var út spegilsléttan Súganda-
fjörð. Og voru menn ekki komnir 

nema rétt út í fjarðarmynnið þegar 
fyrstu fuglarnir tóku að birtast. 
Við stýrið var sjálfur veiðimaður 
Íslands, Róbert Schmidt, og það 
verður að segjast eins og er að 
á stundum heyrðust hlátrasköll 
inni í káetunni þegar veiðimenn-
irnir voru að hitta illa. „Til ham-
ingju,“ heyrðist þegar búið var að 
plaffa fimm skotum á einn fugl þá 
loks hann féll. En við tók tíu tíma 
veiðitúr og af báðum bátum voru 

heimtur um tvö hundruð fugl-
ar sem telst ágætt. „Við veiddum 
svartfuglinn grunnt út af Skálvík, 
Deildinni og Galtarvita sem og við 
Aðalvíkina. Aflinn var blandaður 
álku og langvíu,” segir Róbert. Svo 
ákafir voru skotveiðimennirnir að 
lítið var reynt við sjóstangveiðina. 
Og það er einmitt það sem dreg-
ur þýsku veiðimennina alla leið 
til Suðureyrar. Róbert ber þýsku 
veiðimönnunum vel söguna – þó 

aðsjálni þeirra sé við brugðið. 
Þeir koma með allan kost til lands-
ins, jafnvel bjór og stundum lykta 
föggur þeirra af bjórsvækju eftir 
að einhver dósin hefur sprungið. 
En Róbert segir þá algera snill-
inga þegar sjóstöngin er ann-
ars vegar. Og mættu íslenskir 
veiðimenn margt af þeim læra. 
„Eins og flestir vita sem fylgj-
ast með sjóstangaveiði hérlend-
is, þá er aðalmarkmið erlendra 

Svartur sjór af fugli við Suðureyri
Metnaðarfull uppbygging í ferðamannaþjónustu er á Suðureyri við Súgandafjörð. Fyrirtækið Hvíldarklettur hefur fjárfest fyrir 
hundruð milljóna í 22 sérsmíðuðum bátum og gistiaðstöðu, en von er á hátt í tvö þúsund þýskum ferðamönnum sem mæta 
gagngert til að fara á sjóstöng. Jakob Bjarnar Grétarsson fór vestur og hitti þar fyrir veiðimann Íslands – sjálfan Róbert Schmidt.

RÓBERT MUNDAR BYSSUNA Á tíma komust bátverjar í fluglínu við svartfuglinn og þá sýndi meistaraskyttan Róbert úr hverju hann er gerður og tók eina fjóra eða fimm fugla á 
flugi. Þetta er við Aðalvík.  FRÉTTABLAÐIÐ/ATLI

DÚI FILMAR Dúi Landmark er þaulvanur veiðimaður auk þess að hafa gert fjölda 
veiðimynda. Hann var á staðnum og filmaði við kjöraðstæður.

KAPTEINN GUÐMUNDUR SVAVARSSON
Hefur lagt gjörva hönd á uppbyggingar-
starfið á Suðureyri og í mörg horn að 
líta. Sonur hans, Elías, er framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins en Guðmundur er 
maðurinn á vettvangi.

STÍMT YFIR DJÚPIÐ Nokkuð gaf á bátinn þegar stímt var yfir Djúpið en þegar í Aðalvík 
var komið reyndist gott skjól frá fjöllunum.

MEISTARASKYTTAN REYNDIST MEISTARAKOKKUR Stór hluti veiðimennskunnar er að kunna 
að njóta bráðarinnar og að kvöldi dags var efnt til meiriháttar villibráðarveislu á Talisman a la 
Róbert Schmidt.

LYSTAUKI: 
Beykireyktur lundi með hind-
berjasósu, hunangsmelónu 
og ferskum rifsberjum.
FORRÉTTUR:
Heitreyktur dílaskarfur á 
salatblaði með sætri sojasósu, 
ferskum bláberjum og ristuð-
um furuhnetum.
MILLIRÉTTUR: 
Beikonvafin stórlúða = Á spjóti 
í Mango Chutney marineringu 
með papriku og rauðlauk. 
AÐALRÉTTUR:
Léttsteiktar langvíubringur 
með villisveppasósu, 
sykurgljáðum kartöflum 
og steiktu grænmeti.
EFTIRRÉTTUR:
Kaffi og koníak.

MATSEÐILL A LA RÓBERT Á TALISMAN



Um það leyti er vinir syst-
kinanna á Kambsvegi 32 
voru að læra að hjóla án 
hjálpardekkjanna voru 

þau farin að bruna um á litlu mót-
orhjóli. Öll hafa þau lært taktana 
á sömu litlu Hondunni sem var 

keypt fyrir elsta drenginn 
þegar hann var fimm ára. Þá 

var áhugi hans reyndar kviknað-
ur fyrir löngu. „Torfi var búinn 
að kaupa sér fyrsta hjólið þegar 
Freyr var tveggja ára. Á þeim 
tíma bjuggum við á Ítalíu þar sem 
mótorhjól eru á hverju götuhorni. 
Freyr skreið upp á hvert einasta 
hjól sem hann sá og fékk að prófa,“ 
segir mótorhjólamamman Sigur-

laug. Þann titil ber hún vel, enda 
er hún enginn eftirbátur annarra 
fjölskyldumeðlima þegar kemur 
að hjólunum. Á sumrin sést hún 
bruna um götur Reykjavíkur á 
Ducati-götuhjóli og hún er stuðn-
ingsmaður sonar síns númer eitt 

Öll fjölskyldan á mótorhjólum
Hjónin Sigurlaug Jónasdóttir og Torfi Hjálmars-

son búa við þann lúxus að þurfa aldrei að glíma 

við unglingana sína um það hvað eigi að gera 

í sumarfríinu. Öll fjölskyldan er á kafi í mótor-

sporti og þegar frítími gefst eru allir sammála 

um hvernig er best að eyða honum: Á hjólunum 

úti í sveit.  

Barnaafmælið
Litríkt barnaafmæli við 
heima smíðað 
langborð. SÍÐA 6

maí 2008

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Mótorhjólabörn 
Sólveig, Sigrún og Freyr.

Listasöfn
Börn eru skemmtilegir og áhugasamir gestir 
listasafna.  SÍÐA 2

MENNINGARHÁTÍÐ FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

VELKOMIN
9. - 15. MAÍ

FRAMHALD Á SÍÐU 4
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2 fjölskyldan

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði 

Fréttablaðsins. Ritstjórn: Sigríður Björg Tómasdóttir Hönnun: 

Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Valgarður Gíslason Pennar: 

Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, Vera Einarsdóttir Ljósmyndir: 

Fréttablaðið Auglýsingar: Benedikt Jónsson benediktj@365.is

Vera 
Einarsdóttir 
skrifar

Ævintýraþrá, auðugt ímyndunarafl og fífl-
dirfska eru atriði sem lýsa mínum karakter 
einna síst. Ég telst víst með eindæmum 

regluföst, raunsæ og ferköntuð. Eins æsispennandi 
og þessir eiginleikar hljóma þá smitast þeir yfir 
í flestar daglegar athafnir og þar með talið yfir 
í uppeldið. Það einkennist á köflum af kæfandi 
umhyggju, hræðsluáróðri um allar mögulegar og 
ómögulegar hættur og fram úr hófi raunsæjum 
útskýringum á öllu milli himins og jarðar.

Til allrar hamingju er betri helmingur á heim-
ilinu sem er talsvert léttúðugri en ég og á hann 
eflaust ríkan þátt í því að sjö ára sonur okkar er 
ekki taugatrekktari en raun ber vitni. Faðir hans 
slær á létta strengi og fær drenginn til að hlæja að 
tiktúrunum í móður sinni. Hann fer með honum í 
stríðsleiki í tölvunni og leyfir honum að vera húfu-
laus og á peysunni í nístingsfrosti. 

En umrætt raunsæi er nú farið að valda mér 
nokkrum vandræðum í uppeldinu enda hrökkva 
spurningar um stórt sem smátt af vörum drengs-
ins á hverjum degi. Ég bregð því yfirleitt fyrir mig 
að svara eins og ég sé að lesa upp úr orðabók en 
átta mig svo á því að ég er að tala við barn en ekki 
jafnaldra minn. Eftir útskýringar mínar á upphafi 
mannkyns eða öðrum sólkerfum er drengurinn oft 
ekkert nema augun og skelfingarsvipurinn leynir 
sér ekki. Ekki nema furða að hann sé stundum 
stressaður og þykir sumum nóg um hvað hann er 
farinn að líkjast móður sinni í háttum. Ég bind þó 
vonir við að hann næli sér í fleiri karaktereinkenni 
föðurins um leið og ég reyni að sitja á mér.

Ég verð þó að játa að ég á langt í land með að gefa 
ímyndunaraflinu lausan tauminn. Ég á til dæmis 
skelfilega erfitt með að halda sögum um jólasveina, 
tannálfa og aðrar furðuverur sem sækja manna-
börnin heim til streitu og þarf að hafa mig alla við 
til að halda mér saman og leyfa barnslegu sakleys-
inu að blómstra. Þegar tennurnar fóru hins vegar að 
hrynja úr barninu tók ég strax þá afstöðu að segja 
blákaldan sannleikann: „Það er ekki til neinn tann-
álfur sem kemur og gefur þér eitthvað fallegt í stað-
inn fyrir tönnina. Það eru mamma og pabbi sem 
gera það.“ Það er svo bara spurning hvenær hann 
fer að leggja saman tvo og tvo. 

Nú þegar svínaflensufaraldur geisar rifjast svo 
upp fyrir mér hræðsluáróðurinn sem ég viðhafði 
þegar fuglaflensa tók sig upp hér um árið. Þá vorum 
við búsett í Svíþjóð og mátti drengurinn varla fara 
út úr húsi. Þegar frænka hans tók sig svo til og 
sparkaði fótbolta upp til himins tók drengurinn and-
köf af ótta við að boltinn kæmi smitaður til baka 
og hrópaði: „Passaðu þig á fuglaflensunni.“ Atvikið 
varð vitaskuld að aðhlátursefni í fjölskyldunni. 
Fyrir vikið hef ég farið mér hægt í svínaflensu-
umræðunni og ekki minnst á hana einu orði. 

BARNVÆNT

Laugardalurinn Í miðri Reykja-

vík er mikill sælureitur þar sem 

Laugardalurinn er. Einstaklega 

skjólgóður og skemmtilegur fyrir 

útivist fjölskyldunnar hvaða dag 

vikunnar sem er. Í Laugardalnum er 

hægt að skoða Grasagarðinn og 

spóka sig í skrúðgarðinum. Þvotta-

laugarnar vekja verðskuldaða athygli 

ungviðisins, við minnismerki þar er 

að finna gamlar myndir frá þeim tíma 

er þær voru í notkun sem gaman er 

að skoða. 

Svo slær heimsókn í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinn auðvitað alltaf í 

gegn. Garðurinn er opinn alla daga 

frá klukkan tíu til fimm og þar er nóg 

að skoða fyrir unga sem aldna, 

íslensku húsdýrin, seli og fiska. Þegar dýraskoðun lýkur er svo nóg af tækjum fyrir krakka að skemmta 

sér í. Verð fyrir börn eldri en fjögurra ára er 400 krónur en unglingar þrettán ára og eldri borga 500 

krónur í aðgangseyri. Eldri borgarar fá hins vegar frítt í garðinn og því ódýr skemmtun fyrir afa og 

ömmur að fara með barnabörnin í heimsókn þangað. 

Það er mikilvægt að kenna krökk-
um að nýta þann vettvang 
sem söfn eru,“ segir Alma Dís 
Kristinsdóttir, verkefnastjóri 

fræðsludeildar Listasafns Reykjavík-
ur. „Og það er engin ein rétt leið 
til þess að skoða sýningar. Oft 
eru krakkar mjög opnir og 
næmir fyrir listsýn-
ingum og koma 
með skemmtilegar 
tengingar. Skemmti-
legustu heimsóknirn-
ar eru þegar krakkar 
koma fullir fordóma á 
safnið, halda að þeim 
finnist leiðinlegt en 
finnst svo gaman.“

Alma Dís tekur oft í 
starfi sínu á móti skóla-
krökkum og hefur því reynslu 
af því að tala við hópa barna um 
myndlistarsýningar. Slík safna-

fræðsla er þó aðeins hluti starfans því að 
markmið safnanna er að ná til barna og 
fjölskyldufólks með ýmsum öðrum hætti. 
Á Kjarvalsstöðum er til dæmis alltaf sýn-
ing sem er sett upp sérstaklega fyrir börn 

og tengist þá gjarnan þeirri sýningu 
sem er í gangi. Þá má benda á 

að í Hafnarhúsinu er núna 
í gangi sýning Ilmar 
Stefánsdóttur Erró 
Myndaspil en lista-
konan hefur þar búið 
til stóra myndakubba 
úr verkum Errós. 

En Alma segir það 
alls ekki nauðsynlegt 
að sérstakar sýning-
ar fyrir krakka séu 

í boði til þess að þau 
njóti heimsóknar á safn. 

„Við viljum meina að allir geti 
skoðað sýningarnar og ef að full-

orðnir og börn koma saman þá er 

skemmtilegt að leyfa börnunum að ráða 
ferðinni,“ segir Alma Dís sem að bendir 
á að á söfnunum liggi frammi bæklingur 
sem sé sniðugt fyrir foreldra að glugga 
í; Hvað er svona skemmtilegt við safn? 
„Hugmyndin er sú að krakkar og full-
orðnir séu jafngildir sýningargestir, þau 
megi ráða ferðinni og velja sér það sem 
þeim þykir áhugavert. En auðvitað verða 
þau að virða reglur safnsins, eins og að 
ekki má snerta listaverkin.“ 

Frítt er inn á umrædd söfn og segir 
Alma að það sé um að gera fyrir fjöl-
skyldur að koma oft og kynnast söfnunum 
smám saman. „Listasöfn eru spennandi 
vettvangur til að læra. En þau eru líka 
góður vettvangur til að eiga dýrmætar 
samverustundir með fjölskyldunni. Það 
eru til rannsóknir sem benda á að þau 
gefi rými og næði til þess að ræða ýmis 
málefni ótengd safninu sjálfu og þannig 
verði til verðmætar stundir í uppeldinu.“
  - sbt

Vettvangur til að upplifa, 
læra og ræða málin
Börn og fullorðnir eru jafngildir safngestir, segir Alma Dís Kristinsdóttir á Listasafni Reykjavíkur. Hún 

hvetur fjölskyldur til þess að setja ferðir á listasöfn á dagskrá hjá sér. Krakkar eru opnir og næmir 

gestir sem hafa oft annað sjónarhorn en fullorðnir. Engin ein aðferð er rétt við að skoða listaverk.

Líf og fjör Krakkar úr Hlíðaskóla skoða myndakubba Ilmar Stefánsdóttur undir leiðsögn Ölmu Dísar Kristinsdóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ferkantað uppeldi

Kringlunni • Simi 568 1822 og Smáralind • sími 564 1822
www.polarnopyret.is

KAUPAUKI
Hverju setti af vindúlpu og buxum fylgja stígvél*

*meðan birgðir endast



á tilboði til 4. maí
5.980 kr.

Silfurskeiðin er ómissandi fyrir alla þá sem áhuga hafa á matreiðslu. Hún sýnir 

hvernig á að matreiða holla og gómsæta máltíð, í fyrsta lagi með því að velja 

réttu hráefnin og í öðru lagi með að fylgja fjölbreyttum uppskriftum sem geta verið 

einfaldar eða fl óknar, en eru alltaf útskýrðar á skýran og skilmerkilegan hátt. 

Matreiðslubókin sem Ítalir gefa börnunum 
sínum til þess að kenna þeim aðferðir 
foreldra sinna og ömmu og afa – og sýna 
þeim um hvað ítölsk matargerð snýst 
í raun og veru

Bókin er ein heild, sögurnar samstæðar og töluvert frábrugðnar þeim 

sem Halldór skrifaði á yngri árum; ekki beinlínis raunsæjar og dálítið 

á skjön við hversdagslegan veruleika. Stíll Halldórs er þó ávallt samur 

við sig, beittur, kíminn og bragðvís, og í efninu má greina ýmsa þætti 

sem eiga sér samsvörun í öðrum og frægari verkum hans.

Sjöstafakverið er síðasta smásagnasafn 
Halldórs Laxness og geymir sjö 
eftirminnilegar og margræðar sögur, 
leiftrandi af alkunnum húmor skáldsins

Mundu eftir þjóðargjöfi nni!

Sannkallaðar  
     þjóðargjafi r

499 kr.

Nýttu þér þjóðargjöfi na og náðu
í bíblíu ítalskar matargerðar.

Sjöstafakverið á einstöku verði 
í tilefni viku bókarinnar.



4 fjölskyldan

þegar hann er að keppa í mótor-
krossi. Eiginmaðurinn á heimil-
inu er sennilega sá forfallnasti af 
þeim öllum og á bæði götu- og tor-
færuhjól af öllum toga. 

Keppir á alþjóðamótum
Áhugi Freys á mótorhjólum hefur 
síst minnkað með árunum og 
í dag eiga þau hug hans allan. 
Hann keppir í mótorkrossi fyrir 
Kawasaki-liðið og Bílanaust er 
stuðningsaðili þess. Hann hefur 
hampað Íslandsmeistaratitli 
tvisvar og keppt á alþjóðamót-
um. Freyr segir mótorkrossið, 
sem fer fram í stuttri hringlaga 
braut með stökkpöllum og kröpp-
um beygjum, bæði ótrúlega 
skemmtilegt og reyna verulega á 
úthald og styrk. „Þetta er svolít-
ið „hardcore“, maður fær drullu 
upp í sig og getur ekki andað í 
tuttugu mínútur á meðan maður 
er að klára brautina.“ Blaðamanni 
finnst lýsingin hljóma heldur ógn-
vekjandi. Þegar Freyr lýsir því 
hvernig þrjátíu manns mætast í 
einni beygju á ógnarhraða segir 
mamman: „Það er sko langmest 

spennandi!“ Það er ekki á henni að 
heyra að hún óttist um krakkana 
sína í brautunum. „Þau eru svo vel 
varin, með hálskraga, nýrnabelti 
og allan mögulegan búnað. Það er 
ekki startað nema allt sé örugg-
lega í lagi. En æsingurinn verður 
samt stundum svo yfirþyrmandi 
að ég verð örmagna af spennu. Þá 
þarf ég skyndilega að sýsla eitt-
hvað annað, eins og að hella upp 
á kaffi.” 

Endúró frekar en mótorkross
Systurnar Sigrún og Sólveig, fjór-
tán og tíu ára, eru fullar stolts yfir 
afrekum bróður síns. Þær eru þó 
líka á kafi í sportinu og eiga báðar 
sín eigin hjól. „Mér finnst endúró 
langskemmtilegast,“ segir Sigrún. 
Það snýst um að keyra á löngum 
og þröngum slóðum sem lagðir 
eru í náttúrulegu umhverfi. „Mér 
finnst nefnilega skemmtilegra að 
keyra í náttúrunni en á brautum. 

Og ég hef heldur engan sérstak-
an áhuga á að keppa.“ Yngri syst-
ur hennar, Sólveigu, finnst hvort 
tveggja jafn skemmtilegt. Henni 
finnst gaman að keyra í braut-
um og er að melta það með sjálfri 
sér að keppa þegar hún verður 
eldri. Og hún verður ekkert bara 
að keppa við stráka, enda margar 
stelpur farnar að stunda sportið. 
„Í dag eru um þrjátíu stelpur að 
keppa. Sumar þeirra eru orðn-

ar svo góðar að maður sér ekki 
mun á þeim og strákunum,“ segir 
Sigurlaug. 

Þegar fjölskyldan byrjaði í 
mótor sportinu voru ekki margir 
sem deildu áhuga hennar. Í dag 
hefur það heldur betur breyst og 
hjóla nú í kringum þrjú þúsund 
manns í frístundum. Í takt við auk-
inn fjölda iðkenda hefur aðstað-
an snarbatnað og er fjölda góðra 
brauta að finna víða um land.  

„Við höfum fengið alveg frábærar viðtökur og það er 
greinilegt að það var þörf fyrir svona skóla,“ segir 
Örn Sævar Hilmarsson. Hann og æfingafélagi hans, 
Aron Ómarsson, stofnuðu Motocross-skólann hinn 9. 
janúar á þessu ári. Þeir ákváðu að ráðast í rekstur-
inn eftir að hafa haldið nokkur námskeið sem 
gríðarleg aðsókn var í. 

Þeir Örn og Aron bjóða bæði mótorkross 
og endúró-námskeið fyrir unga sem aldna, 
stelpunámskeið, byrjendanámskeið, 
krakkanámskeið og líkamsræktarnám-
skeið sem miða sérstaklega að því að 
koma þátttakendum í form fyrir átökin á 
hjólinu. 

Námskeiðin fara fram í einhverri þeirra 
fimm brauta sem eru í nálægð við Reykjavík. 
Vinsælast er að vera í Bolöldu, til móts við 
Litlu kaffistofuna, þar sem aðstaðan er best. 
Staðsetningin stjórnast þó algjörlega af veðri 
og ástandi brauta. 

Aron ráðleggur þeim sem eru að byrja að 
fara á einkaþjálfunarnámskeið. „Þau henta 
sérstaklega vel fyrir byrjendur. Flestir sem 
hafa mætt á þau námskeið ná mjög góðum 
árangri á stuttum tíma. Þetta er bara svipað 
og með aðra líkamsrækt, einkaþjálfunin skilar 
bestum árangri á stystum tíma.“ 

Skólinn útvegar þeim hjól sem ekki eiga slíkt 
sjálfir. Svo eru þeir með ljósmyndara á sínum 
snærum svo nemendur geta keypt mynd af sér á 
diski á námskeiði loknu. Frekari upplýsingar um 
skólann er að finna á vefsíðunni www.mxs.is. - hhs

Lært að hjóla í mótorhjólaskóla

ÞESSU FYLGJA svo margir góðir kostir. Við erum til 
dæmis saman flestar helgar á sumrin, keyrum um landið 
og leitum  uppi gamla slóða eftir bændur og búalið,“
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fjölskyldusport
hjólum saman um landið ...

Litla systir Sólveig er tíu ára en hún 

byrjaði að keyra mótorhjól sex ára. 

Í fullum skrúða Sigurlaug og Sólveig 

fylgjast með Frey fyrir keppni. 

FRAMHALD AF FORSÍÐU

ÖRYGGIÐ FYRST  Fáar íþróttagreinar krefjast eins mikils hlífðarbúnaðar og torfæruvélhjólaakstur. 

Góður hjálmur, hálskragi, brynja, hnéhlífar, hlífðarvettlingar og góðir skór eru nauðsynjar sem allir sem 

ætla að stunda sportið fyrir alvöru þurfa að eignast. Nokkrar verslanir sérhæfa sig í búnaði fyrir mótó-

kross, meðal annars Púkinn, JHM Sport, Nítró og MX Sport. 

Feðgar Torfi er sjaldan 

langt undan þegar 

Freyr er að keppa. 

Freyr á flugi Tvisvar sinnum hefur 

Freyr unnið Íslandsmeistaratitil. 

Íslenska liðið 
Freyr keppti fyrir 

Íslands hönd á 

Norðurlanda-

móti árið 2005. 
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AFMÆLISÚTGÁFA 
 Framleiðsla á Skötunni 
eftir Halldór Hjálmars-
son hefur verið hafin 
að nýju í tilefni af 50 
ára afmæli stólsins. 
Hann kemur brátt á 
markað. BLS. 3

HÖNNUN DALÍS 
 Málaranum Sal-

vador Dalí var margt 
til lista lagt. Meðal 
annars fékkst hann 

við húsgagnahönnun í 
anda súrrealisma.

BLS. 4

Hugmyndir að vorlegum og fallegum blómapottum 
sem passa jafnt innan- sem utandyra. BLS.  2

POTTAR 
TIL PRÝÐI

Allt til rafhitunar
Olíufylltir rafmagnsofnar

Brenna ekki rykagnir. Auðveld uppsetning á vegg. 
250 - 400 - 750 - 800 - 1000 - 1600 - 2000 wött.

Norskir hitakútar
 Úr ryðfríu stáli
 Fyrir sumarhús og heimili
 Yfir 30 ára reynsla hérlendis

10 ára
ábyrgð
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● GEGN KRABBA  Krabba-
meinsfélag Íslands hefur gert 
samning við Einar Farestveit & 
co hf., umboðsaðila Kitchenaid 
á Íslandi um að 10.000 krónur 
af söluandvirði hverrar bleikr-
ar Kitchenaid-hrærivélar renni 
til styrktar félaginu. Einari Far-
estveit & co hf. og Kitchenaid 
þótti við hæfi að styðja starf 
félagsins þar sem vélin er tákn 
ytra fyrir stuðning Kitchenaid 
gegn brjóstakrabbameini.

„Ein af mínum fyrstu minningum 
er að ég var að brasa í skúrnum hjá 
pabba og hann var að smíða stól. Nú 
er sonur minn að upplifa nákvæm-
lega það sama,“ segir arkitektinn 
Örn Þór brosandi. „Ég er að dúlla 
við það á kvöldin að framleiða Sköt-
una – og það eru fleiri sem koma að 
því. Lappirnar eru framleiddar hjá 
Sóló-húsgögnum og gúmmífesting-
arnar eru sérsteyptar hjá Gúmmí-
steypu Þ. Lárussonar, þeirri sömu 
og fyrir fimmtíu árum. Þarna eru 
heiðursmenn sem eiga þakkir skil-
ið fyrir að nenna að standa í þessu 
með mér.“

Þá er það sagan: „Pabbi lærði 
í Kaupmannahöfn frá 1953 til 
1956. Akkúrat þá var Maurinn 
að koma fram og margir að þróa 
stóla í sama efni. Skatan er unnin 
í þeim anda en höfðað til Íslands 
með fiskforminu. En eftir að við 
gengum í EES lagðist framleiðsla 
á húsgögnum hér niður eins 
og mörgu öðru,“ lýsir 
Örn Þór. 

Aðspurður kveðst 
Örn Þór nota tekk, eik, 
hnotu og litaðan við í þá stóla 
sem hann framleiði 
og lappirnar 
séu með króm-
húð. Grindin er 
framleidd hér á 
landi en setan 
og bakið koma 
frá  stór r i 
verksmiðju í 
Þýskalandi. 
„Ég lét útbúa 

mót eftir upprunalega stólnum,“ 
segir Örn. En hafa forsend-

urnar ekki breyst eftir að 
kreppan kom?

„Jú, ég hefði aldrei 
farið í gang með þetta 

verkefni í þessu árferði 
því innflutti hlutinn er um 

þriðjungur kostnaðarins,“ 
viðurkennir hann. 

Örn Þór segir af-
mælisútgáfu Skötunn-
ar væntanlega hvað úr 
hverju og hún verður 
sérmerkt. „Afmælis-
útgáfan er úr tekki og 
eik og lappirnar með 
upprunalegri nikkel-
húð,“ lýsir hann.  - gun

Höfðað til Íslands 
með fiskforminu 
● Hálf öld er frá því Halldór Hjálmarsson hannaði stólinn Sköt-
una sem var framleiddur til 1973. Skatan er klassík og nú er byrj-
að að smíða hana að nýju fyrir tilstilli Arnar Þórs, sonar Halldórs.

Arkitektinn Örn Þór segir það áhugamál 
hjá sér að framleiða Skötuna. Með því 
heldur hann líka merki fðður síns á lofti.

Skatan er form-
fagur stóll. 

G lerperlur eru viðfangsefni glerlistakonunnar Nadine Martin á 
sýningunni Skarað að eldi perlunnar sem er haldin á skörinni hjá 

Handverki og hönnun við Aðalstræti 10 í Reykjavík. Er þar líkast til fyrsta 
einkasýning á glerperlum á Íslandi.

Auk þess að sýna glerperlur sýnir Marin ýmsa muni unna úr þeim, 
til að mynda bókamerki, höld, tölur, skartgripi og fleira. Flestar eru 

perlurnar innan við 25 milli-
metra í þvermál, settar alls kyns 
smáatriðum í litum og mynstri.

Algengt er að fólk telji að 
málað sé á glerkúlur. Stað-
reyndin er hins vegar sú að að 
allt mynstrið, litirnir og perlan 
öll er fullunnin í gasloga áður 
en hún er sett í ofn til herslu. 
Hver og ein perla er því verð-
ugt verkefni fyrir augað.

Sýningin stendur til 18. maí. 
Salurinn er opinn virka daga frá klukkan 9 til 18, fimmtudaga til klukkan 
22 og sunnudaga milli klukkan 12 og 17.

Glerperlur og gersemar

1.   Stór útipottur Þessi stóri úti-
pottur er úr ryðfríu stáli, fæst í 
IKEA, og kostar 3.990 krónur.

2. Ker Vel fer um eininn í þessu 
keri frá Garðheimum sem kostar 
4.900 krónur. 

3. Leirpottur Þessir hangandi leir-
pottur fæst í IKEA og kostar 1.990 
krónur. 

4. Úr ryðfríu stáli Þessi rúmar 
fullt af blómum og jafnvel lítið tré 
og kostar 3.990 krónur í IKEA.

5. Snotur Vel fer um sumar blómin 
í þessum snotra blómapotti frá 
IKEA. Hann kostar 295 krónur. 

 6. Klassískur Þessi pottur 
frá Garðheimum færi vel 
við útidyrahurðina. Kostar 

3.500.  

Pottar eru pallaprýði
● Rigning stöku sinnum er engin afsökun fyrir því að gleyma því að sumarið er komið. Fallegir 
pottar og ker, fullir af litríkum sumarblómum, eru tilvalin leið til að lífga upp á pallinn. 

Hægt er að fegra garðinn með flottum pottum á veröndinni.
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

SELLÓLEIKARINN  Natalie Gutman verður með ein-

leikstónleika í Salnum í dag laugardaginn 2. maí. Hún leikur 

þrjár sólósvítur fyrir selló eftir J.S. Bach. www.salurinn.is

Annasöm helgi er fram undan 
hjá Ástu Valdimarsdóttur hlátur-
jógakennara. „Á sunnudaginn er 
alþjóðlegi hláturdagurinn og því 
verður helgin hjá mér að stór-
um hluta undirlögð af hlátri,“ 
segir Ásta, sem mun kenna opinn 
hláturjógatíma í Manni lifandi 
í dag frá frá 10.30 til 11.30. Á 
sunnudaginn mun Hláturkæti-
klúbburinn, sem Ásta er í forsvari 
fyrir, standa fyrir hláturgöngu í 
Laugardalnum. „Gangan hefst 
klukkan 13 við gömlu þvotta-
laugarnar og svo göngum við inn 
í dalinn,“ segir Ásta en teknar 
verða hláturæfingar á leiðinni, 
sungið og farið í leiki.

En fá ekki sumir aulahroll við 
það að hlæja upp úr þurru? „Jú, 
mörgum finnst þetta asnalegt í 
upphafi og því reyni ég að kynna 
þetta vel fyrir fólki svo það líti 
heldur á þetta sem líkamsrækt.“

Við biðjum Ástu að segja aðeins 
frá hláturjóga. „Hláturjóga er 
aðferð sem þróuð er af indverska 
lækninum dr. Madan Kataria. 
Það er sambland æfinga og jóga-
öndunar og byggist á þeirri vís-
indalegu staðreynd að hvort sem 
hlegið er vegna ytra áreitis eða 
af innri hvötum þá bregðist lík-
aminn eins við, og jákvæð áhrif 
á hann verða þau sömu,“ segir 
Ásta en hláturinn á að hafa bæt-
andi áhrif á andlega og líkam-
lega líðan, samskipti við aðra 
og sjálfsmat fólks sem stundar 
þær. 

En hver er tilgangurinn með 
hláturdegi? „Þetta er hugsjón 
sem miðar að því að stuðla að 
friði manna á milli í heiminum 
með því að fólk hlæi með hvert 
öðru,“ svarar Ásta og innt eftir 
því hvort hún sjálf hljóti ekki að 
vera yfirmáta hamingjusöm fyrst 

hún sé síhlæjandi svarar hún því 
til að hún finni æ oftar fyrir ham-
ingjutilfinningu og finnist lífið 
dásamlegt. Hún viðurkennir þó 
að eiga líka sínar dökku hliðar. 
„Stundum gleymi ég að hlæja 
og verð leið en þá hugsa ég bara 
aftur um það að brosa og hlæja 
og lífið brosir við mér á ný,“ segir 
Ásta og hlær eins og vera ber.  

Ásta ætlar þó ekki að liggja í 
hláturkasti alla helgina. Ýmis-
legt annað er á döfinni. „Ég ætla 
að fara í sund á morgnana eins 
og mér finnst oft gott að gera 
og reyna svo að komast eitt-
hvað meira út í náttúruna. Svo 
var ég líka búin að lofa vinkonu 
minni að hjálpa henni að flytja,“ 
segir Ásta, sem nýtur þess einn-
ig að eyða sem mestum tíma með 
barnabörnunum enda klárt að 
það veitir ekki síður hamingju 
en hláturinn. solveig@frettabladid.is

Hlátrasköll í Laugardal
Alþjóðlegi hláturdagurinn er haldinn hátíðlegur um allan heim á sunnudaginn. Hér á landi mun Hlátur-
kætiklúbburinn, undir stjórn Ástu Valdimarsdóttur, efna til hláturgöngu í Laugardalnum.

Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari hlær hjartanlega enda skemmtileg helgi fram undan hjá henni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Léttar og sumarlegar herra-
mokkasíur úr leðri, skinn-
fóðraðir og með sterkum 

slitsóla. 

litir: espresso, cognac, 
sahara og svart 
stærðir: 40 - 46 
verð: 14.700 - 

Hefur flú starfa› í greininni í fimm ár e›a lengur
og getur sta›fest fla› me› opinberum gögnum?

 Viltu ljúka námi í pípulögnum?

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400, frekari uppl‡singar er jafnframt hægt a› sko›a
www.idan.is.
Einnig er hægt a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is

Samskonar verkefni er veri› a› vinna í málarai›n, vélvirkjun,
stálsmí›i, blikksmí›i og húsasmí›i.

Hófst flú nám í pípulögnum
en laukst flví ekki?
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Ebba fræðir okkur um það hvernig hægt er að útbúa einfaldan og 
næringarríkan mat fyrir börn frá 6 mánaða aldri. 
Námskeiðið nýtist líka þeim sem eru með eldri börn.
Upplýsingar og skráning eru í síma 694-6386 eða á netfanginu: 
ebbagudny@internet.is.  Verð 3.500 kr

Hvað á ég að gefa 
barninu mínu að borða?
Námskeið með Ebbu Guðnýu í Yggdrasil

Miðvikudagana 6. og 27. maí
kl. 20:00-22:00
Tvö námskeið í verslun Yggdrasils, Skólavörðustíg 16

Farið verður yfir hvernig á að meðhöndla og búa til 
rétti sem innihalda :
Ávexti og grænmeti
Heilt korn eins og quinoa, hirsi, hafra, spelt o.fl.
Baunir, kaldpressaðar olíur, möndlumauk, tahini, 
möndlur og fræ.

Veglegt uppskriftar- og fróðleiks-
hefti fylgir með námskeiðinu.



KARLAKÓR REYKJAVÍKUR  er á tónleika-

ferðalagi á Norðurlandi þessa helgi. Í dag syngur 

hann á tónleikum í Blönduóskirkju klukkan 16. Á 

efnisskránni eru fyrst og fremst þekkt íslensk lög.

Í maímánuði verður vorinu fagnað 
á Hornafirði með hátíðinni Vorið í 
ríki Vatnajökuls. „Við viljum  vekja 
athygli á öllum þeim góðu hlutum 
sem eru að gerast í ferðaþjónust-
unni, menningunni og matvæla-
framleiðslunni,“ segir Rósa Björk 
Halldórsdóttir framkvæmdastjóri 
í ríki Vatnajökuls.

„Við munum vekja athygli á 
okkur með ýmsum hætti þennan 
mánuð bæði með auglýsingum og 
uppákomum,“ segir Rósa en núna 
um helgina verður svokallað fugla-
festival á Höfn á Hornafirði og á 
Djúpavogi. „Þar verður hægt að 
fá leiðsögn á klukkutíma fresti um 
Einarslund og Ósland,“ segir Rósa, 
en Hornfirðingar fagna nú einnig 
því að humarvertíðin er byrjuð. 

Einhverja helgi í maí er svo 
ætlunin að gera matvælum frá 
Héraði góð skil að Smyrlabjörg-
um í Suðursveit. „Matvælafram-
leiðsla er nokkur hér fyrir aust-
an og margir smáframleiðendur 
sem framleiða matvæli í matvæla-
smiðju Matís sem er hér á Horna-
firði,“ segir Rósa og bætir við að í 
pípunum sé að markaðssetja þess-
ar matvörur undir einu vörumerki 
í framtíðinni.

Ferðamenn setja sitt mark 
á sveitarfélagið. „Ferðir upp á 

jökul eru löngu hafnar og hingað 
hrannast ferðamenn á leið sinni 
á Hvannadalshnúk,“ segir Rósa. 
Öflug afþreyingarfyrirtæki er að 
finna í ríki Vatnajökuls sem skipu-
leggja ferðir upp á jökul í jökla-
göngu, vélsleðaferðir og göngu-
skíðaferðir. 

Seinna í mánuðinum er ætlunin 
að ná ísjaka úr Jökulsárlóni sem 
ísskurðarsnillingur á að skera út í. 
Mikið frost hefur verið  hingað til í 
lóninu en um leið og losnar um jak-

ana verður ráðist í það verkefni.
„Svo eru siglingarnar byrjaðar í 

Jökulsárlóni og þar getur fólk séð 
mikið lífríki,“ segir Rósa en fyrir 
utan ríkt fuglalíf er fjöldi sela í 
lóninu sem orðnir eru vanir ferða-
mönnum og því ótrúlega spakir. 
„Þá eru hér hreindýr um allt og 
vert að vara ökumenn við þeim,“ 
segir Rósa en hátíðinni líkur 
fyrstu helgina í júní með opnun á 
Papasýningu í Þórbergssetri og á 
Djúpavogi. solveig@frettabladid.is

Vorið í ríki Vatnajökuls
Ríki Vatnajökuls fagnar vorkomunni með ýmsum hætti í maímánuði. Núna um helgina verður fugla-
festival á Höfn á Hornafirði og á Djúpavogi þar sem boðið er upp á leiðsögn á klukkutíma fresti.

Selir eru í hundraðatali á Jökulsárlóni. Hér eru tveir spakir selir á litlum jaka, en 
siglingar á lóninu eru hafnar. MYND/RUNÓLFUR HAUKSSON

Dagur myndlistar er haldinn 
hátíðlegur í dag og af því tilefni 
ætla listamenn um víðan völl að 
opna vinnustofur sínar. 

„Við myndlistarmenn höfum á 
tilfinningunni að myndlistin sé 
svolítið falin. Ekki eru til mikl-
ar hagtölur um myndlist, fram-
lag myndlistarmanna og annað. 
Þetta er nokkuð stór grein og vax-
andi en er einhvern veginn svo-
lítið ósýnileg þó svo myndir séu 
að vísu út um allt og sýnilegar,“ 
segir Áslaug Thorlacius mynd-
listarkona og heldur áfram: „Með 
Degi myndlistarinnar viljum við 
vekja athygli á myndlistinni á 
jákvæðan hátt og bjóða fólki að 
heimsækja vinnustofur mynd-
listarmanna, en alltaf er ákveðin 

forvitni fyrir því að koma inn á 
vinnustofur.“

Dagur myndlistar er árviss við-
burður, haldinn fyrsta laugardag 
í maí, en þá opna myndlistarmenn 
vítt og breitt um landið vinnustof-
ur sínar fyrir gestum og gang-
andi. „Að þessu sinni verður opið 
hús milli klukkan 13 og 16 í dag 
á fjölmörgum vinnustofum vítt 
og breitt um landið. Til dæmis í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnar-
firði, á Ísafirði, Skagaströnd, 
Akureyri og í Freyjulundi við 
Eyjafjörð, á Egilsstöðum, Seyðis-
firði og í Hruna,“ segir Áslaug 
áhugasöm. Dagur myndlistar-
innar er skipulagður af Sambandi 
íslenskra myndlistarmanna (SÍM) 
en á vefsíðu þeirra, www.sim.is, 
gefur að líta ítarlegri dagskrá.

hrefna@frettabladid.is 

Listamenn bjóða 
gesti velkomna

Áslaug Thorlacius kennir smíði í Melaskóla og er það því oft hennar vinnustofa. 
Myndlistarmenn vítt og breitt um landið ætla að opna vinnustofur sínar fyrir gestum 
og gangandi í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Klæðskerameistarinn Diuedonne frá Lomé í Tógó opnar í dag búð og saumaverk-
stæði á Skólavörðustíg 22. Búðin verður aðeins opin á föstudögum og laugardög-
um í maí eða eftir samkomulagi í síma 659-7515. Í búðinni verða til sölu vörur í 
fatamerkinu TOGO TO GO. Fötin hafa verið til sölu hér á landi um nokkra hríð og 
hafa hettujakkarnir verið töluvert vinsælir. 

Koma klæðskerameistarans tengist samtökunum Sóley & félagar en þau 
standa fyrir söfnunarátaki í maímánuði til styrktar barnaheimili nunnunnar Victo 
í Tógó. Þess má geta að forsögu fatamerkisins TOGO TO GO má rekja til þess 
þegar Sóley & félagar keyptu nokkrar saumavélar og tóku þannig þátt í að stofna 
saumaverkstæði í samstarfi við Victo. Dieudonne frá Lomé hefur keyrt til Victo 
tvisvar í viku til að sauma með tveimur mönnum sem Victo kostaði til klæðskera-
náms á sínum tíma.  

Klæðskeri frá Tógó opnar búð í bænum
KLÆÐSKERINN DIUEDONNE FRÁ LOMÉ Í TÓGÓ ER KOMINN HINGAÐ TIL LANDS TIL AÐ 
SAUMA LITRÍK FÖT UNDIR FATAMERKINU TOGO TO GO.

Fötin frá TOGO TO GO eru litrík og 
falleg.

NÝ SENDING

Áður  19.900
Nú 9.900

Stærðir 10-24
2 týpur

Litur: svart
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Guðfi nna Jóh. Guðmundsdóttur hdl og lögg.fasteignasali

Atli sölufulltrúi svarar fyrirspurnum og sýnir eignina 
s: 899-1178 eða atli@husasala.is

Gimbratún – Fljósthlíð      
Vel skipulagt og nýlegt 105 m2  heilsárshús í Fljósthlíðinni í 
frábæru umhverfi . Eignin telur forstofu, stóra bjarta stofu með 
frábæru útsýni, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðher-
bergi, svefnloft og geymsluloft.  Flísar eru á gólfum + gólfhiti.  
Stutt er í alla afþreyingu s.s golf, veiði gönguleiðir ofl .    
Verð 17.9 millj.  Góð kaup.

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095

www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Hér er um að ræða 140,3 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
sem í dag er innréttað sem skrifstofa. Húsið er byggt árið 
1934. Byggingarefni er steinn. Um er að ræða tvær 
verslunareiningar sem hafa verið sameinaðar í eitt rými 
og breytt í skrifstofu húsnæði. Tveir inngangar eru inní 
húsnæðið og auðvelt væri að skipta því upp í tvær einingar.  
Allar nánari upplýsingar gefur Hilmar Hafsteinsson löggiltur 
leigumiðlari hjá Eignamiðlun í síma 824-9098.

Laufásvegur 58- til leigu

Höfum í einkasölu 1.172 fm. atvinnuhúsnæði 
á jarðhæð með mikilli lofthæð og tveimur  
stórum innkeyrsludyrum.  Húsnæðið er einn 
stór salur með skrifstofum  og  hefur verið nýtt 
sem tjónaskoðunarstöð bíla.  Óskað er eftir 
tilboði í eignina og réttur áskilinn til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Allar uppl. veitir Ingileifur Einarsson lögg. fasteignasali 
s. 8941448

SMIÐJUVEGUR 2, KÓPAVOGI
Guðfi nna Jóh. Guðmundsdóttur hdl og lögg.fasteignasali

Fjallalind 38
Vandað og vel staðsett 172 m2 endaraðhús í þessu vinsæla hverfi . 
Eignin telur stofu, eldhús, borðstofu, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, forstofu og bílskúr. Gólfefni er gegnheilt 
plankaparket á öllum gólfum nema  votrýmum. Þetta er eign sem vert 
er að skoða á þessum vinsæla stað, laus strax.  Verð 49,9 millj.

Opið hús sunnudaginn 3. maí milli 15:00 -17:00 
að fjallalind 38, verið velkomin.

Atli sölufulltrúi svarar fyrirspurnum og sýnir eignina 
s: 899-1178 eða atli@husasala.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

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

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

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 
að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

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

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

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

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

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

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Auglýsing um lausar stöður í skólum 
Akraneskaupstaðar

Leikskólinn Akrasel
Eftirtaldar kennarastöður eru lausar til umsóknar 

•  Leikskólakennarastöður

Nánari upplýsingar veitir: 
Leikskólastjóri Anney Ágústsdóttir netfang: akrasel@
akranes.is Sími: 433 1260

Leikskólinn Akrasel var tekinn í notkun 1. ágúst 2008. 
Leikskólinn er sex deilda en starfar í dag sem fi mm 
deilda leikskóli. Akrasel leggur áherslu á umhverfi smennt, 
jóga og hollt mataræði. Kjörorð Akrasels eru: Náttúra 
- Næring - Nærvera.  

Umsóknarfrestur er til 15. maí n.k.. Umsóknir berist 
til Akrasels, Ketilsfl öt 2, 300 Akranesi.

Brekkubæjarskóli, Akranesi
Eftirtaldar kennarastöður eru lausar til umsóknar 

•  Deildarstjóri 
•  Umsjónarkennsla  
•  Tónmenntakennsla

Nánari upplýsingar veitir: 
Arnbjörg Stefánsdóttir, skólastjóri, netfang: arnbjorg.
stefansdottir@akranes.is. Sími skólans er 433 1300

Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli  með u.þ.b. 
430 nemendur í 1. - 10. bekk. 

Skólastefna Brekkubæjarskóla er skýr framtíðarsýn í anda 
lífsleikni, manngildis og hugmynda um að til þess að ná 
árangri í skólastarfi  þurfi  að hlúa að vellíðan og starfsá-
nægju bæði nemenda og starfsmanna. Það eru forsend-
ur fyrir góðum árangri í námi og starfi . Verið velkomin til 
að kynna ykkur aðstæður í skólanum, slóðin á heimasíðu 
skólans er www.brak.is 

Umsóknarfrestur er til 15. maí n.k.. Umsóknir berist 
til Brekkubæjarskóla, Vesturgötu 120, 300 Akranesi.

Tónlistarskólinn á Akranesi
Eftirtaldar kennarastöður eru lausar til umsóknar 

Píanókennarastaða:   Óskað er eftir píanókennara í heila 
stöðu með undirleik að hluta.                        
Fiðlukennarastaða:  Óskað er eftir fi ðlukennara í hluta-
stöðu með áherslu á fjölbreytni í starfi .  

 Nánari upplýsingar veitir: 
Lárus Sighvatsson, skólastjóri netfang: larus.sighvatsson@
akranes.is  og S. Ragnar Skúlason, aðstoðarskólastjóri, 
netfang: skuli.ragnar.skulason@akranes.is Sími skólans er 
433 1900.

Tónlistarskólinn á Akranesi er með fjölbreytta hljóð-
færakennslu auk söngkennslu. Skólinn býr við afbragðs 
kennsluaðstæður bæði fyrir nemendur og kennara. 

Umsóknarfrestur er til 15. maí n.k.. Umsóknir berist
til Tónlistarskólans á Akranesi, Dalbraut 1, 300 Akranesi.

Kynbótafræðingur (Quantitative Geneticist) 
Stofnfi skur hf. auglýsir laust til umsóknar starf kynbóta-
fræðings í fi skeldi. Þekking á fi skeldi ekki nauðsyn. 
Um er að ræða framtíðarstarf. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Doktorspróf, Master eða BS í búfjárkynbótum. 
• Þekking á notkun tölfræðiforrita eins og SAS, R+ 
  eða sambærilegu og REML (til mats á erfðastuðlum   
  og kynbótagildum) 
• Viðkomandi gæti þurft að starfa erlendis í nokkrar 
  vikur á ári vegna erlendra verkefna
• Tungumálakunnátta: enska, norðurlandamál og 
  spænska (ekki skilyrði). 
• Jákvæðni, sveigjanleiki, metnaður, frumkvæði og 
  lipurð í samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. 
Í boði er spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki í örum 
vexti sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu 
starfsfólki.  Skrifl egar umsóknir ásamt menntun (ritaskrá) 
og ferilskrá skulu berast á skrifstofu félagsins, Staðarbergi 
2-4, 221 Hafnarfi rði, eða á netfangið jonas@stofnfi skur.is 
fyrir 15. maí 2009. Frekari upplýsingar gefur Jónas 
í síma 5646300 milli 9-16 virka daga. 

www.stofnfi skur.is

LAUST STARF HJÁ NÝJA KAUPÞINGI BANKA HF.

Sérfræðingur 
í fræðslumálum

HELSTU VERKEFNI ERU:

Þarfagreining fræðslu.
Gerð fræðsluáætlana í samræmi við þarfagreiningu.
Skipulagning og umsjón fræðslu og námskeiða.
Þátttaka í mælingum og greiningum.
Samningar við birgja.

HÆFNISKRÖFUR:

Háskólapróf sem nýtist í þessu starfi. Framhaldsmenntun 
er æskileg.
Brennandi áhugi á fræðslu- og starfsþróunarmálum.
Reynsla af starfi á sviði fræðslumála er æskileg.
Hæfni í verkefnastjórnun.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstæði og skapandi vinnubrögð.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 10. MAÍ.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Jónsdóttir, starfsmannastjóri, s: 444 6387, 
netfang: bryndis.jonsdottir@kaupthing.com

Vinsamlegast sækið um starfið á vefsíðu bankans: www.kaupthing.is 

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Við leitum að öflugum og reynslumiklum liðsmanni í starfsmannaþjónustu 
Nýja Kaupþings banka. Viðkomandi mun leiða uppbyggingu kraftmikils og 
metnaðarfulls fræðslustarfs, vinna þvert á öll svið bankans og hafa mikil 
samskipti við stjórnendur og aðra samstarfsmenn. Við viljum liðsmann 
sem er jákvæður og hefur metnað og vilja til að vinna að uppbyggingu 
bankans.

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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FRAMLEIÐSLUNEMI 
ÓSKAST

Framleiðslunemi óskast á 
Gallery Restaurant – Hotel Holt 

í skemmtilegt og lífl egt nám á einu besta 
veitingahúsi landsins.

 Staðan er strax laus til umsóknar.

Frekari upplýsingar veitir Friðgeir Ingi 
Eiríksson Umsóknir sendist inn á 

umsokn@holt.is

Tónmenntaskóli 
Reykjavíkur 

Tónlistarkennarar  
Tónmenntaskólinn óskar eftir að ráða tónmennta-
kennara (tónlistarkennara) frá 1. september n.k. 
fyrir skólaárið 2009-2010.

Um er að ræða eina hlutastöðu, 50 - 60% sem 
einnig má skipta í tvo hluta. Kennslusvið nær frá 
forskólakennslu 6 og 7 ára barna til hópkennslu 
nemenda á aldrinum 8-15 ára, en þar er um að ræða 
samþætta kennslu í tónfræði, tónheyrn, hlustun, 
sköpun o.fl . 

Tónmenntaskóli Reykjavíkur er einn af elstu tónlist-
arskólum landsins, stofnaður 1952, og er til húsa við 
Lindargötu. Kennsluaðstaða er góð og tækjakostur 
mjög góður. 

Þeir sem hafa áhuga á þessu starfi  sendi umsókn, 
þar sem fram koma persónulegar upplýsingar um 
menntun og kennsluferil. Meðmæli óskast. 

Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 15. maí, 
merktar “Tónlistarkennsla 101”

TM  //  Síðumúla 24  //  Sími 515 2000  //  tm@tm.is   //  www.tm.is

Hæfniskröfur:

//  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

//  Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar

//  Greiningarhæfni

//  Góð almenn tölvukunnátta (þekking á Excel nauðsynleg)

//  Góð íslensku- og enskukunnátta

//  Þekking á vátryggingastarfsemi er kostur

Vörustjóri eignatrygginga
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir starfsmanni í starf 
vörustjóra eignatrygginga í einstaklingsþjónustu.

Ef þú ert tryggður - þá færðu það bætt er loforð TM til viðskiptavina um sanngjarna og hraðvirka tjónaþjónustu. Starfsmenn TM hafa 

sérfræðiþekkingu í aðstoð við viðskiptavini vegna óhappa og hafa hjálpað fólki í gegnum erfiðleika í yfir 50 ár. Við erum þess fullviss að 

hvergi er betur staðið að slíkri þjónustu.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 10. maí n.k. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
senda umsókn á tölvupóstfangið starf@tm.is merkt “Vörustjóri eignatrygginga”. Farið er með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsóknum svarað. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigmar Scheving, forstöðumaður vörustjórnunar, sigmar@
tm.is.

Starfssvið:

Vörustjóri eignatrygginga ber ábyrgð á afkomu viðkomandi vöruflokka, þ.m.t. verðlagningu, 
markaðssetningu og vöruþróun. Meðal verkefna vörustjóra er að tryggja samkeppnishæfi vöru og 
eftirfylgni með áætlunum.

KJÖTBANKINN EHF, FLATAHRAUNI 27 220 HAFNARFJÖRÐUR, 

KJÖTBANKINN EHF, FLATAHRAUNI 27 220 HAFNARFJÖRÐUR, 

Kjötbankinn óskar eftir starfsfólki til
framleiðslu og pökkunar í kjötvinnslu.  

Vinnutími er frá kl. 07.45 - 16.00

Óskað er eftir faglærðu sem ófaglærðu fólki
 sem er tilbúið í mikla vinnu.

Umsóknir sendist á mail;  
kjotbankinn@kjotbankinn.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Starfi ð felst í viðgerðum, viðhaldi og uppsetningum 
á nýjum kæli- og frystikerfum.  Æskilegt er að 
viðkomandi hafi  2.-3. stig vélstjórnunar eða vélfræði-
menntun, og þekkingu á kælikerfum.  Um framtíðar-
starf er að ræða.

Krafi st er snyrtimennsku og þjónustulundar, og að 
viðkomandi geti unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi tölvupóst með upplýsingum 
um menntun og fyrri störf á isfrost@isfrost.is 

fyrir 11. maí n.k.

Ísfrost ehf
Smiðjuvegi 11e

200 Kópavogi

óskar eftir að ráða starfsmann.
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Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða fólk  í mötuneyti 
á Reykjavíkurflugvelli og í veitingasölu í sundmiðstöðinni á Álftanesi. 
Vinnufyrirkomulag er vaktavinna.

HELSTU VERKEFNI Í MÖTUNEYTI Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI:

 Bera fram og sjá um heita rétti, súpu/brauð og salatbar, 
 í starfsmannamötuneyti. 

 Þrif á matsal, áhöldum og snyrtiaðstöðu sem fylgir mötuneytinu.

 Utanumhald: Taka á móti flugvélamat og gera matarvagna 
 tilbúna fyrir flug.

 Umsjón með hádegis- og kvöldverði.

HELSTU VERKEFNI Í VEITINGASÖLU 
Í SUNDMIÐSTÖÐINNI Á ÁLFTANESI:

 Almenn afgreiðsla í veitingasölu.

 Umsjón með hádegis- og kvöldverði.

Áhersla er lögð á snyrtimennsku, þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi og árvekni. Viðkomandi þarf að hefja 
störf  sem fyrst.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á vefsíðu okkar, www.igs.is, 
nánari upplýsingar fást hjá starfsmannaþjónustu IGS í síma 425 0230. 
Einnig veitir deildarstjóri flugeldhúss upplýsingar í síma 864 7161. 
Umsóknir berist ekki síðar en 6. maí 2009.

FRAMTÍÐARSTÖRF 
HJÁ IGS 2009

Mjöll-Frigg hf. er markaðsdrifið framleiðslufyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á 
hreinlætis- og hreingerningarvörum bæði fyrir neytenda- og stórnotendamarkað.
Við vinnum í hvetjandi og jafnframt skemmtilegu starfsumhverfi þar sem allir 
hjálpast að við að sinna þörfum viðskiptavina og ná markmiðum fyrirtækisins.

Sölumaður óskast.
Við óskum eftir að ráða til okkar sölumann fyrir neytendamarkaðar.
Starfið er fjölbreytt og felst m.a.  í sölu til stórmarkaða, gera pantanir og sjá um framstillingar á vörum fyrirtækisins í verslunum.

Ef þú...
-ert góð/góður í mannlegum samskiptum
-sýnir frumkvæði
-ert jákvæð/jákvæður
-hefur grunn tölvukunnáttu
-hefur reynslu af samskonar starfi
-getur hafið störf sem fyrst

....þá gætir þú verið sú/sá sem við leitum að.

Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 8.maí n.k.
Áhugasamir sendið umsókn  ásamt ferilskrá á netfangið  helgi@mjollfrigg.is 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Jóhannesson, sölu- og markaðsstjóri, í síma 512-3000.

Blómaskreytir
Óskum eftir blómaskreyti í verslun okkar í Skútuvogi

Ábyrgðarsvið
Blómaskreytingar
Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
Innkaup
Utanumhald um blómaskreytingardeild

Hæfniskröfur
Blómaskreytir
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Reynsla af stjórnun æskileg
Reynsla af verslun og þjónustu æskileg

Í boði er
Skemmtilegt og fjölbreytt starf 
Vinnutími 10-17 virka daga og annan hvern laugardag 10-17

Umsóknir berist fyrir föstudaginn 8.maí til starfsmannastjóra,
Elínar Hlífar Helgadóttur elinh@husa.is Húsasmiðjan, Holtagörðum, 
104 Reykjavík. Umsóknareyðublöð má einnig nálgast á skrifstofu 
okkar að Holtagörðum og inn á vefsíðunni www.husa.is. 

Húsasmiðjan/Blómaval er eitt af 
25 stærstu fyrirtækjum landsins. 

Blómval er starfrækt á 8 stöðum um 
land allt og Húsasmiðjuverslanir eru 

samtals 25.

Hjá Húsasmiðjunni/Blómval starfa að jafnaði 
um 700 manns. Við leggjum mikla áherslu 
á að starfsmenn eigi þess kost að eflast og 

þróast í starfi og rekum sérstakan skóla, 
Húsasmiðjuskólannn, þar sem starfsmenn 

geta valið úr yfir 100 námskeiðum á ári 
hverju. Í Húsasmiðjunni/Blómval er starfandi 

öflugt starfsmannafélag sem annast m.a. 
skemmtanahald, sér um útleigu sumarhúsa 
fyrir starfsfólk auk þess sem fyrirtækið og 
starfsmannafélag veita starfsfólki styrk til 

heilsuræktar.

Öllum umsóknum svarað. 

BIFVÉLAVIRKI EÐA VÉLVIRKI
Strætó bs. leitar að áhugasömum og duglegum starfsmanni á bílaverkstæði. 
Starfi ð felst í viðgerðum á strætisvögnum. 

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu. Hlutverk samlagsins er 
að sinna almenningssamgöngum 
á höfuðborgarsvæðinu.

Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar 
á ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra.  

Starfssvið:
- Vinnutími er frá kl. 7:30 – 15:50,     
  mánudaga til fi mmtudaga og til 
  kl. 15:00 á föstudögum.
- Einnig eru rúllandi morgun- og  
  helgarvaktir. 
- Úrvals vinnuaðstaða í nýju og 
  glæsilegu húsnæði á Hesthálsi 14. 
- Góð starfsmannaaðstaða og gott  
  vinnuumhverfi .
- Miklir möguleikar í starfi .
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Áhugi og þekking á stórum bílum  
  og/eða tækjum er skilyrði. 
- Starfsreynsla í viðgerðum og      
   viðhaldi er skilyrði. 
- Sveinspróf í bifvélavirkjun eða      
   vélvirkjun er æskilegt.
- Aukin ökuréttindi eru kostur.  
- Almenn tölvukunnátta er kostur. 
- Góð enskukunnátta er kostur.
- Hæfni í mannlegum samskiptum  
  og þjónustulund. 

Nánari upplýsingar veitir 
Jóhannes Jóhannesson, sviðsstjóri 
Rekstrarsviðs, sími 540 2700, 
netfang: joi@straeto.is 

Umsóknum skal skilað til Strætó 
bs., Hesthálsi 14, 110 Reykjavík 
eða með tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 9. maí.
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Bæjarstjóri Sveitarfélagsins Garðs

Sveitarfélagið Garður óskar eftir að ráða bæjarstjóra sem 
getur tekið til starfa sem fyrst.  Um er að ræða tímabundna 
ráðningu út yfi rstandandi kjörtímabil.

Starfssvið bæjarstjóra:
•  Framkvæmdarstjórn sveitarfélagsins og hagsmunagæsla    
   þess.
•  Vinna við framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af  
   bæjarstjórn.
•  Yfi rumsjón með rekstri og starfsmannahaldi bæjarins.
•  Samskipti við stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af stefnumótun, rekstri og stjórnun.
•  Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi .
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Frumkvæði og áhugi á uppbyggingu bæjarfélagsins.
•  Þekking á stjórnsýslu og sveitarstjórnarmálum æskileg.

Sveitarfélagið Garður er á Suðurnesjum vestast á Reykja-
nesskaganum.  Á Garðskaga er byggðasafn og veitinga-
staður, hvítur skeljasandur í fjörunni og Garðskagaviti sem 
stendur vaktina.  Sveitarfélagið varð 100 ára árið 2008. 
Íbúar eru um 1.550 talsins og er áhersla lögð á fjölskyldu-
vænan íþrótta- og skólabæ. Í Gerðaskóla eru um 250 
grunnskólanemendur og um 90 leikskólabörn  á leikskól-
anum Gerfnarborg.  Starfsmenn bæjarins eru 100 talsins.  
Upplýsingar um bæinn er að fi nna á heimasíðu hans 
www.svgardur.is og á bæjarskrifstofunni í síma 422 7150.

Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu Garðs að Sunnu-
braut 4, 250 Garður eða á netfangið gardur@svgardur.is eigi 
síðar en 8. maí 2009.  Upplýsingar um starfi ð veitir Oddný 
G. Harðardóttir bæjarstjóri í síma 892 3465, netfang: odd-
ny@svgardur.is og Laufey Erlendsdóttir forseti bæjarstjórnar, 
sími 898 0999, netfang: laufey@gerdaskoli.is.

Aðalfundur Reykjavíkurdeildar Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga verður haldinn 6. maí n.k. kl. 17:00 í húsnæði 
félagsins að Suðurlandsbraut 22.

Efni fundarins er:
1.   Kosning í stjórn Reykjavíkurdeildar.
2.   Önnur mál.

Formaður Reykjavíkurdeildar er sjálfkjörinn í stjórn Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga sem kosin verður á aðalfundi 
félagsins 12. maí. n.k.
Í Reykjavíkurdeild, sem nær yfi r Reykjavík, Kópavog, Garða-
bæ, Bessastaðahrepp, Hafnarfjörð, Mosfellsbæ, Kjósarsýslu 
og Seltjarnarnes, eru  2.572 hjúkrunarfræðingar af 3.451 
félagsmönnum sem teljast til svæðisdeildanna níu. 

Stjórn Reykjavíkurdeildar
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Reiknistofnun Háskóla Íslands 
auglýsir þrjú störf 

Reiknistofnun sér um alla hugbúnaðargerð skólans. Stofnunin er vel staðsett þjónustu-
stofnun í mjög fjölbreyttu rekstrarumhverfi . Hugbúnaðarumhverfi ð er Windows, Unix, 
Linux, MacOSX. Áhersla er lögð á hátækni og símenntun í starfi . Í boði eru áhugaverð og 
krefjandi störf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfi leikar fá að njóta sín. 

Verkefnis- og gæðastjóri ytri vefs 

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í starfi , reynslu af 
vinnu við og innleiðingu stórra vefja. Reynsla af verkefnis-, mannauðs- og gæðastjórnun 
stórra vefverkefna er kostur. 

Sérfræðingur í hönnun vefja fyrir ytri vef

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af hönnun vefja og forritun í HTML 
og CSS-kóðun ásamt vinnu við stóra vefi . Reynslu af grafískri vinnslu er krafi st. Sérmennt-
un á þessu sviði er kostur. 

Þjónustufulltrúi á þjónustuborði Reiknistofnunar

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af vinnu við stóra vefi  og vefumsjón-
arkerfi . Krafi st er reynslu af aðgengisstýringum og prófunum vefkerfa, og háskólamennt-
unar sem nýtist í starfi . 

Hæfi leikar í mannlegum samskiptum og hópstarfi  ásamt sjálfstæðum vinnubrögðum er 
nauðsynlegt í öll störfi n auk góðrar íslensku- og enskukunnáttu.

Umsóknafrestur er til 18. maí. 

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

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi í Hafnarfi rði auglýsir 
laust til umsóknar starf leikskólakennara. 

Í leikskólanum er unnið með fl jótandi námskrá og dag-
skipulag, uppeldisfræðilegar skráningar og teymisvinnu 
kennara. Hver kennari er lykilpersóna fyrir fjögur börn. 
Hugtökin umhyggja og virðing eru höfð að leiðarljósi og 
áhersla er lögð á skapandi starf og tónlist. 
Hægt er að sækja um starfi ð á heimasíðu skólans 
http://www.leikskolinn.is/bjarmi. Einnig er hægt að senda 
umsókn ásamt starfsferilsskrá á netfangið bjargir@gmail.com
 
Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á ritföngum og skrif-
stofuvörum EES útboð nr. 12257.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá og 
með miðvikudeginum 6. maí 2009 í síma- og upplýs-
ingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 23. júní 2009, kl 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12257
Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsileg  159,4 fm. 5 herbergja neðri sérhæð í tveggja hæða húsi 
að meðt. 25,1 fm. bílskúr á góðum útsýnisstað . Eignin er innréttuð 
á vandaðan og smekklegan hátt. Borðstofa opin við eldhús, rúm-
góð stofa með útgangi á verönd til suðausturs, 3 rúmgóð herbergi 
og fallegt baðherbergi, fl ísalagt í gólf og veggi. 25,1 fm bílskúr.  Vel 
staðsett hæð með náttúruna, verslun og aðra þjónustu í næsta 

nágrenni. SKIPTI Á MINNI EIGN MÖGULEG. VERÐTILBOÐ. 

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Á MORGUN, SUNNUDAG, 
RÁ KL. 17-18. VERIÐ VELKOMIN.

Andarhvarf  11E – Kópavogi.
Glæsileg sérhæð ásamt bílskúr.

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 17-18.

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf og Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar óska eftir tilboðum í leigu á framangreindri eign þar sem fram kem-
ur leiguverð og lýsing á þeirri starfsemi sem tilboðsgjafi  hefur hug á að reka á hinu leigða. Gerð er krafa um að væntanleg starfsemi sem fram á að 
fara á umræddri lóð verði snyrtileg. Leigutími er til eins árs sem framlengist um eitt ár í senn sé leigu ekki sagt upp með sex mánaða fyrirvara. 

Áhugasamir skulu hafa samband við Eignarhaldsfélagið Fasteign hf., Bíldshöfða 9 Reykjavík óski þeir eftir viðbótar upplýsingum, en tilboðum skal 
skila á sama stað fyrir fyrir 20. maí 2009. Áskilin er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

Til leigu: Borgartún 41 Reykjavík ( fyrrverandi aðsetur strætó ) 

Ársfundur Veiðimálastofnunar
2009

Haldinn föstudaginn 8. maí 2009í Bíósal, Hótel Loftleiðum

Dagskrá:
13:30 Fundur settur.
13:35 Yfi rlit um starfsemi Veiðimálastofnunar.
 Sigurður Guðjónsson
13:50 Veiðin 2008 og veiðihorfur sumarið 2009.
 Guðni Guðbergsson
14:10 Vatnatilskipun Evrópu. Þýðing hennar fyrir Ísland.
 Jón S. Ólafsson

14.30   Kaffi hlé

14.50 Áhrif sela á stofna laxfi ska.  Nýjar rannsóknir  
 Veiðimálastofnunar og Selaseturs Íslands.
 Sandra Granquist
15:10 Vistfræði lax í sjó.  Rannsóknarverkefnið SALSEA. 
 Sigurður Már Einarsson

            Fyrirspurnir og umræða
16:00   Fundarslit.

Fundarstjóri: Óðinn Sigþórsson, formaður Landssambands 
veiðifélaga.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á: 
•  Hreinlætispappír.
•  Ræstinga- og hreinlætisefni.
•  Tæki og áhöld til hreingerninga. 
•  Plastpokum.
EES útboð nr. 12256.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr.  3.000, frá 
og með fi mmtudeginum  7. maí 2009 í síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 26. maí 2009, kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12256
Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod

KLÆÐNING ÚTVEGGJA OG VIÐGERÐIR

Húsfélagið Hjallabraut 33, Hafnarfi rði óskar hér  
með eftir tilboðum í klæðningu útveggja, stein-
steypuviðgerðir á útveggjum og málun, glerjun og 
viðgerð glugga. Áætlað er að framkvæmdir geti 
hafi st í júní 2009 og verði lokið í desember 2009.

Helstu magntölur eru:
Álklæðning útveggja: 2.370 m2
Endurmálun útveggja: 550 m2
Einangrunargler og glerjun: 75 m2

Útboðsgögn verða látin í té frá og með þriðjudeginum 
5. maí  2009 á skrifstofu VSB Verkfræðistofu ehf., 
Bæjarhrauni 20, 220 Hafnarfi rði. Sími 5858600. 
Netfang vsb@vsb.is.

Tilboðum skal skila til VSB Verkfræðistofu ehf, 
Bæjarhrauni 20, Hafnarfi rði,  í síðasta lagi kl. 11:00 
þriðjudaginn 26. maí  2009 og verða þau þá opnuð 
í viðurvist þeirra sem viðstaddir verða.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Strætó bs. er óskað eftir umsóknum verktaka um 
að fá að taka þátt í lokuðu útboði vegna aksturs á 
milli Árborgar/ Hveragerðis og Reykjavíkur. 
Forvalið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Forvalsgögn fást afhent frá kl. 12:00 þriðjudaginn 5. maí 2009 í 
síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 

Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 10:00 fi mmtudaginn 
11. júní 2009 til síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
12258

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

FORVAL

Aðalfundur
Aðalfundur Barnaheilla, Save the Children, á Íslandi 

verður haldinn þriðjudaginn 12. maí kl. 17:00 
á skrifstofu samtakanna að Suðurlandsbraut 24 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf. 

Félagsmenn samtakanna eru hvattir til að mæta. 

Stjórn Barnaheilla, Save the Children, á Íslandi 

HÆSTIRÉTTUR
FJÁRMÁLADEILD

FYRIRTÆKJADÓMSTÓLL
Nr. 10587 árið 2008

Í MÁLINU

LLOYD’S NÖFN FYRIR ÁRIÐ 1992 OG FYRRI REIKNINGSÁR, FULLTRÚI ÞEIRRA Í ÞESSU
MÁLI

EQUITAS LIMITED
og Í MÁLINU SPEYFORD LIMITED

og Í VII HLUTA LAGA UM FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU OG MARKAÐI FRÁ ÁRINU 2000
HÉR MEÐ GJÖRIST KUNNUGT að þann 26. nóvember 2006 lögðu Equitas Limited („EL”) og Speyford Limited
(„Speyford”) fram umsókn til Hæstaréttar Englands og Wales („umsóknin”) í samræmi við VII hluta laga um
fjármálaþjónustu og markaði frá árinu 2000 („FSMA”) til að hefja mál til þess að afla sér tilskipunar:

(1) í kafla 111 FSMA sem leyfir áætlun („áætlunin") um að flytja til Speyford Limited öll viðskipti   sem ekki eru
líftryggingar sem sinnt er og framkvæmd eru hjá Lloyd's af opnum eða lokuðum Nöfnum ársins og var upphaflega
úthlutað til viðskiptareikninga frá árinu 1992 og fyrri árum, og útilokar öll slík viðskipti sem voru yfirfærð eða
úthlutað á ný samkvæmt yfirfærslu iðgjalda á viðskiptareikninga frá 1993 (og síðar) („yfirfærslugerningur"); og

(2) í kafla 112 í FSMA sem tiltekur viðbótarákvæði til að koma áætluninni í framkvæmd.

Afrit skýrslunnar („skýrslan”) sem samin var af óháðum sérfræðingi, hr. Allan Kaufman hjá Navigant Consulting
(Evrópa) Limited, í samræmi við kafla 109 í FSMA og yfirlýsingar sem setur fram skilmála áætlunarinnar
(„samantekt um áætlunina”) svo og samantektar um skýrsluna verða gerð aðgengileg að kostnaðarlausu öllum
þeim sem óska eftir afriti þessara gagna og hafi þeir samband við PricewaterhouseCoopers LLP by símleiðis í síma
+44 (0) 20 7213 5125 milli. og . eða með skriflegri beiðni til Plumtree Court, London, EC4A 4HT, berist til Deirdre
Won, frá dagsetningu þessarar tilkynningar og til þess dags sem umsóknin verður lögð fram í dómnum. Afrit af
skýrslunni, samantekt um áætlunina og samantekt um skýrsluna eru einnig fáanleg á vefsíðum Equitas og Lloyd's
á www.equitas.co.uk og www.Lloyds.com. 

Kynningar til að útskýra yfirfærsluna verða haldnar í London, New York, Chicago og Los Angeles og nánari atriði
varðandi dagsetningar og staðsetningu þessarra kynninga er að finna á vefsíðu Equitas á www.equitas.co.uk.

Öllum kröfum sem varða yfirfærslugerninginn, sem eru nú í meðferð Resolute Management Services Limited
(„RMSL”) verður sinnt af RMSL, eða á þeirra vegum. Kröfur í framtíðinni sem verða til vegna tryggingasamninga
og endurtryggingasamninga sem fylgja í yfirfærslugerningnum verða á sama hátt í umsjá RMSL. Fyrirhuguð
yfirfærsla mun tryggja framhald allra málssókna gegn Speyford Limited eða á þeirra vegum sem standa yfir nú af
hálfu Nafna eða gegn þeim, hvað varðar réttindi og skyldur með tilliti til yfirfærslugerningsins.

Tilkynning um umsóknina var birt í Lögbirtingablaðinu 2 apríl 2009. í samræmi við þá tilkynningu skal skila
athugasemdum frá handhöfum tryggingaskírteina sem varða þessa áætlun skriflega til Fjármálaeftirlitsins,
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, Íslandi, fyrir 2. maí 2009. 

Umsóknin verður tekin fyrir hjá dómara í fjármáladeild (Judge of the Chancery Division) hjá Royal Courts of
Justice, The Strand, London, WC2A 2LL þann 24. júní 2009. Hver sá sem hefur í huga að mæta þar og hver
handhafi tryggingaskírteinis eða endurtryggingaraðili innan yfirfærsluaðgerðarinnar sem er mótfallinn
áætluninni en hefur ekki í hyggju að koma fyrir réttinn er beðinn að gefa til kynna skriflega eins fljótt og við verður
komið og helst fyrir 9. júní 2009 hvað varðar slíka fyrirætlun eða mótmæli, og geri þar grein fyrir ástæðum fyrir
mótmælum sínum. Þessi tilkynning berist lögfræðingunum sem tilgreindir eru hér að neðan. 

Dagsetning: 24 apríl 2009 

Clifford Chance Limited Liability Partnership, 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ.

Lögfræðingar umsækjenda

Tilvísun: CMS/70-40268022/NS

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Suzuki Liana GLX 05/2005 ek 35 þ.km 
sjálfskiptur snyrtilegur bíll verð 1190 
þús (eftir lokun 864-8989)

Mazda 3, 07/2005 ek 30 þ.km sjálf-
skiptur verð 1790 þús (eftir lokun 864-
8989)

19“ felgur á dekkjum fyir Range Rover 
og Landrover 4 stk á aðeins 80 þús ( 
eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Land Rover Range Rover Supercharged, 
2006, ek.32 þús.km, dvd, Hlaðinn auka-
búnaði, Stórglæsilegur bíll lítur út eins 
og nýr, Einn seldur einn eftir, Ótrúlegt 
tiboðsverð 6790 þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Lincoln Navigator Ltd árg 2005, 
ekin 83þ, skemmdur á hlið, allir varahl 
fylgja, verð aðeins 1750þ, uppl í s:. 
892 1116

Nissan Xtrail Sport ‘06 ek. 21þ. til sölu. 
Ný skoðaður . S. 698 4774.

Til sölu Hummer H2 , nýr óskráður 
sýningarbíll, hlaðin aukabúnaði, skipti 
möguleg, uppl í s: 892 5005

GMC Sierra 2500 ‘04. 4X4 vél 6,0 l 
sjálsk skemdur eftir tjón er ekki grinda-
skakkur og er annars í góðu lagi og er 
keyrslufær.verðhugmind 750,000 stgr 
ath skipti.uppl 6612001. Tommi Pólski 
talar góða ensku.

LEXUS IS200,Árgerð2002 sjsk.Nýsk.
Verð 1560þ.TILBOÐ 1240þ.S.6623609

M-Benz 914 ‘91. ek180þús bílinn er 
með kælikassa og liftu púst og hand-
bremsa þarfnast viðgerðar verð ca 
700,000 stgr ath skipti.uppl 772-5577.

Útsala
Hyundai H1 árg. ‘01 ek. 178þ.km. 
Listaverð 500þ. Selst á 290þ. Uppl. í 
s. 860 8584.

Tilboð 360 þúsund!
Toyota Rav 4 4x4 sjálfskiptur, ek. 170 
þús. sk. ‘10 Heilsársdekk. Ásett verð 
460 þús. Tilboð 360 þús. S. 841 8955.

Peugeot Partner ‘99 ek. 160þ. Sk. Ný 
kúpling & dekk, toppgrind og krókur. 
Góður vinnubíll. V. 250þ. S. 847 2730.

Til sölu Dodge Stratus R/T árg. ‘01. V-6 
3,0 ek. aðeins 45 þús. mílur. Ný sumar-
dekk 17“ og ný vetrardekk með nöglum 
á álfelgum. Góður bíll. Fullur tankur af 
bensíni fylgir með. V. 950þús. Skipti á 
mótorhjóli, en skoða öll skipti. Dýrari 
eða ódýrari. S. 692 2323.

Porsch carera cabrio 911 og Suzuki 
intruder 1800. nýtt hjól góður stað-
greiðsluafsláttur skoða skipti Uppl. s. 
8619448

M. Benz C180 árg. ‘00 sk. ‘10 ek. 110 
þús. Sumar og vetrardekk á felgum. V. 
1.090 þ. S. 847 2730.

Jeep Liberty Limided CRD (turbo dies-
el) árg. ‘05 ek. 40þ.mílur. Gullfallegur 
og skemmtilegur bíll með öllum auka-
búnaði. Ath skipti. Verð 3.300 þ. Uppl. 
í s. 692 2323.

Til sölu Chevrolet Corvette , árg 1980, 
eins og nýr, vel meðfarin, t toppur, ný 
dekk og boraðir diskar, orginal lakk, 
frábær sumarbíll, verð aðeins 1.990þ 
uppl í s: 892 5005

Til sölu Chevrolet Tosca, árg 11/2007, 
ekin 22þkm, Leður, sóllúga, álfelgur, 
spoiler, glæsilegur bíll, verð 2.9millj, 
áhv 1300þ, uppl í s: 892 1116

VW TRANSPORTER DOUBLE CAB 
SYNCRO árg. 8/’05. Diesel 6 manna 
4x4 nýsk. ‘10 ek. 120þ. VSK númer. 
Verð 1980 þús. + vsk. S. 847 6400.

Isuzu NPR65PL Pallbíll Toppbíll nýsk. 
‘10 ek. 135þ. dísel mikið endurnýjaður. 
V. 980þ. S. 847 6400.

Glæsilegur Benz C230K Sport árg. 2005 
ekinn 50þ. 18“ felgur. Yfirtaka á láni, 
uppl. 897-3236

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum 
,árg 2005 , einn með öllu, 7manna, ný 
dekk, ekin 60þkm, sk á ódýrari, uppl í 
s: 892 1116

Lincon Town Car ‘01 kr. 1980þ. Eðal 
dekurbíll, ek. 115þ.km. Skipti á jeppa 
árg. ‘05-’06. S. 898 4805.

Til sölu Lexus SC 430, árg 2003, ekin 
aðeins 17þkm, glæsilegur sportbíll með 
felli topp. Uppl í s: 892 1116

BMW 316i árg. ‘98 ek. 144 þús. km. V. 
480 þús. Vel með farinn. S. 661 4123 
e. kl. 18.

Pontiac Bonnewille ‘92 Tilboð Óskast, 
Ýmis skipti t.d á Tölvu. S. 899 2060

VW Golf árg. ‘06 2.0 Sport ssk. Ek. 
47þ. Fæst á yfirtöku, gr. á mán. 39þ. 
S. 697 9307.

 0-250 þús.

Glæsilegur Lexus IS200 til sölu. 
Nýskoðaður og í toppstandi. Ekinn 
102þ.km. Fæst á yfirtöku eða skipti á 
ódýrari. Uppl. í síma 868 1892.

Hyundai Elantra st.’97, bíll í góðu standi 
á 250 þ. S/V dekk. S: 8990187

Óska eftir notuðum vel með förnum 
Comby Camp tjaldvagni. Upplýsingar í 
síma 892 5607.

Til sölu MMC lancer árg ‘96. Ekinn 
274 þús km, þarfnast smá lagfær-
ina, verð ca. 100.000. Uppl í síma 
4651396/8971396

 250-499 þús.

Subaru Impreza 2,0 árg. ‘00 ek. 
122.000, ný tímareim, 4wd, v.430.000,- 
s.8690560

TILBOÐ 280 ÞÚSUND!
Opel Astra G 11/’98 1200 vél. Eyðir í 
kringum 6l á hundraði. 5 dyra. Með 
skoðun og í góðu standi. Listav. 430 
þús. Tilboð 280 þús. S. 841 8955.

 500-999 þús.

Ford Galaxy. Toppeintak. 5 gíra, ‘98, 
ek 144þús. 7 manna. 750þús, tilboð 
600þús. 860 6227.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en 
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 8565.

Diesel Jeppi óskast fyrir ca. 1 millj. 
helst Land cruiser 90 eða Pajero. S. 
861 4744.

Óskum eftir að kaupa Suzuki Jimny 
4WD, árg. 2003-2007. Uppl. í s. 897 
1928.

Óska eftir BMW X5, MB ML350 eða 
Ford Edge. er með Hondu civic 2007 
ek 26þ og milligjöf staðgreidd. uppl í 
s:824 6231.

50-100þús.kr bíll óskast ! ! Má þarfn.
smálagfæringar ! Sími 864-9296

Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla 
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel. 
Nán.uppl.í s.661 2222

Óska eftir Renault/Peugeot/Citroen 5 
manna vinnubíl. Eða Yaris ekki eldri en 
‘00 fyrir allt að 200þ. S. 892 6958.

 Jeppar

Til sölu Grand Cherokee árg.98 vél 5,9 
ekinn 154þús km nýskoðaður ásett 
verð 640þús sími 8666294

Land Rover Freelander árg. 2000, 
110.000 km. 1800 cc, fjórhjóladrif, 5 
gíra beinskiptur, álfelgur, nýleg heil-
sársdekk, dráttarkúla, rafdr. rúður og 
samlæsing, þakbogar,smurbók, þjón-
ustubók. Tveir eigendur. í toppstandi. 
Kr. 650.000. S.865-3390.

Toyota Hilux á 38“ 2,4D Turbo árg 
90. Ek. 60þús. Verð 1100 þús. uppl s: 
8932190

Til sölu Yamaha Dragstar XVS 650. Árg 
07. Ek 2000km. Fallegt og vel með farið 
hjól. Verð 650 þús. S: 8401714

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Tveggja herbergja, u.þ.b. 50 m2, íbúð 
í hverfi 101 til leigu. Íbúðin er staðsett 
nærri Landspítala. Verð 75 þúsund kr. á 
mánuði auk rafmagns og hita. Íbúðin 
er laus strax. Áhugasamir sendi póst á 
hanna.jonsdottir@gmail.com.

 Hópferðabílar

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ. 
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl í s. 588 8660 
og 892 8672.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Til sölu FIS hús á pallbíll lítur mjög 
vel út búið útvarp, sjónvarp, vaskur, 
ískápur, 12/220 volt og margt fl. S. 
8942094

 Mótorhjól

KTM sxf250 fjórg 06 ekið 118t hjól 
í toppstandi virkilega vel viðhaldið v 
480þ s7706566

Höfum til sölu Honda VFR800 árg. 07 
ekið 4400km og Yamaha Fazer 600cc 
árg. 08 ekið 1100km , bæði hjólin 
eru grá að lit og vel með farin. sími 
6618377 eða 6981414 eftir kl: 15:30

Til sölu Honda Valkyrie Rune árg 2005, 
ekin 2þ km, allir aukahlutir, aðeins 
1200 hjól framleidd, aðeins bein sala, 
uppl í s: 892 1116

Til sölu vespa 250 cc, árg. ‘07, ek. 1800 
km. Verð 350,000. Uppl. í s. 844 0142.

Til Sölu BMW R1200GS árg. 2006 ekið 
4000km. Ásett verð 2.200Þ upplýsingar 
s. 6959421 eythor@bikingviking.is

Til sölu Viktory Touring 1500, árg 2005, 
ekið 6800þ, eitt með öllu, mjög vel 
með farið, gott ferðahjól, uppl í s: 
892 5005

SUZUKI INTRUDER cc805 árg 2002 
til sölu vegna flutninga, aðeins keyrt 
2400km, einstakt tækifæri, TILBOÐ 
ÓSKAST Uppl. s. 8636190 Guðjón

Er að rífa Honda Shadow 1100 og 
Yamaha V-star 650. s 862-0086

Óska eftir barnahjóli
KTM 50 eða sambærilegu hjóli. Uppl. 
í s. 693 5053.

Götuskráð Enduro Husaberg 450 
Forsce ‘04 á götuna ‘06 ek. aðeins 55 
klst. Tilboð 420 þús. S. 617 8345.

 Fjórhjól

GÓÐAR VESPUR Á GÓÐU VERÐI. 
MARGIR LITIR Í BOÐI. VERÐ AÐEINS 
199.999. HAGKAUP GARÐABÆ 563 
5000.

Bílauppboð

Bílar til sölu
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Til sölu götuskráð Polaris Sportsmann 
800 hlaðið aukahlutum , til í að taka 
uppí hluta af greiðslu fellihýsi eða mót-
orhjól (hippa) ekki racer, það er ekkert 
áhvíl. á hjólinu, s:860-3747

Til sölu Polaris Outlaw árg 2007, eins 
og nýtt, mikið af aukahlutum 2 auka-
dekkjagangar ofl, uppl í s: 892 1116

Polaris Sportsman 800 með spili, götu-
skráð 2008 ásamt kerru og fylgihlutum. 
Lítið keyrt. Kr. 2 millj. S. 771 1800.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Kerrur

Tilboð kr.215.000 Álborð 
2,51x1,31x0,35mtr. 750kg. 
kerra,13“dekk. Brimco ehf. Háholti 18 
Mosf. s.894-5111 www.brimco.is

Innanmál. 144x94x35 cm - heildar-
þyngd 500 kg - burðargeta 400 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ. 99.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Hjólhýsi

HOBBY 560 UKF PRESTIGE. 100% Lán 
Árg. 2006. Verð 2.795. þús. Rnr.102260 
100% Lán. Óskum einnig eftir hjólhýs-
um og fellihýsum á skrá.

HOBBY 560 KMFE EXCLUSIVE. Árgerð 
2007 . Verð 2.990. þús 100 lánamögu-
leiki Rnr.127470

 Óskum einnig eftir hjólhýsum og felli-
hýsum á skrá.

Til sölu Conquest 32 feta, hjólhýsi, 
frábært hús til staðsetningar á lóð, 2 
svefnherb svefnpláss fyrir 8, stór ísskáp-
ur, mjög rúmgott, verð 2.6m. Uppl í s: 
892 1116 & 892 5005

Til sölu vel með farið Adria 502DK 
kojuhús árg 04. Svefnpláss fyrir 5-6. 
12fm Isabella fortjald fylgir með. Mjög 
létt að draga. Uppl. 860 5460.

 Tjaldvagnar

Trigano Odyssee ‘04 áfast fortjald. Allt 
fylgir. Ásett verð 450, 390 staðgr. Eða 
skipti á fellihýsi ‘03-’04, 9-10 feta og 
staðgr. á milli. S. 421-4240 / 699-8678

 Vinnuvélar

Til sölu JCB grafa 3D árgerð 1999. 
Keyrð 8 þ tíma. Upplýsingar í síma 893-
4635 Sigurður

Óska eftir að kaupa mini-beltavél, 1,5-
3,5 tonn. Verður að vera í góðu lagi. 
Áhugasamir sendi upplýsingar og verð-
hugmyndir á minigrafa@live.com

 Hjólbarðar

Til sölu 4 stk. notuð Bridge Stone 235-
60-16 V. 40 þús. S. 696 9310.

Ný dekk: Toyo, Michelin Ltx, Bfgoodrich 
allt 265/70-17. Goodyear 275/65-18 
á 8 gata Ford HD felgum. 17“ 8 gata 
felgur á Ford,Ram,GM/GMC. Lika 4 stk 
15“ og 12“ breiðar LC80 felgur. Uppl: 
822-2777

Vantar 12-14“ br. felgur undir Land 
Rover, helst hvítar. Jóhann í s. 691 
3841.

UMFELGUN - UMFELGUN 
!

Fólksbíl 5.490.- Smá jeppar 6.490.- 
30-32“ 8.990.- 33-35“ 9.490.- VDO 
BORGARDEKK BORGARTÚN 36 588 
9747

 Varahlutir

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero 
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. 
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. 
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-
’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02-
’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford 
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet 
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl. 
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 
& 893 2284.

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 857-
3506

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja, snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Málarar

Málari óskar eftir verk-
efnum

Málari óskar eftir stórum sem 
og litlum verkefnum. Vönduð 

vinnubrögð og sanngjarnt verð. 
Hef áratugareynslu í allri máln-

ingavinnu og sandspörlun
Kem á staðinn og geri verðtil-
boð að kostnaðarlausu. Upp. 
í s. 849 4406 eða mosdal@

visir.is

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

INGI MÁLARI .IS MÁLNINGARVINNA 
OG MÚRVIÐGERÐIR. FAGMENN S 
8606401.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896-5758

Óska eftir tilboðum í málningu að utan 
á Urðarholti 5 - 7 Mosfellsbæ upplýs-
ingar í síma 6600785

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

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

 Húsaviðhald

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

HVH Verk ehf / 
Parketlögn ehf

Tökum að okkur öll stærri og minni við-
haldsverkefni úti og inni, slípum parket 
og sólpalla gerum föst verðtilboð ykkur 
að kostnaðarlausu. Lærðir húsasmiðir 
með margra ára reynslu. Mjög góð 
meðmæli. Uppl: 893 0174.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Vantar tilboð í málningu á ca 800 fm 
bárujárnsþaki. Uppl. í s. 866 5481.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage for 
you!S.8227301

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásími Daddýar næstu 
viku 846 6364.

Opið næstu viku 12.00 - 24.00. 

Visa/Euro

Tarot lestur, bein miðlun.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Trésmíði

Trésmíðaverkstæði til sölu. Uppl. í s. 
849 8785.

 Viðgerðir

Bílaverkamaður & vélvirki, gerir 
allt!Bremsur, tímareim, kúpling, raf-
mang, lesa bíl inní tölvu. 25% afsláttur. 
S. 821 9567 & 821 3567 - Krummahólar 
2 - Sv. 111

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

 Til sölu

Mikið úrval af vörum úr saltkristal.

 ditto.is. Smiðjuvegi 4 (græn gata) 
Kópavogi Sími 517-8060

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

Golfbíll Club Car og golfbílakerra, selst 
saman eða stakt, s. 820 0878, 566 
8066.

38“ Rundig TV 100HZ og mynd í mynd. 
6 ára gamalt. Ekki mikið notað. S. 695 
0028.

Til sölu IKEA MALM rúmgrind eik fyrir 
180x200cm dýnu. Uppl. í síma 856-
2764

 Óskast keypt

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Óska eftir ódýri slátturvél og kerru. 
Uppl. í s. 663-6321 - Jói.

Gashitaofn á vegg og trampólín f. 7 ára. 
Uppl. í síma 896 8556.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Heitar fartölvur til sölu. Eins og nýjar. 
Frábært verð. Uppl. í síma 696 3938.

DELL INSPIRON 8600 til sölu 1,5 GB 
innra minni ásamt þráðlausu borði, 
mús docking station, 20“ skjár og HP 
prentari. Verð 70 þ. Uppl. í s. 8942094

 Til bygginga

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

Byggingarefni - Lagersala
Einangrun, hurðir inni og úti, 27x120 
gagnvarið pallaefni, utanhúss timbur-
klæðning 27x155, plötur, timbur, staðl-
aðir gluggar o.fl. o.fl. S. 845 0454.

 Verslun

BASARINN
Markaður Grensásv. 7. Föt, bækur, bús-
áhöld... Ódýrt. Opið kl. 10-16. Lokað 
laugard.

 Fyrirtæki

Atvinnutækifæri!
Hárstofa til sölu. Örugg inn-

koma. Aðstaða fyrir 4.
Upplýsingar í síma 849 6779 
um helgina annars eftir kl. 

18:30.

 Ýmislegt

Gerum tilboð í nýja/gamla vörulagera 
að hluta eða heilulagi - áhugasamir 
hafi samband lagerkaup@gmail.com

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og 
góð þjónusta! www.betriheilsa.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183, 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

Nudd - Japanska baðið. 
 Krepputilboð!

3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Opið frá kl. 12.00 alla daga 
nema sunnudaga. Vaida kemur þ. 29. 
þ.m. S. 823 8280.

 Snyrting

Ert þú með þurrar og/
eða sprungnar hendur/

fætur ?
O’Keeffe’s viðgerðarkremin eru 
lausnin. Kremin fást í flestum 
verslunum Lyfju, Apótekinu, 

Árbæjarapóteki, Lyfjaveri 
Suðurlandsbraut Lyfjavali í 
Mjódd, Laugarnesapóteki, 

Snyrtistofunni Laufið í 
Reykjanesbæ, Snyrtistofan 

Þema Hafnafirði og Snyrtistofu 
Grafarvogs.

Ís - Undur ehf. 

www.isundur.is

 Kennsla

Fluguveiðiskóli á bökkum 
Langár

Fluguveiðiskóli verður haldinn Í Langá 
23.-25. júní. Verð kr. 49.900,- fyrir 
félagsmenn SVFR. Annars kr. 54.900,- 
Innifalið: Veiðileyfi, kennsla, fæði og 
gisting. Nánari upplýsingar hjá SVFR 
í síma 568 6050 og Lax ehf í síma 
894 4047.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

Ökukennsla. Akstursmat. 
Endurtökupróf. S. 893 4515.

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

Þjónusta

Til leigu
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 Húsgögn

Til sölu Ikea stólar allt að 100 stk. 
Gott verð - Til í allskonar skipti. Sími 
895 2515.

Gerum upp gömul húsgögn, smíðum 
ný, innréttingar og fleira. Uppl. í s. 
849 8785.

 Antík

Hjálparlaus karl óskar eftir þroskaðri og 
lífsreyndri konu til aðstoðar við húshald 
og heimilisþrif. Vinnumagn eftir þörfum 
og samkomulagi. S. 8617968

 Dýrahald

www.hundaheimur.is
Snyrtiborð með gálga, tvær stærðir og 
vinsælu járnbúrin komin aftur - Áfram 
frábær verð. Hundaheimur Mosfellsbæ

2 mán. kettlingar fást gefins til kattavina. 
Blíðlindir og þrifalegir. S. 846 9919.

Ný fiskasending.
Ný sending af ferskvatnsfiskum og 
gróðri. Allar malawi síkliður á 1000kr. 
30% afsláttur af völdum fiskategund-
um. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517-
6525 www.dyragardurinn.is

Hundaskóli Heimsenda Hunda 
Grunnnámskeið fyrir hvolpa og ung-
hunda hefst 5 maí. Fræðandi og 
skemmtileg. Afsláttur af hundaleyfis-
gjöldum. Lærður hundaþjálfari, Björn 
Ólafsson BIPDT. Uppl 897 1992, www.
hundaskoli.net

Rough Collie hvolpur með ættbók 
HRFÍ til sölu. Uppl. www.naeturcollie.
com/4535004

Smáhundagæsla inni á heimili án búra, 
hef leyfi. Gunnvör s. 820 0878, 566 
8066.

 Gisting

Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com

Gisting Jyderup / Danmörk www
.123hjemmeside.dk/islandsk

 Fyrir veiðimenn

Nýtýndir, stórir, feitir og sprækir lax og 
silungamaðkar. Uppl. í S. 864 5290.

 Hestamennska

Til leigu/sölu hestakerrur. 2-4 hesta. 
Léttar í drætti. Hagstætt v. S. 698 2333 
& 693 4171.

Reiðhallarsýning Fáks
Á Reiðhallarsýningu Fáks, sem verður 
í kvöld í Reiðhöllinni í Víðidal, munu 
m.a. koma fram gæðingar, stóðhestar, 
áhættuatriði, skemmtiatriði, kappreiðar, 
Skessur, Þristur frá Feti með afkvæmum 
og margt fleira. Sýningin byrjar kl. 21:00 
og eru miðar seldir við innganginn. 
Aðgangseyrir kr. 2.000 Bjórkvöld Fáks 
verður svo í framhaldi af sýningunni 
í Reiðhöllinni.  Hestamannafélagið 
Fákur

 Húsnæði í boði

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir, 

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

www.leiguherbergi.is 

Gistiheimili / 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Íbúðir og atvinnuhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði, Kópavogi og nágrenni. 
www.lmh.is sími 517-0150

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Herbergi til leigu/Room for rent í 
Reykjavik 104. Includet WC, kitchen 
and washing machine. Tel. 691 4858.

Til leigu 92fm, 3herb. íbúð m/sérinn-
gangi 111 Rvk. V. 100 þús + 2 mán 
fyrirfr. Uppl. í s. 867 1070.

Til leigu 4herb 85 ferm íbúð í Fossvogi 
með stórum suðursvölum. Leiga 120þ. 
á mán.laus strax 6934532.

Fossvogur - 108
4 herb. neðri hæð í raðhúsi m. sér-
inngangi og garði, 2 baðherb. Uppl. í 
s. 899 6724.

3 herb. ca 70 fm miðsvæðis RVK jarð-
hæð, sérinng., einkabilst. Laus strax V. 
115 þ. m/öllu. S.899-1888

4ra herb. 114fm nýlegt raðhús í 
Hraunbæ R.vík til leigu. Laust strax. 
S.898 3420

 3h 70 fm íbúð í 101 til leigu frá 1.6 
til 1,9. hussgögn, net rafm hiti innif. 
leigist á 100 þ /mán. uppl s: 8461114, 
8920643

Til leigu parhús í Grindavík. Uppl. í s. 
895 2563.

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ R.vík. 
Sérinngangur. Laus. 898-3420.

Bakhús til leigu við Laugaveg. Uppl. í 
s. 661 5219.

Studio apt. and rooms with private 
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj. 
Kitchen, washer, dryer and free inter-
net. Furniture if needed. Tel 893 6060.

SELJAHVERFI Gott herbergi útbúið 
húsgögnum að hluta, baðherbergi,ís-
skápur, þvottavél, internet o.fl. Uppl. 
s. 8917630

Til leigu stórt einb.hús á Akranesi. 5 
svefnh. langt.leiga. Uppl. s. 8933391.

4-5 Herb, 103fm íbúð í skipholti. 11 
tölvutenglar í íbúð fyrir ljósleiðara eða 
adsl. Vestursvalir, með eða án hús-
gagna. 133 þús 696-3692

Snyrtilegt herb. til leigu í 104 með aðg. 
að eldhúsi og þv.h., nánari uppl. Guðný 
691 2425

2 saml. herb. til leigu á betsa stað í 
Hlíðunum. Aðg. að eldh., snyrtingu & 
þvottaaðst. Gæti t.d hentað hjónum 
eða pari með 1 barn. Stutt í skóla og 
þjónustu (Kringlan t.d). S. 892 2001, 
Jón.

Herbergi til leigu í Hafnarfirði og 
Sandgerði. Uppl. í s. 615 3542

LAUS STRAX 60FM ÍBUÐ Í 101RVK 
50.000 KR Á MÁN. Nánari uppl. 
SVERRIR s. 6605207 & 5573922.

FALLEG,BJÖRT OG NÝUPPGERÐ 
AÐ INNAN SEM UTAN 
ÍBÚÐIN ER 4HERB(75fm) Í 
ÞINGHOLTSSTRÆTI,LAUS STRAX.VERÐ 
120+hiti og rafm. UPPLÝS.6994913

SKAMMTÍMALEIGA. íbúð til leigu í 
Breiðh. 11/5-20/6. 60þús á mán. Allt 
innifalið 553-0305/8640306

4 herb. 130fm nýuppgert og glæsilegt 
raðhús med garði til leigu í 111 Rvk. 
Laus strax. Húsið er í rólegu hverfi og 
stutt í alla þjónustu. Rafm. og hiti inni-
falið. Uppl. í s. 8957304

Mjög gott herbergi með húsgögnum 
á góðum stað í Hafnarfirði til leigu. 
Eldunar- og þvottaaðstaða og netteng-
ing. Uppl.. í síma 899 7004.

 Húsnæði óskast

Par með hund óskar eftir leiguíbúð 
í langtímaleigu frá júní. Uppl. í s. 
6151481

Mæðgur óska eftir 3ja herbergja íbúð 
á svæði 103/108. Reglusemi og skil-
virkum greiðslum heitið. Uppl. í s: 
8950660.

Árbær/Ártúnsholt (110). Reglusamur 
fjölskyldumaður (43kk) óskar eftir 2-3 
herbergja íbúð i Árbæ eð Ártúnsholti 
sem fyrst. Reyklaus. Góð umgengni 
og skilvísar greiðslur. Uppl. í síma 893 
3081.

Reglusamt par óskar eftir rúmgóðu 
einbýli til leigu. Rekum netverslun frá 
heimili okkar. Æskileg staðsetning er 
101-108. Langtímaleiga. Nánari uppl í 
síma 8405221 eða hedinng@simnet.is

Háskólastelpu vantar 2-3 herb. íbúð. 
Gr.g. 80þús ef gerður er húsal.samn. 
694 2740.

Örugga leigjendur vantar 4-5 herb 
íbúð í Grafarvogi, Borga, Víkur, 
Engja eða Rimahverfi. uppl í síma 
8649844/8961844

óskar eftir 3ja herbegja íbúð til leigu. 
Helst ekki dýrara en 80 þús. á mánuði. 
S. 849-1382. - Elí Þór

Par óskar e. 3 h. íbúð sem leyfir hunda-
hald. Skilvirkum greiðslum heitið. 
Verðh. 110 þ. 8618478 Jón

50 ára kona óskar eftir 2 herb. íbúð í 
Rvk eða Kóp, strax. Greiðslug. allt að 90 
þús. S. 866 8523.

 Sumarbústaðir

Tilboð óskast i tæplega 20 m2 vandað 
timburhús. Sjá nánar á www.skot-sfs.is

45fm sumarbústaður til sölu í Húsfelli 
á Ásenda 4. V. 9,8 m. S. 895 2490 & 
821 4577.

Til sölu 16 m2 gestahús með verönd, 
vel einangrað. Tilbúið til flutnings. s 
862 0086

Óska eftir sumarbústað í Grímsnes-
og Grafningshreppi í skiptum fyrir 
115fm.iðnaðarhúsnæði í Reykjanesbæ 
ásamt BMVx5 árg.2006 jeppa.Aðeins 
vel með farinn nýlegur bústaður með 
eignarlandi og aðgang að heitu vatni 
kemur til greina,má vera ófrágenginn 
að einhverju leiti.Upplýsingar í síma 
8925597.

Skorradalur Til leigu 80 fermetra heil-
sárshús í sumar,leigist í eina viku eða 
lengur. Stórglæsilegt sumarhús alveg 
við vatnið Fyrirspurn sendist á sumar-
husskorradalur@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Bolholt 4 til leigu !
170fm. verslunarhúsnæði á 

götuhæð í góðu ástandi. Laust 
strax.

Einnig 50-140fm skrifstofuhús-
næði í sama húsi (2 hæð).

Uppl í s. 893 8166.

Skrifstofuhúsnæði til 
leigu

3 mjög góð skrifstofurými til leigu við 
Suðurlandsbraut. 43-35 og 15fm skrif-
stofurými. Næg bílastæði. Glæsilegt 
útsýni. S. 895 0503.

Til leigu 150 fm iðnaðarhúsnæði að 
Kársnesbraut.Gott úti pláss,skrifsofu 
aðstaða.Verð 150þús.uppl.660 5600.

Skrifstofuherbergi á Strandgötu í 
Hafnarfirði til leigu. Uppl. í s. 899 8121.

 Geymsluhúsnæði

TIL LEIGU EÐA SÖLU TÆPL. 30 FM 
BÍLSKÚR/GEYMSLA MEÐ HITA, VATNI, 
RAFM. OG SNYRTINGU. 822-4850

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

Til leigu, geymsluhúsn./bílskúr að 
Móhellu Hafnarfirði, 26m2 að stærð. 
Laust strax. mánaðarleiga 30.000.- 
Uppl. í síma 861 1006.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. 
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gisti-
heimilid.dk S. 0045 2460 9552.

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

 Atvinna í boði

Þjálfarar óskast
Fimleikadeild Fjölnis óskar eftir 
reyndum þjálfurum frá og með 
næsta hausti. Deildin leitar að 
þjálfurum bæði fyrir byrjendur 

og lengra komna.
Í boði eru samkeppnishæf laun 
og önnur fríðindi. Fimleikadeild 
Fjölnis hefur verið í örum vexti 
og hafinn er undirbúningur við 

að fá nýtt og betra
húsnæði fyrir deildina á næsta 

ári.
Áhugasamir eru hvattir til að 

senda umsókn með ferilskrá á 
netfangið fimleikadeild.fjoln-

ir@gmail.com

Sjávarkjallarinn
Bjóðum verðandi matreiðslu-

mönnum frábæran stað til þess 
að læra fagið á. Langar þig til 
þess að vinna við matreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
Uppl. veitir Hrefna (694 3854) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17 í síma eða á staðnum. 
Umsóknir á: http://umsokn.

foodco.is

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Yfirmaður í símveri Símsvörun, móttaka 
allra vafamála, kenna nýju starfsfólki. 
Vinnutími: Önnur hver vika fi-su: 17-22 
Hæfniskröfur: 25 ára aldurstakmark, 
reynsla í símsvörun. Reynsla af stjórnun 
æskileg. Umsóknir aðeins á: http://
umsokn.foodco.is

A job in housekeeping Poszukujemy 
ososby do sprzatnia w gesthousie 
miesci sie on w centrum Reykiawiku 
Porsgata 26 jest to praca sezonowa 
od polowy maja do pazdiernika , mile 
widziana znajomosc jezyka angielski-
ego. Prosimy wszystkie zainteresowane 
osoby o kontak telefoniczny lub pros-
imy przyjsc osobiscie. Prosze kontakt-
owac sie od poniedzialku do piatku, od 
8-16 telefon 5115570 Sandra, Donata

Gólflagnir óska eftir að ráða starfsmenn 
til lagningu gólfefna Gólflangir sérhæfa 
sig í lagningu iðnaðargólfa steinteppa 
og flotun . Múrarar, málarar og menn 
með reynslu úr byggingariðnaði ganga 
fyrir. Vinsamlegast sendið upplýsingar á 
netfangið golf@golflagnir.is.

Óska eftir vönum starfskrafti í sauðburð 
á Norðurlandi. Uppl. í s. 452 4288.

Vélstjóra vantar á m/b Glófaxa VE-300 
upplýsingar í síma 844 6022.

Hreyfing Heilsulind Ertu með góða 
þjónustulund og öflugur sölumaður? 
Áhugasamir hafa samband í síma 414-
4015 eða á radgjafar@hreyfing.is

Óska eftir fólki í úthringingar, helst 
vönu. allir koma til greina, Föst laun 
+ árangurstenging. Uppl. sendist á 
sjonni@tryggir.is

 Atvinna óskast

2 men looking for light carpenter job. S. 
857 9937 & 843 5018.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Einkamál

Símadömur - Gleðilegt 
sumar

Hringdu til okkar, við erum í 
sumarskapi og við viljum vera 

draumadísirnar þínar þegar þér 
hentar.

S. 908 6666 & 908 2000.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Athugið
Ekkjumaður í góðum efnum vill kynn-
ast huggulegri konu 55-75 ára. Rúmgóð 
íbúðarhæð, sumarhús o.fl. til staðar. S. 
553 4231.

SkemmtanirFasteignir

Vesturtún 49a
225 Álftanes
Mjög fallegt og tignarlegt parhús

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 33.445.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Mjög barnvænt hverfi stutt í skóla, sundlaug og aðra þjónustu Eignin skiptist sem hér segir: Neðri hæð :
Flísalögð, rúmgóð forstofa með skápum. Innaf forstofu er stórt parketlagt barnaherbergi .  Gott eldhús
með fallegri innréttingu og borðkrók. Samliggjandi stofa og borðstofa , parket á gólfi. Baðherbergi með
sturtu,  flísalagt.  Gott  þvottahús  með  innréttingu.  Innaf  þvottahúsi  er  innangengt  í  bílskúrinn
.Stórt,parketlagt barnaherbergi . Hjónaherbergi með fataherbergi og skrifstofuhorni.

5
Lind

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

Opið
Hús

Laugardaginn 2.maí frá 15 -15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008
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Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

FLOTT HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
LUND tungusófi
Stærð: 232x160cm færanleg tunga
Fáanlegur í 2 litum

Verð: 158.000,-

Metro tungusófi
Stærð: 266cmX166cm
Microfiber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum

Verð áður: 198.000,-
VERÐ NÚ: 148.500,-

PLAZA tungusófi
Stærð: 285x162cm
Fáanlegur í 3 litum

Verð áður: 248.000,-
Verð nú: 198.400,-

EAST COAST tungusófi
Stærð: 260x180cm
Færanleg tunga
Fáanlegur í 3 litum

Verð: 187.000,-

Stækkanlegt borð
Stærð: 160cm(248cm)x100cm

Verð áður 89.000,-
VERÐ NÚ 75.650,-
Zen leðurstóll
Eingöngu fáanlegur í brúnu leðri

Verð 16.500,-

DIVANY TV skenkur
í hvítu eða svörtu háglans
Stærð: 180cm

Verð: 105.000,-
Einnig fáanlegur í 120cm 
og 240cm

Stækkanlegt borð
Stærð: 200cm(288cm)x110cm

Verð: 139.000,-
Stærð: 160cm(248cm)x100cm

Verð: 128.000,-

OPAL leðurstóll
Einnig fáanlegur í brúnu og hvítu

Verð: 15.800,-

RIO stóll
Fáanlegur í nokkrum litum

Verð áður: 14.800,-
Verð nú: 12.580,-

DIVANY
Í hvítu eða svörtu háglans

Borðstofuborð
200x100cm
Einnig til í 140x140cm

Verð: 118.000,-
Spegill
140x90cm

Verð: 32.000,-
Borðstofuskenkur
240cm

Verð: 178.000,-
Einnig til í 180cm

-25% -20%

-15%

-15%



● heimili&hönnun

Notagildi er í hávegum haft hjá 
sænska hönnuðinum Margot Bar-
olo sem sameinar blómapott og 

ljós í sköpunar-
verki sínu Lamp-
el. Ljósið getur 
skipt um ham 
eftir árstíðum og 
smekk eigand-
ans og ofan í það 
má planta hverju 

sem er, svo lengi sem það er jurt 
sem þrífst innandyra. 

Ljósið stendur einnig vel fyrir 
sínu eitt og sér eða skreytt borð-
um, steinum, fjöðrum eða öðru til-
fallandi. Sjá nánar á www.barolo.
nu og www.belysningsbolaget.se.

Notagildi ofar öllu

Salvador Dalí er kannski best 
þekktur fyrir málverk sín af 
bráðnandi klukkum. Hins vegar 
fékk hann einnig hugmyndir að 
húsgögnum í gegnum tíðina sem 
flest voru þó það flókin að erfitt 
var að framleiða þau. Nú í seinni 
tíð hefur nokkrum hugmyndum 
hans verið hrint í framkvæmd. 
Þekktasta húsgagn Dalís er lík-

lega varasófinn sem hann hann-
aði ásamt Oscar Tusquets árið 
1937 fyrir Mae West-herbergið í 
Dalí-safninu í Figueres á Spáni. 
Sófinn hefur nú verið settur í 
framleiðslu í örlítið 
breyttri mynd og 
hefur hlotið nafn-
ið Dalilips. www.
bonaluxat.com.

Sófinn Dalilips sem hannaður er eftir hugmynd Salvadors Dalí.

Súrrealísk húsgögn  

Trjágreinar úr garðinum öðlast nýtt líf.

Ofan í ljósið má planta nánast hverju 
sem er.

Skipt um ham.

Markaðstorg heimilanna

Nauðsynlegt fyrir neytendur
– Fullt af frábærum tilboðum

Í Fréttablaðinu færðu nýjustu upplýsingar um vörur og 
þjónustu, heitustu fréttirnar og bestu tilboðin. Á hverjum 

degi í langmest lesna dagblaði á Íslandi, Fréttablaðinu.

Fasteignir

Bílar

Heimilið

Uppskriftir

Borgarferðir

Tónleikar

Heimilistæki

Fyrir veisluna
Líkamsrækt

Sparnaður

Fatnaður

Tilboðin

Fyrir börnin

Menningarviðburðir

Matarkarfan

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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fjölskyldan 5

Besta fjölskyldusportið
Sumir foreldrar súpa hveljur við 
tilhugsunina um barnið sitt keyr-
andi um á mótorhjóli. En ekki þau 
Sigurlaug og Torfi, sem segja 
mótorkrossið með betra fjöl-
skyldusporti sem völ er á. „Þessu 
fylgja svo margir góðir kostir. 
Við erum til dæmis saman lang-
flestar helgar á sumrin, keyrum 
um landið og leitum uppi gamla 
slóða eftir bændur og búalið,“ 
segir Sigurlaug og bætir við að 
að sjálfsögðu sé þess gætt að fara 
aldrei utan vega þar sem ekki má 
hjóla. „Verslunarmannahelgin er 
ekkert vandamál hjá okkar ungl-
ingum, við höfum eytt þeirri helgi 
saman á mótorkrossmótum alla 
þeirra ævi.“ 

Systkinin eru öll staðráðin í því 
að þegar þau eignast sjálf sína 
eigin fjölskyldu verði mótorkross-
ið áfram þeirra fjölskyldusport. 
„Ég myndi miklu frekar setja 
barnið mitt á mótorhjól, þar sem 
það er vel varið og fylgst með því, 
heldur en að hleypa því út á götu í 
Reykjavík á hjólinu sínu með ekk-
ert nema hjálm á hausnum,“ segir 
Freyr að lokum, áður en hann 
rýkur út á æfingu.   - hhs

V
IS

S
IR

 Þ
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? ... vinsældir torfæruvélhjólaakst-
urs hafa stóraukist á undanförn-
um árum. Í dag stunda um þrjú 
þúsund manns sportið. Þeirra á 
meðal er mikið af fjölskyldufólki 
sem hefur aksturinn að lífsstíl. 

... það er kallað mótorkross þegar 
keyrt er í stuttri hringlaga 
keppnisbraut með manngerðum 
stökkpöllum og kröppum 
beygjum. 

... endúró er hins vegar frekar 
nokkurs konar þolakstur, þar sem 
keyrt er á lengri brautum eða 
slóðum úti í náttúrunni. 

... að brautirnar í kringum 
höfuðborgarsvæðið eru svo vel 
sóttar að þar eru jafnan tugir 
manns, sama hvenær er dags. 

... aðstaðan þykir best í Bolöldu, 
til móts við Litlu kaffistofuna. 
Hinar brautirnar eru í Álfsnesi, 

MotoMos í Mosfellsbæ og 
Sólbrekka í Grindavík. 
Brautin í Þorlákshöfn er svo 
aðal vetrarbrautin. 

... brautir er að finna úti um 
allt land, meðal annars á 
Selfossi, Hólmavík, Ólafsvík, 
Akureyri, Sauðárkróki, 
Egilsstöðum og Höfn í 
Hornafirði.
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svo gaman saman
fjölskyldustundir eru gæðastundir 

Frumbernskan er mótandi 

og mikilvæg segir Sæunn 

Kjartansdóttir sálgreinir.

Fyrstu þrjú árin í lífi barns og 
ekki síst fyrstu mánuðurnir 
og árið gegna algjöru lykil-
hlutverki í mótun einstakl-

inga,“ segir Sæunn Kjartansdóttir 
sálgreinir en nýverið kom út bók 
hennar Árin sem enginn man eftir. 
Í bókinni er meðal annars sagt frá 
því hvernig vísindalegum stoðum 
hefur verið rennt undir kenning-
ar sálgreiningar um mikilvægi 
frumbernskunnar. „Rannsóknir í 
taugavísindum hafa sýnt fram á 
að þroski ákveðinna svæða í heil-
anum helst í hendur við umönnun 
fyrstu ár ævinnar.“

Sæunn segir hvatann að bókar-
skrifunum meðal annars hafa 
verið löngum til að miðla þessari 
þekkingu til hins almenna les-
anda. En einnig hafi vinna hennar 
með konum sem hafa sinnt með-
ferð mæðra sem eiga af ýmsum 
ástæðum erfitt með að tengjast 
börnum sínum verið henni hvati 
til að skrifa um mikilvægi frum-
bernskunnar.

„Börn eru miklu skynugri og 
næmari en við höfum haldið. 

Magn tímans sem við verjum með 
þeim skiptir miklu máli því með 
því að vera mikið með börnunum 
okkar á unga aldri kynnumst við 
þeim betur og verðum þar af leið-
andi færari um að lesa þau rétt og 
bregðast við þörfum þeirra á við-
eigandi hátt,“ segir Sæunn, sem 
bendir á að samvera og tengsl búi 
til væntumþykju og börn sem séu 
mikið með foreldrum sínum og 
byggi upp grundvallaröryggi í lífi 
sínu búi að því fram á fullorðins-
ár. Hennar mat er að íslensk börn 
fari of ung í dagvistun og dvölin á 
leikskólum sé oft á tíðum of löng. 
„Það hefur verið einhvers konar 

sátt í sam félaginu 
um að þetta sé 
best fyrir alla 
og viðkvæmt 
mál að gagn-
r ý na þessa 
lö ng u  d a g-
vistun,“ segir 
Sæunn, sem 
mælir með því 
að foreldrar leiti 
leiða til þess að 
stytta dagvist-
unartíma barna 
sinna, sérstak-
lega fyrstu þrjú 
árin.

Mig langaði til þess að 
kaupa lítið borðstofu-
borð fyrir börnin en 
fann það hvergi. Það 

endaði þá einfaldlega þannig að 
maðurinn var sendur út í Byko 
þar sem hann keypti efni og svo 
smíðaði hann fyrir mig borðið. 
Stólana við keypti ég í Ilvu,“ segir 
Linda, sem segir langborðið, sem 
er tveir metrar á lengd, hafa slegið 

í gegn í eins árs afmæli sonarins 
Guðmundar Fróða á dögunum. 
„Krakkarnir gátu þá setið í róleg-
heitum og ég þurfti ekki að leggja 
á borð á nýjan leik fyrir fullorðna 
fólkið, það sat við borðstofuborð-
ið.“ Linda bendir á að fyrirkomu-
lagið sé ólíkt þægilegra fyrir 
börnin, þau þurfi ekki að krjúpa 
eða teygja sig til að ná í borðið eins 
og við venjulegt borðstofuborð. 

„Borðið nýtist svo sem föndurborð 
hina daga ársins,“ segir Linda sem 
fann því stað í herbergi við hlið 
stofunnar en þar er fínasta leik-
herbergi bræðranna Guðmundar 
Fróða og Gísla Garðars. 

Linda og eiginmaður hennar 
Bergur Gestur Gíslason hafa bæði 
mjög gaman að því að halda barna-
afmæli, upp á gamla mátann með 
kökum og kræsingum. Linda sér 

Veisluborð fyr
Linda S. Guðmundsdóttir leitaði logandi ljósi að langborði fyrir börn fyrir síðasta barna-

afmæli sem hún hélt. Leitin bar ekki árangur og því varð úr að borðið var smíðað úti í 

bílskúr. Börn og fullorðnir fögnuðu framtakinu.

Árin sem enginn man

Sæunn Kjartans-
dóttir Nýútkomin 

bók hennar fjallar 

um áhrif frum-

bernskunnar á 

fullorðinsár og 

mikilvægi þess að 

foreldrar og börn 

verji miklum tíma 

saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Afmælisgestir 
Skírnir, Álfrún 

Embla, Sigrún 

Freyja, Sif, Gísli 

Garðar og Guð-

mundur Fróði.
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rir börnin

Þær bláu bragðast betur Gísli 

Garðar er alveg viss um að bláar 

pönnukökur bragðast best.

Flott afmæliskerti Öðruvísi afmælis-

kerti setur skemmtilegan brag á 

kökuna.

að mestu um veitingarnar en eldri 
sonurinn er liðtækur aðstoðar-
maður. „Hann skreytir möffinsin 
fyrir mig, ég geri smjörkrem og 
set í það matarlit og hann setur 
kremið á. Einnig er fastur liður að 
hann geri ostapinnana og stingi í 
greipávöxt.“

Matarlitur er leynivopn Lindu er 
kemur að því að gera veisluborð-
ið litríkt og skemmtilegt. Nú síð-
ast prófaði hún að setja grænan og 
bláan lit í venjulegar pönnukökur 
og það sló alveg í gegn. „Eins og 
sonur minn sagði þá smakkast þær 
bláu betri en venjulegar.“

Linda dró einnig fram gamalt 
bollastell sem hún átti og lagði 
á fína veisluborðið. „Þetta var 
stell sem ég fékk gefins frá pabba 
mínum en er eiginlega of lítið 
fyrir fullorðna. Það hentar hins 
vegar fullkomlega fyrir börn og 
þau höfðu mjög gaman af því að 
drekka eplasafa úr bollum,“ segir 
Linda sem leit við í Fríðu frænku 
og bætti könnu í stellið.

„Svo er Partýbúðin vinsæll 
áfangastaður áður en veisla er 
haldin, þar má fá alls kyns afmælis-
skraut,“ segir Linda.

 - sbt 

Fiðrildakaka 
Skreyttar kökur gleðja 

augu og maga.

SAMVERA

Litríkar og hljómfagrar 

Föndur þarf ekki að vera flókið og 

jafnvel mestu klaufabárðar geta búið 

til ýmislegt skemmtilegt með 

börnunum sínum á rigningardögum 

þegar notalegt er að vera inni með 

fjölskyldunni. Með einföldum hætti 

er til dæmis hægt að búa til sýlófón, 

þá þarf ekki annað en nokkrar 

glerflöskur sem í er sett mismikið 

vatn. Til að gera hlutina skemmti-

legri er tilvalið að setja matarlit út í 

vatnið. Síðan er ekki annað en að slá 

laust í flöskurnar með skeið eða 

blýanti til þess að spila lag. Þessa 

hugmynd og fleiri er að finna í bók sem heitir Kids‘ Art & Crafts. 

Easy Projects og fæst í Eymundsson.

Fjöruferð Fátt er skemmtilegra en 

að fara með fjölskylduna í fjöruferð 

og á eyjunni Íslandi er aldeilis af 

nægum fjörum að taka. Ekki þarf að 

vera sól og sumar til að fjöruferð 

hitti í mark, það er bara hægt að 

klæða sig vel ef veðrið leikur ekki við 

landið. Svo er um að gera að taka 

sandakassadótið með, leggja vegi, 

byggja stíflur og kastala. Listina að 

fleyta kerlingar er líka um að gera að kenna öllum börnum og 

efna svo til fjölskyldukeppni í henni. Þegar sæmilega hlýtt er í 

veðri er hægt að vaða í sjónum og þeir hughraustu geta jafnvel 

skellt sér til sunds, henti aðstæður til þess. 

LEIKGLEÐI OG SKÖPUNARKRAFTUR  Leiklist, spuni, 

hiphop, afródans, myndlist og jóga er á boðstólum í sumarskóla 

Kramhússins. Hann er opinn börnum á aldrinum sjö til tólf ára, 

námskeiðin taka fimm daga og kosta tæpar tuttugu þúsund krónur.

Sími: 456 5111, info@vesturferdir.is, www.vesturferdir.is

- þinn áfangastaður -
Vestfirðir
Firðirnir, fjöllin og fjaran.

Náttúran, mannlíf og sagan.
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GAGN&GAMAN

Tunglið stækkar  Leikritið Alli 

Nalli og tunglið er sýnt um þessar 

mundir í Gerðubergi. Það byggir á 

sögu Vilborgar Dagbjartsdóttur 

sem kom fyrst út árið 1959 en í 

henni segir frá stráknum Alla 

Nalla sem harðneitaði að borða 

grautinn sinn sem endaði með því 

að mamma hans gaf tunglinu 

grautinn. Í leikgerð Möguleikhúss-

ins eru það pössunarpíurnar Ólína 

og Lína sem taka á móti leikhús-

gestum og halda utan um 

sýninguna sem tekur um 45 

mínútur í flutningi. Sýningin er 

fínasta skemmtun fyrir yngri 

börnin, litrík og lífleg. 

Hressandi drykkur  Tilvalinn 

eftirréttur í hollari kantinum er að 

búa til heilsudrykk sem krökkum 

þykir góður. Ekki er verra 

að einfalt er að búa þá 

til og geta 

krakkar tekið 

þátt í því. Vel 

þroskaður 

banani, mjólk 

og kakómalt er til 

dæmis góð uppskrift 

að sjeik. Venjulegt skyr 

eða vanilluskyr er líka 

góð uppistaða í heilsudrykk, 

mjólk, banani og fínt brytjað 

suðusúkkulaði eftir smekk út í og 

fyrirtaks súkkulaðisjeik í hollari 

kantinum er fram reiddur. Berist 

fram í háu glasi með röri.

Krakkajóga  Skapandi aðferðir 

út frá jóga fyrir börn, unglinga og 

þá fullorðnu sem vilja vekja leik 

barnsins innra með sér verður 

kennt í Lótus jógasetri helgina 29. 

til 31. maí næstkomandi. Kenndar 

eru uppbyggjandi aðferðir sem 

skapa traust, auka næmi, styrkja 

samskiptahæfileika og leikgleði. 

Kennari og höfundur námskeiðs-

ins er hin fjölhæfa og orkumikla 

Gurudass Kaur en hún hefur 

kennt jóga og unnið með börnum 

í meira en þrjátíu ár. Þátttökugjald 

námskeiðsins er 24 þúsund 

krónur en innifaldir eru tveir 

geisladiskar og námshefti. 
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veiðimanna að setja í stórlúð-
ur við strendur Íslands. Einnig 
er mjög eftirsóknarvert að veiða 
steinbít og stóra þorska. Stórlúð-
urnar koma upp að landgrunnin-
um á vorin og þá geta menn sett 
í hrikalegar stórlúður fyrir utan 
Vestfirðina og stundum á ólíkleg-
ustu stöðum. Þetta er annað sum-
arið mitt sem sjóstangaveiðileið-
sögumaður fyrir Fisherman en ég 
er borinn og barnfæddur Súgfirð-
ingur (fæddur 1965) og átti hér 
heima í 30 ár en fluttist í Kópavog 
fyrir um 14 árum síðan. Á haust-
in hef ég síðan boðið íslenskum 
og erlendum gæsaskyttum upp 
á gæsaveiði víða um landið með 
ágætis árangri.“

Villibráðarveisla í hæsta 
gæðaflokki
Það voru ánægðir veiðimenn sem 
sigldu inn Súgandafjörð eftir tíu 
tíma úthald. Siglt var yfir Djúpið 
og gaf þá á bátinn en í Aðalvík var 
skjól af fjöllum og var stórbrotið 
að sjá frá sjó. Afskaplega afskekkt 
vík en sögufræg því þarna tók 
Friðrik Þór Friðriksson Börn nátt-
úrunnar að hluta. Gert var að afl-
anum um borð en miklu skiptir að 
hamfletta fuglinn sem fyrst svo 
kjötið taki ekki í sig lýsisbragð af 
hamnum og þá ekki síður innyflum 
– fiski sem fuglinn nærist á. Og 
kom á daginn að meistaraskyttan 
Róbert reyndist meistarakokkur 
einnig. Hann segir að ekki skipti 
síður máli þegar veiðimennska er 
annars vegar að kunna að neyta 
bráðarinnar. 

„Talisman er sjávarréttaveit-
ingastaður en ég hef sjálfur verið 
að elda villibráð fyrir sérhópa 
samkvæmt óskum viðskiptavina. 
Þá gjarnan blanda ég villibráð og 
fiskmeti saman eins og eftirfar-
andi matseðill sýnir glögglega,“ 
segir Róbert sem má að ári búast 
við heimsókn þess sem hér skrif-
ar. 

Ferðamennska mun aukast 
innanlands
Ferðaþjónusta er eitt þeirra lykil-
orða sem heyrðust mjög í kosn-
ingabaráttunni í tengslum við 
atvinnumál. Ekki að ófyrirsynju. 
Menn búast við verulegri aukningu 
ferðamannastraums innanlands 
sem þó hefur verið í sókn undan-
farin ár. Hörmuleg staða krónunn-
ar þýðir að ekki er fýsilegt fyrir 
Íslendinga að ferðast til útlanda 
og búast má við auknum straumi 
ferðamanna til Íslands. Ólöf Ýrr 
Atladóttir er ferðamálastjóri 
Íslands og hún segir rétt að fólk 
í ferðaþjónustu vonist eftir veru-
legri aukningu. „En fæst orð bera 
minnsta ábyrgð. Við vinnum fag-
lega og nú er verið að vinna könn-
un á væntingum innan íslensku 
ferðaþjónustunnar. Hvað ætla 
landsmenn að gera? Hvað vænt-
ingar hafa þeir til íslenskrar ferða-
þjónustu? Niðurstaðan getur orðið 
til leiðbeiningar fyrir ferðaþjón-
ustuna. Við sjáum að dregið hefur 
úr framboði hjá þeim sem ferja 
fólk til útlanda sem gefur til kynna 
að landinn ætli að horfa sér nær í 
sínum ferðalögum. Og forvitnilegt 
verður hvernig fólk skipuleggur 
stóru sumarfríin sín.“

Vestfjarðakjálkinn er af mörg-
um óuppgötvuð perla. Hring-
vegurinn liggur einhvern veginn 
þannig að menn hafa brunað þar 
hjá. „Já, það er planið að breyta 
því,“ segir Jón Páll Hreinsson 
framkvæmdastjóri Markaðsskrif-
stofu Vestfjarða. Hann segir menn 
í ferðaþjónustu á Vestfjörðum líta 
björtum augum til sumarsins. Bók-
anir hafi gengið mjög vel. „Menn 
eru bjartsýnir og eru tilbúnir að 
taka á móti fólki. Nú eru sá tími að 
fólk er að skipuleggja sumarið og 
hér fyrir vestan eru menn að und-
irbúa sig; mála, græja, helluleggja 
– já, menn eru viðbúnir því að það 
verði nóg að gera.“
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Róbert segir Þjóðverjana snillinga við sjóstangveiðar og Íslendingar geti margt af þeim lært. Draumurinn er að setja 
í stórlúðu en menn eru einnig að veiða risavaxinn þorsk og hlýra – og lítil ástæða til að fúlsa við slíkum feng.

ÞÝSKU SJÓSTANGVEIÐIMENNIRNIR ERU NÍSKIR SNILLINGAR SEM ÍSLENDINGAR GETA ÝMISLEGT LÆRT AF

FENGURINN Þeir voru ánægðir veiði-
félagarnir með fenginn en alls féllu um 
tvö hundruð fuglar.

CINTAMANI EYGLÓ
Dúnúlpa með hettu og ekta loðkraga. 
Fylling er 95% dúnn og 5% fiður sem 

gerir úlpuna létta og hlýja. 

CINTAMANI HARALDUR
Klassískur herrajakki með Cordura® 
styrkingu á öxlum og undir ermum. 

Gerður úr vatns- og vindheldu Teflon 
húðuðu No Wind® efni frá Pontetorto®. 

CINTAMANI SKÓR
Hallveig og Hallmar. Skór með Green 

Diamond sóla. Green Diamond sólarnir 
hafa gríðarlegt grip sem byggist á þú-

sundum lítilla grófkorna sem eru 
innbyggð í sólann. 

CINTAMANI ARNA
Mjúk, vindheld skel úr No Wind® efni 
frá Pontetorto® á Ítalíu. Teflon húðun.

CINTAMANI UNNDÍS
Mjúk, vindheld skel úr No Wind® efni 
frá Pontetorto® á Ítalíu. Teflon húðun.

CINTAMANI HALLUR
Vindheldur jakki með Teflon húðun, úr 

B3.knt® efni frá Lanificio Becagli®. 

OPIÐ:
10-18 MÁN – FÖST.
11-16 LAUGARD.

AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ
S. 533-3811
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15.990.-áður 29.990.-

14.990.-áður 29.990.-

SPJARAÐU ÞIG

7.990.-áður 12.990.-

10.990-áður 22.990.-

10.990.-áður 22.990.-

10.990.-áður 24.990.-
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Hvers konar tónlist ert þú að fást 
við núna?
Var að ljúka við verkefni sem ég 
kallaði „Found Songs“ sem voru 
sjö lítil klassísk verk, gefin út 
á netinu, eitt á dag í eina viku. 
Núna er ég að taka mér smá frí 
frá klassíkinni og er að vinna 
að verkefninu Kiasmos, sem er 
danstónlist.

Hvenær varstu hamingju-
samastur ?
Núna. Kannski ekki akkúrat í 
dag eða þessa vikuna, en svona 
almennt séð þessa mánuðina.

Ef þú værir ekki  tónlistarmaður 
hvað myndirðu þá vera?
Fatahönnuður, lögfræðingur, 
reka útgáfufyrirtæki, arkitekt... 
ég veit það ekki, allt of margt 
sem mig langar að gera.

Hvað er það dýrasta sem þú 
hefur nokkurn tímann keypt 
þér?
Fartölvan mín.

Hvað er það versta sem nokkur 
hefur sagt við þig?
„Nei“ - í ákveðnu samhengi. 
Annars held ég að ég hafi slopp-
ið frekar vel.

Ef þú byggir ekki í Reykjavík 
hvar myndirðu vilja búa?
Berlín. Vil samt helst halda mér 
í Reykjavík bara.

Uppáhaldstónlistarmaður/-kona 
og af hverju?
Má þetta?

Draumahelgin þín í einni setn-
ingu?
Ég er nú ekki það metnaðarfull-
ur í lífsnautnunum að eiga ein-
hverja sérstaka draumahelgi. 
Þarf bara mitt góða fólk í kring-
um mig, þá er ég sáttur.

Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tíman gegnt?
Bæjarvinna Mosfellsbæjar? Það 
var nú samt ekkert svo slæmt ...

Uppáhaldsstaðurinn þinn á jörð-
inni?
Sumarbústaður fjölskyldunnar 
við Álftavatn. Helst úti á vatn-
inu á kajak. 

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig og hvaða lag ertu að 
hlusta mest á í dag?
Einföld, melódísk, klassísk tón-
list hefur mest áhrif á mig. Og 
gott síð-rokk (sem er reyndar 
vandfundið...). En þessa dagana 
er ég með lagið Time-Lapse Lif-
eline með Maria Taylor á repeat. 
Gott popp.

Ef þú ættir tímavél, hvert mynd-
irðu fara og af hverju?
Væri til í að upplifa diskótíma-
bilið, en finnst framtíðin samt 
áhugaverðari en fortíðin. Myndi 
skella mér nokkur ár fram í tím-
ann og gá hvort ég gæti keypt 
mér ódýra ferð til tunglsins í 
leiðinni ...

Er eitthvað sem heldur fyrir þér 
vöku á nóttunni?
Já. 

Ef þú gætir breytt einhverju í for-
tíð þinni, hvað myndi það vera?
Engu. Er sáttur með hvar ég er 
í dag, og ef ég breytti einhverju 
í fortíðinni væri nútíðin líklega 
önnur.

Hvenær fékkstu síðast hláturs-
kast?
Á kosningavöku heima hjá mér, 
þegar ég og vinkona mín kom-
umst loks að því, eftir örugglega 
2 klukkutíma, að þumalputtinn 
í horninu á skjánum stæði ekki 
fyrir hversu margir væru búnir 
að „læka“ kosningarnar á Face-
book.

Áttu þér einhverja leynda 
nautn?
Lagið 7 Things með Miley Cyrus. 
Þessi nautn er samt ekkert svo 
leynd.

Uppáhaldsbókin þessa stundina?
Var að klára að lesa bók um 
afstæðiskenninguna eftir David 
Bodanis sem var frábær. 

Hvaða núlifandi manneskju lítur 
þú mest upp til?
Pabba.

En hvaða núlifandi manneskju 
þolirðu ekki?
Ég hef ekki mikla þolinmæði 
fyrir Bubba þegar hann byrjar 
að tjá sig.

Uppáhaldsorðið þitt?
Forlát.

Hvaða eitt atriði myndi full-
komna lífsgæði þín?
Aðeins meiri metnaður í að drífa 
mig fram úr rúminu á morgnana. 
Kæmi fleiru í verk. 

Hvaða lag á að spila í jarðarför-
inn þinni?
Eitthvað ekki of dramatískt. Eitt-
hvað fallegt, sem lætur mann fá 
þá tilfinningu að það verði allt í 
lagi.

Hver verða þín frægu hinstu 
orð?
„Ha?“
 
Hvað er næst á dagskrá? 
Halda áfram að vinna í plötunni 
minni sem kemur út í haust. Einn-
ig nokkrar tónlistarhátíðir á dag-
skrá á næstunni auk tónleika-
ferðalags um Ísland með vinum 
mínum í For a Minor Reflection.

Hef litla
þolinmæði 
fyrir Bubba

ÓLAFUR ARNALDS TÓNLISTARMAÐUR Fékk síðast hláturskast á kosningavöku þegar hann fattaði að þumalputtar á skjánum 
tengdust ekki Facebook.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÞRIÐJA GRÁÐAN
STARFSFERILL Í HNOTSKURN: 
 Mitt aðalstarf hefur verið 
hljóðmaður síðustu ár, en það 
hefur smám saman verið að 
víkja fyrir tónsmíðinni og eigin 
tónleikahaldi. 

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐ-
IST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI: 
 1986 - Kvikmyndin Top Gun 
kom í bíó.

Ólafur Arnalds hefur vakið verðskuldaða athygli 
fyrir nýklassískar tónsmíðar en hann er líka ann-
ar helmingurinn af teknó-tvíeykinu Kiasmos. 
Anna Margrét Björnsson fékk hann til þess að svara 
nokkrum mjög mikilvægum spurningum. 

www.tskoli.is

Ráðstefna verður haldin í hátíðarsal Tækniskólans við 
Háteigsveg föstudaginn 8. maí frá kl. 13:00 – 17:00.

Ráðstefnugjald er 4000 kr. Ráðstefnugögn verða afhent frá kl. 12:30. 

Skráning fer fram í s. 514 9601 eða á netfangið ave@tskoli.is.

Nánari upplýsingar á www.tskoli.is.

• Ávarp samgönguráðherra

• �e Airline Industry: Trends, Challenges and Strategies
 John Wensveen Ph.D. Dean of School of Aviation

• Air Atlanta Hannes Hilmarsson forstjóri

• Icelandair Birkir Holm Guðnason framkvæmdastjóri

• Flugfélag Íslands Árni Gunnarsson framkvæmdastjóri

• Flugvélamarkaðurinn Hafþór Hafsteinsson stjórnarformaður 
 Avion Aircraft Trading hf.

• Flugfélagið Ernir Hörður Guðmundsson framkvæmdastjóri

• Primera Air Hrafn Þorgeirsson framkvæmdastjóri

• Flugmálastjórn Pétur K. Maack flugmálastjóri

Áskoranir og tækifæri
Rekstur f lugfélaga
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timamot@frettabladid.is

JÓN BÖÐVARSSON ÍSLENSKU-
FRÆÐINGUR ER SJÖTÍU OG NÍU 

ÁRA Í DAG.

„Meira að segja við, þessir 
gömlu karlar, vorum einu 

sinni ungir.“

Jón Böðvarsson var skóla-
meistari Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja og er þekktur fyrir 
fyrirlestra og námskeið um ís-

lensku fornsögurnar. 

MERKISATBURÐIR
1615 Þrettán skip farast og átta-

tíu menn drukkna í aftaka-
veðri á Breiðafirði. 

1822 Tuttugu og tveir erlendir 
skipbrotsmenn af tveimur 
skipum sem höfðu farist 
í hafís komast til lands á 
Austurlandi. 

1897 St. Paul, franskt spítala-
skip, strandar við Klöpp í 
Reykjavík en næst út. 

1945 Sovétmenn lýsa því yfir að 
Berlín sé fallin í hendur 
þeirra. 

1957 Tvær nýjar millilandaflug-
vélar, Hrímfaxi og Gullfaxi, 
koma til landsins. 

1968 Maíuppþotin í París hefj-
ast. 

1992 Jón Baldvin Hannibalsson, 
þá utanríkisráðherra, undir-
ritar samninginn um Evr-
ópska efnahagssvæðið. 

Vígsla virkjunar-
innar við Búrfell 
fór fram þenn-
an dag árið 1970 
að viðstöddum 
um 600 gest-
um. Hún var 
mesta mannvirki 
sem Íslendingar 
höfðu ráðist í og 
fyrsta stórvirkj-
un Landsvirkj-
unar, 210 mega-
vött. Mest unnu tæplega 800 manns við bygg-
ingu hennar og á tímabili urðu verktafir vegna 
skorts á vinnuafli. 

Vígsluræðuna flutti dr. Kristján Eldjárn forseti 
og með skírskotun til eyðingar byggðar í Þjórsár-

dal fyrr á tímum 
komst hann svo 
að orði: „Þjóðin 
hefur nú endur-
heimt Þjórsár-
dal.“

Að ræðuhöld-
um loknum ræsti 
forsetinn aflvél-
arnar og þungur 
gnýr barst að 
eyrum gesta 
þegar straumur 

Þjórsár tók að snúa hverflum þessa stóra orku-
vers. 

Á framhlið stöðvarhússins er stór lágmynd eftir 
Sigurjón Ólafsson og fyrir framan það er einnig 
verkið Hávaðatröllið eftir hann.

ÞETTA GERÐIST:  2. MAÍ 1970

Búrfellsvirkjun vígð

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir 
og amma,

Elísabet Gunnarsdóttir 
Ægisgötu 16, Akureyri, 

lést í Sjúkrahúsi Akureyrar aðfaranótt miðvikudags-
ins 29. apríl. Útför hennar fer fram frá Glerárkirkju 
fimmtudaginn 7. maí kl. 13.30.

Hreinn Sverrisson
Gunnar B. Hreinsson Vilborg Helgadóttir 
Guðbjörn S. Hreinsson Kalína Klópóva 
og barnabörn.

Okkar ástkæra

Guðrún Ragna Sveinsdóttir
lést á Vífilsstöðum 13. apríl sl.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

                                Eiríkur Sigfinnsson
Veronika G. Sigurvinsdóttir Björn H. Kristjánsson
Páll Grétar Viðarsson Trine Ch. Andreassen
Þorbjörg Gunnlausdóttir Benedikt Þór Kristjánsson
Ingibjörg Lára Þorbergsd. Joao Petro Duarte
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Hannes Þorsteinsson
fyrrverandi aðalféhirðir Landsbanka 
Íslands, áður til heimilis að Melhaga 6 í 
Reykjavík,

lést á Dvalar og hjúkrunarheimilinu Grund laugardags-
kvöldið 25. apríl. Útförin fer fram frá Neskirkjunni í 
Reykjavík kl. 15.00, þriðjudaginn 5. maí.

Hjörtur Hannesson Sigrún Axelsdóttir
Guðrún Hannesdóttir Vilhjálmur Þór Kjartansson
Una Hannesdóttir Geir Ingimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Margrét Herdís Thoroddsen 
Sólheimum 25, Reykjavík,   

lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt 
sumardagsins fyrsta, 23. apríl. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju mánudaginn 4. maí kl. 15.00.

María Louisa Einarsdóttir Hannes Sveinbjörnsson 
Egill Þórir Einarsson Hlaðgerður Bjartmarsdóttir 
Þórunn Sigríður Einarsdóttir Halldór Árnason 
Sigurður Thoroddsen  Jórunn Erla Sigurjónsdóttir
Einarsson 
Margrét Herdís Einarsdóttir 
             barnabörn, makar þeirra og barnabarnabörn.

MOSAIK

AFMÆLI

VALTÝR BJÖRN VALTÝSSON
fjölmiðlamaður er 46 ára. 

GARÐAR THOR CORTES söngvari 
er 35 ára. 

Elsta félag faglærðra kvenna á Íslandi 
fyllir níunda tuginn í dag. Það er Ljós-
mæðrafélag Íslands sem stofnað var 
af tuttugu konum árið 1919. „Sá texti 
sem skrifaður var þá getur allt eins átt 
við nú,“ segir Guðlaug Einars dóttir, 
formaður félagsins. „En þó grunnur 
starfsins sé alltaf sá sami hefur margt 
breyst frá því í öndverðu. Mæðravernd 
hefur rutt sér til rúms síðustu þrjátíu til 
fjörutíu árin og í verkföllunum tveimur 
sem við háðum á síðasta ári og eru þau 
fyrstu í sögu félagsins, sýndum við al-
þjóð fram á að ljósmæður gera fleira en 
að grípa fullburða, heilbrigð börn.“ 

Guðlaug segir afmælinu fagnað með 
margvíslegum hætti. „Við gefum út 
afmælisritið Lausnarsteinar og í gær 
héldum við veglega ráðstefnu en það 
sem hæst ber í dag er nítugasti aðal-
fundur félagsins sem verður með há-
tíðlegu yfirbragði. Til dæmis eru ljós-
mæður hvattar til að mæta í þjóðbún-
ingi. Svo er viðhafnar kvöldverður á 
Grand hóteli.“ 

Félagið hefur alltaf verið hrein-
ræktað kvennafélag að sögn 
Guðlaugar. „Aðeins einn karlmað-
ur hefur lokið námi í yfirsetufræð-
um á Íslandi. Það var á átjándu öld en 
honum var mismunað á grunni kyn-
ferðis og fékk aldrei laun fyrir sín 
störf,“ upplýsir hún.

Sögu formlegrar menntunar ljós-
mæðra hér á landi segir Guðlaug mega 
rekja aftur til 1760 er Bjarni Pálsson 
landlæknir gaf út tilskipun um að koma 
henni á fót. Nú eru ljósmóðurfræði 
eitt lengsta grunnnám sem kröfur eru 
gerðar um hér á landi, eða sex ár. „Árið 
1982 óskaði félagið eftir að menntun 
ljósmæðra yrði endur skoðuð en hún 
fólst þá í tveggja ára námi. Ráðuneyt-
in brugðust við þeirri ósk með því að 
skella hjúkrunarnáminu framan við,“ 
lýsir formaðurinn og segir lengd náms-
ins fæla margar frá.

Ellefu ár eru frá því Guðlaug útskrif-
aðist. Hún kveðst hafa unnið fyrst sem 
ljósmóðir á fæðingardeild Landspítal-

ans og eftir það á Ísafirði og Selfossi. 
Einnig í Hollandi og Danmörku. 

 Hvað telur hún skemmtilegast við 
starfið? „Það sem ég fæ mesta pústið út 
úr er að taka þátt í þroskaferli foreldr-
anna. Það er mjög gefandi. Ég er fyrst 
og fremst áhugamaður um að konur fái 
að fæða á eðlilegan hátt, eins og þær 
vilja sjálfar og gerir þær að sterkari 
einstaklingum.“ 

Sem betur fer eru flestar meðgöngur, 
fæðingar og sængurlegur eðlilegar 
en alltaf eru frávik frá því. Guðlaug 
segir mestu áskorun ljósmæðra felast 
í að greina réttilega þar á milli. „Nú 
höfum við aðstæður til að bjarga ýmsu 
sem ekki voru tök á áður en megum 
í staðinn passa okkur á að túlka ekki 
allt sem sjúklegt. Þess vegna þurfum 
við, öllum til heilla, að fjölga eðlileg-
um meðgöngum og fæðingum. Það er 
ósk okkar á afmælisárinu að vinna að 
stefnumótun í því með heilbrigðisyfir-
völdum.“ 
 gun@frettabladid.is

LJÓSMÆÐRAFÉLAG ÍSLANDS:  VAR STOFNAÐ ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1919

Einn karlmaður hefur lokið 
ljósmæðranámi á landinu
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FORMAÐURINN Guðlaug með nýfæddan 
herra Guðmundsson.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hérna stendur 
að hringitónn-
inn á símanum 
þínum hafi verið 

„Highway to 
Hell“.

Á einhvern undar-
legan hátt kann 
ég ágætlega við 

þessi tvö!

Ég er nú 
ekki viss 
um þessi 

tvö, 
frekar 

furðuleg!

Nei, eruð 
það þið?

Hvar ertu 
litli minn?

Næstum 
blind, 
getur 

maður 
treyst 
svona 
fólki?

Sjáðu Günther, 
fyrstu leðurbux-
urnar þínar hafa 
skroppið saman!

Þú getur 
notað þær 

þegar þú ferð 
í ræktina!

Ekki séns!

Ég er búinn 
að leita úti 

um allt!

Hefur 
einhver 

séð skóna 
mína??

Hvernig er hægt 
að láta það fara 
framhjá sér sem 

er sjáanlegt 
héðan?

Hvernig kemst 
maður til 

Norður-Afríku?

Leiðbeiningar 
með 

Mjása og 
Lalla

Hvað? Ættirðu ekki að vera 
með eyrnahlífar?

Hvað með þig?

Hættu!

Ég segi 
mömmu!

Vaaaaa-
aa!!!

Hættu 
sjálf!

MAMMA!

Kvikmyndastjörnur frá Hollywood eru 
ákveðið fyrirbæri í menningarsögu 
Vesturlanda. Áhuginn á því sem þær 

gera, borða og kaupa er hálf-sjúkur en vel 
skiljanlegur; þetta er liðið sem dregur millj-
ónir manna í kvikmyndahúsin, setur ný við-
mið í tísku og er fyrirmyndir ungra sem 
aldinna. Þær eru moldríkar, á þeim kjaftar 

hver tuska og ástalífið er alla jafna 
ákaflega fjörugt. Brúðkaupin til-
komumikil sýning, skilnaðarnir 
orrustur þar sem engum er hlíft og 

hver króna skiptir öllu máli.
Sjálfur hef ég alltaf 

heillast mest af þeim kvik-
myndastjörnum sem stand-
ast allar freistingarnar. Til 
að mynda var Paul heitinn 
Newman í miklu uppá-
haldi hjá mér, var í brans-
anum í meira en hálfa öld 

og var giftur sömu konunni. Newman þótti 
ákaflega heillandi maður en samkvæmt goð-
sögninni lét hann aldrei glepjast af gylliboð-
um einhverra grúppía og gála og var bara 
við eina fjölina felldur. Ég fékk því hálf-
gert áfall þegar ég las á mbl.is að hann hefði 
hugsanlega átt fleiri en eina hjákonu. Hug-
myndin um hina viljasterku stórstjörnu var 
smátt og smátt að falla til grunna.

En svo kom Michael Caine til bjargar. 
Þessi breski eðalleikari hefur verið giftur 
Shakiru Caine frá árinu 1973 og á með 
henni eitt barn. Og ég fékk aftur trúna á að 
til væru leikarar sem gætu þrifist í kvik-
myndageiranum án þess að vera með bux-
urnar á hælunum eins og virðist eiga við um 
flesta kvikmyndaleikarana í dag. Kannski 
sem betur fer. Því fréttir af kvikmynda-
stjörnum væru kannski ekki skemmtilegar 
ef þær væru allar eins og Michael Caine og 
Paul Newman.

Elskulegar stórstjörnur

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

Betur sjá augu en auga og því eru allar athugasemdir 
vel þegnar hvað mæ  betur fara varðandi llögu 
að verndaráætlun fyrir verndarsvæði Mývatns og 

Laxár. Umhverfisstofnun auglýsir llögu að verndaráætlun 
fyrir verndarsvæði Mývatns og Laxár, sbr. 6. gr. laga nr. 
97/2004 um vernd Mývatns og Laxár. Öllum er frjálst að 
koma með athugasemdir við llöguna og skulu þær berast 
innan sex vikna, eða fyrir 9.júní. 

Tillöguna má nálgast á heimasíðu Umhverfisstofnunar, 
umhverfisstofnun.is, ásamt frekari upplýsingum. Einnig má 
nálgast llöguna á skrifstofum sveitastjórna Skútustaðahrepps, 
Þing-eyjarsveitar og Norðurþings, gestastofu Umhverfisstofn-
unar að Hraunvegi  8 í Reykjahlíð og hjá Umhverfisstofnun að 
Suðurlandsbraut 24, Reykjavík. 

Athugasemdum skal skilað skriflega l:
Umhverfisstofnun
Verndaráætlun Mývatns- og Laxár 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík
eða í gegnum tölvupóst á ne angið: ust@ust.is 

Þann 4. maí kl. 20.30 verður haldinn opinn fundur í Skjólbrekku 
og llagan kynnt.

Nánari upplýsingar vei ar hjá Umhverfistofnun í síma 
591 2000 

Hvernig ber að vernda  
Mývatn og Laxá?

 
Velkomin á tónleika 

Harmonikufélags Reykjavíkur í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í dag, 

laugardag kl. 15:00.

Harmonikufélag Reykjavíkur

DAGUR 
HARMONIKUNNAR

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Hart í bak 

Sædýrasafnið

Creature - gestasýning

Í Óðamansgarði 
ópera í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík

Skoppa og Skrítla í söng-leik

Kardemommubærinn



Nýtt
í Skífunni! Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 

www.skifan.is

NÝ TÓNLIST Í SKÍFUNNIDVD MYNDIR

20 fyrstu sem skrá sig á póstlista á skifan.is fá miða á X-Men Origins Wolverine myndina

Komin
afturKKKK
aa

Hitaðu
upp fyrir

tónleikana

HH
up

Þráðlausir

Singstar

hljóðnemar
ÞÞ

Sjáðu
myndina
- spilaðu 
leikinn!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 3. maí 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Gissur Páll Gissurarson tenór 
og Gerrrit Schuil píanóleikari verða 
með tónleika í Kirkjuhvoli (safnaðar-
heimili Vídalínskirkju) við Kirkjulund.
17.00 Össur Ingi Jóns-
son óbóleikari verður 
með tónleika í Salnum við 
Hamraborg í Kópavogi. Á 
efnisskránni verða m.a. 
verk eftir Schumann, Bach 
og Mozart. Allir velkomnir 
og aðgangur ókeypis.
20.30 Bubbi Morthens verður á 
Valaskjálf á Egilsstöðum. Á efnisskránni 

verður nýtt efni í bland við eldra. Húsið 
opnar kl. 20.
21.00 Högni Lisberg og hljómsveit 
verða á Sódóma Reykjavík við Tryggva-
götu.
Kvennakór Reykjavíkur heldur tvenna 
vortónleika í Langholtskirkju við Sól-
heima. Fyrri tónleikarnir hefjast kl. 17 en 
þeir seinni kl. 20.

➜ Dagskrá
Fjölbreytt dagskrá verður í tengslum við 
Kirkjulistavika í Akureyrarkirkju 3.-10. 
maí. Nánari upplýsingar og dagskrá á 
www.akirkja.is.

➜ Leiðsögn
14.00 Leiðsögn ætluð börnum 9-12 
ára verður í Þjóðminjasafni Íslands við 
Suðurgötu.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 2. maí 2009 

➜ Tónleikar
15.00 Haugatunkoret, blandaður 
kór frá Bergen, verður með tónleika 
í Norræna húsinu við Sturlugötu. Á 
efnisskránni verður allt frá Ave María til 
ABBA. Aðgangur ókeypis.
16.00 Álafosskórinn heldur vortónleika 
í Guðríðarkirkju í Grafarholti. Á efnis-
skránni verða bæði innlend og erlend 
lög.
16.00 Karlakór Kjalnesinga verður 
með útgáfutónleika í Digraneskikju í 
Kópavogi ásamt Guðrúnu Gunnarsdótt-
ur söngkonu.
16.00 Gítarhátíð á 
Græna Hattinum við 
Hafnarstræti 96 á Akureyri 
30. apríl-2. maí. Tónleikar 
fyrir börn 18 ára og yngri. 
17.00 Sellóleikarinn 
Natalia Gutman verður með tónleika í 
Salnum við Hamraborg í Kópavogi þar 
sem hún mun leika þrjár sólósvítur eftir 
J.S. Bach.
17.00 Kór Átthagafélags Stranda-
manna verður með tónleika í Selfoss-
kirkju við Kirkjuveg á Selfossi.
20.00 Á Kaffistofunni (Nemendagall-
eríi LHÍ) verða tónleikar þar sem fram 
koma Killerstreet, AMFJ og DLX ATX. 
Aðgangur er ókeypis.
20.30 Bubbi Morthens verður á Hótel 
Framtíð við Vogaland í Djúpavogi. Á 
efnisskránni verður nýtt efni í bland við 

eldra. Húsið opnað kl. 20.
21.00 Gítarhátíð á Græna hattinum 
við Hafnarstræti 96 á Akureyri. Fram 
koma Jón Páll Bjarnason og hljómsveit, 
Thiago Trinsi ásamt Stefáni Ingólfssyni, 
Halli Gulla o.fl. Húsið opnað kl. 20.
21.00 Skakkapopp verður í Ketilhús-
inu í Listagilinu við Kaupvangsstræti á 
Akureyri.
22.00 Singapore Sling og The Virgin 
Tongues verða með tónleika á Sódómu 
Reykjavík við Tryggvagötu.

➜ Markaðir
Hugarafl verður með kaffihús og hand-
verksmarkað í kjallara Hins hússins við 
Pósthússtræti 3-5 milli kl. 12-17.

➜ Síðustu Forvöð
Sýningu Ingólfs Arnarssonar í í Suð-
suðvestur við Hafnargötu 22 í Reykja-
nesbæ, lýkur sunnudaginn 3. maí. Opið 
um helgar kl. 14-17.
Útskriftasýningu LHÍ á Kjarvalsstöðum 
við Flókagötu, lýkur á sunnudaginn. 
Opið lau.-sun. kl. 10-17. Aðgangur er 
ókeypis.

➜ Leiðsögn
Ólöf J. Guðmundsdóttir verður með 
leiðsögn um sýningu sína í Listasal Iðu 
við Lækjargötu kl. 13-15.

➜ Myndlist
Í tilefni af Degi myndlistar munu mynd-
listarmenn, vítt og breitt um landið 
opna vinnustofur sínar fyrir gestum og 
gangandi milli kl. 13 og 16. Nánari upp-
lýsingar á www.sim.is. 

Meistaranám í tónsmíðum 
Listaháskóli Íslands býður upp á meistaranám í tónsmíðum.
Um er að ræða 120 eininga einstaklingsmiðað nám sem tekur tvö ár eða fjórar annir. 

Námið byggir á samþættingu rannsókna og tónsköpunar. 

Helstu áherslur í náminu: 

 Tónsmíðar sem listform í fjölbreyttu menningarsamfélagi.

 Rannsóknir og þróun nýrra aðferða við tónsköpun og tónflutning.

 Samspil tónlistar og annarra listgreina. 

 Íslensk menningararfleifð í tónsmíðum.   

Umsóknum skal koma til tónlistardeildar Listaháskólans að 

Sölvhólsgötu 13, 101 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 18. maí 2009. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Listaháskólans:  www.lhi.is

 Í umsókn skal umsækjandi gera grein fyrir menntun sinni og störfum og skal hann
láta fylgja með sýnishorn af verkum. Þá skal fylgja með ítarleg námstillaga þar sem 

 koma fram markmið meistaranámsins og rannsóknarsvið. 

Fagurfræðilegar rannsóknir á afmörkuðum sviðum tónsköpunar og  tónlistar.

UM ALLT LAND ALLA HELGINA

Kynnið ykkur dagskrána á listanlandamaera.blog.is

Frítt er á 
alla viðburði 
hátíðarinnar
og eru allir 
velkomnir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Sett upp í samstarfi við:

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is
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Frumsýning í kvöld

Gríman 2008:
Karlleikari ársins og besta tónlistin

UPPSELT
Lau 2/5  Kl. 20   UPPSELT
Sun 3/5  Kl. 20   UPPSELT
Mið 6/5  Kl. 20   UPPSELT
Fim 7/5  Kl. 20   UPPSELT
Fös 8/5  Kl. 19   UPPSELT
Lau 9/5  Kl. 19   UPPSELT
Lau 9/5  Kl. 22   UPPSELT

Sun 10/5 Kl. 20  UPPSELT
Mið 13/5 Kl. 20 UPPSELT
Fim 14/5 Kl. 20  UPPSELT
Fös 15/5 Kl. 19  UPPSELT
Lau 16/5 Kl. 16   UPPSELT
Sun 17/5 Kl. 19  UPPSELT
Mið 20/5 Kl. 19  UPPSELT

Fim 21/5 Kl. 20  aukasýning
Fös 22/5 Kl. 19  aukasýning
Lau 23/5 Kl. 19  aukasýning
Sun 24/5 Kl. 20 aukasýning
Mið 27/5 Kl. 20 UPPSELT
Fim 28/5 Kl. 20 UPPSELT
Fös 29/5 Kl. 19 Örfá sæti

Aðeins þessar sýningar. Tryggðu þér miða

SettSett upp upp í s í samstamstarfiarfi viðvið::

MMiiððassala errr íí símaa 55668 88000000
og á booorrrrgggarleeiikhhus.is

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Grrímíman 2200008:8:GG
Karlrllelel ikikarii árá sisins o ogg bebeeststtaaa tótótót nlnlnlnn isissstitititiinnnnnKK

Lau 2/5  Kl. 20   UPPPSPSELLLTTT
Sun 3/3 5  Kl.. 220 UPUPPSPSELELTTT
MiM ðð 6/6 5  KKl. 20 UPUPU PSPSELELE TT
Fim 7/5  Kl. 20   UPUPPSP ELELLT
FöF s 8/55  Kl. 19   UPPSSELLLTTT
LaL u 9/9/55  Kl. 199 UPUPU PSPSELELTTT
Laau 9/5  KKl. 222 UPUPPPSPSPSELELLTT

Sun 10/5 Kl. 20 UPUPPSPSELELLTTT
MiM ð 13/5/  Kl. 20 UPUPPSPSELELTT
Fim 14/5 K Kl. 20 UPUPUPPSPSPSELELELELELTTTTTT
Fööss 1515/5/5 Kll. 191 UPUPP SPSPSELELELTTT
LaLau 16/5/5 KKl.l  16 UPUPPSPSELELE TT
Sun 17/5 Kl. 19 UPUPPSPSSELELLLLTTT
Miðð 200/5/ Kl. 19  UPUPPPSPSP ELELELTTT

FiFimmmmmmmmmm 21212 /5/5 K Kl.l. 2 2200  aaukukassýnýný ingg
Föössssss 222222222 /5/5/  K KKl.l. 1 199  a auku asssssssýnýningg
LaLaLaLauuuuu 2323222 /5/5/  KKKl. 11199 auaukak sýsýningng
SuSuuunnnnnnn 242424442 /5/5 K Kl. 2020 aukakasýsýnin ng
MiMiðððððð 2727/5/5 KKl.l. 22200 UPUPUPPSPSSELELE TTT
FiFimmmmm 28282 /5/5 KKl. 2200 UPUPUPPSPSPSELELELTTT
FöFösssss 2929292922999/5/5//5/  K Kl.l  1199 ÖrÖrffáá sæsætiti

AAððeins þþeessssar ssýýnninnggar.. TTrryyggggggððððuuuuuuuuuuu þþéérrr mmiiððaa
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OKKUR 
LANGAR Í

…
utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Æðislega silfurlita tösku 
frá Soniu Rykiel. Fæst í 
Kisunni, Laugavegi.

Varasalva úr íslenskum 
jurtum frá Sóley sem 

heitri „Kiss me“! 

Fiðrildanælu í skærum 
litum frá Soniu 

Rykiel. Fæst í Kis-
unni, Laugavegi. 

Kúrekahattar, ponsjó í heitum litum, svartir kjólar með beltum og 
kúrekastígvél eru svöl útgáfa af sumartískunni í sumar. Línan frá 
franska lúxusmerkinu Hermes minnti á gamlar Clint Eastwood-
myndir og spagettívestra. Með þessu útliti er tilvalið að nota leður-
reimar um hálsinn, leðurbelti ýmiss konar og jafnvel skartgripi með 
hauskúpum.  - amb

KÚREKAR SUÐURSINS

Mexíkósk sveifla 
einkenndi sumar-
línuna frá Hermes

SVALT Rendur og rúskinn hjá Hermes. 
Þessi fyrirsæta er meira að segja með 
vindil í stíl. 

SÍTRUSGRÆNT Fallegur grænn silkikjóll 
við kúrekahatt úr rúskinni. 

GLÆSILEGT 
Fallegur 
svartur kjóll 
við svartan 
hatt.

> FLÓAMARKAÐUR Í KREPPUNNI
Í dag verður haldinn skemmtilegur flóa-
markaður sem allar tískuskvísur bæjarins ættu 
að kynna sér. Hann verður til húsa á Lindargötu 
6 en þar verða vinkonurnar og tískudrottning-
arnar Elma Lísa Gunnarsdóttir, Silja Hauksdóttir 
og Nína Björk Gunnarsdóttir að tæma fataskáp-
ana sína. Allir eru velkomnir og tískuráðgjöf 
verður einnig á boðstólum ásamt heitu kaffi. 

RENDUR Töff 
samsetning af 
skyrtu ofan í 
þröngar svartar 

buxur 
við 
klút og 

kúrekahatt. 

KVENLEGT 
Flottur víður 
svartur kjóll 
með breiðu 
leðurbelti, 
sólgleraugum 
og hatti. 

Kvikmyndaleikstjórinn David Lynch er meistari alls sem er skrýtið 
og súrrealískt og í tilefni þess að hann er mættur á klakann er vert 
að skoða hvaða áhrif hann hefur haft á tískuheiminn. David Lynch 
hafði hug á því að gerast myndlistarmaður þegar hann var ungur 
en eftir fimm ára listnám sneri hann sér alfarið að kvikmyndagerð. 
Hann gerði í framhaldinu kvikmyndir sem hafa öðlast algjöran „költ-
status“ – Eraserhead, The Elephant Man, Blue Velvet og Dune sem 
allar hafa haft áhrif á tískuhönnuði. Eraserhead með sinn skrýtna og 
óhugnanlega „fifties“-stíl, þokkagyðjan Isabella Rossellini í kvenleg-
um svörtum kjólum með rauðan varalit í Blue Velvet og svo auðvit-
að geimfantasían Dune sem hönnuðir eins og Alexander McQueen og 
Nicholas Ghesquiere segjast vera innblásnir af. En nafn Davids Lynch 
er fyrir flestum óneitanlega samtvinnað sjónvarpsþáttunum Twin 
Peaks þar sem kvenpersónurnar Shelley Johnson, Audrey Horne og 
Donna Hayward gengu um með rauðan varalit í kynþokkafullri blöndu 
af hnésíðum pilsum, strigaskóm og þröngum peysum. Twin Peaks hafa 
ekki einungis haft áhrif á tískuhönnuði heldur veitt tískuljósmynd-
urum innblástur síðustu tuttugu árin. Lynch er þó farinn að tengjast 
tískuheiminum á mun áþreifanlegri hátt, en hann fór til dæmis í sam-
starf við franska skóhönnuðinn Christian Louboutin árið 2007 eftir 
að Lynch hafði beðið Louboutin um að gera „fetish“- eða blætis-skó 
fyrir sýningu. Í framhaldinu héldu þeir áfram „fetish“-skógerðinni og 
létu meðal annars búa til skó með 26 sm háum hælum sem voru sýnd-
ir af kviknöktum ljóshærðum fyrirsætum. Á síðasta ári leikstýrði svo 
David Lynch auglýsingu fyrir Gucci-ilmvatn þar sem þrjár frægar 

fyrirsætur dönsuðu við Blondie-lagið Heart of 
Glass. Það kemur eflaust mörgum á óvart að 
Lynch hefur í gegnum árin leikstýrt auglýsing-
um fyrir Armani, Yves Saintt Laurent, Calvin 
Klein og Adidas. Fyrir þá sem af einhverjum 
ástæðum hafa ekki enn uppgötvað þennan stór-
kostlega snilling er núna kjörið tækifæri til 
þess að leigja alla Twin Peaks-seríuna, Eraser-
head eða Mulholland Drive, bæði til þess að 
auðga andann og fá innblástur í fataskápinn. 

David Lynch og tískan



Verðdæmi:

| Sundfatnaður | Dömufatnaður |
| Barnafatnaður | Herrafatnaður |

| Íþróttafatnaður | Skór | Töskur | DVD |

KORPUTORGI
Stærsta Outlet landsins!

NÝTT!

DVD - NÝ SENDING 500
Tölvuleikir 500
DVD Þáttaraðir 1.000

Herrabolir 995
Herraskyrtur 1.495
Herrabuxur 1.495

Dömubolir 695
Dömubuxur 995
Dömublússur 1.595
Kjólar 1.995
Dömuskór með háum hæl 1.995
Dömutöskur 995

Barnabolir 495
Strákaskyrtur 695
Barnabuxur 1.495
Barnanáttföt 995
Barnainniskór 495
Barnaskór 995

Didriksons útivistargalli,
barna og unglinga 4.995
Didriksons útivistarbuxur 2.495
Rucanor galli fyrir stelpur 3.995
Rucanor körfuboltar 995

Bikinítoppar og buxur 595
Arena sundskýlur, karla 3.495
Arena sundskýlur, stráka 2.495
Arena sundbolir 2.995

FRØKEN PIL blússur 2.495
FRØKEN PIL buxur 3.995
FRØKEN PIL kjólar 6.995

Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400

50% aukaafsláttur af völdum vörum!
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folk@frettabladid.is

> FÉKK AÐ KYSSA BEYONCÉ

Breski leikarinn Idris Elba fékk 
óvæntan glaðning á fyrsta tökudegi 
kvikmyndarinnar Obsessed. Þá fékk 
hann að kyssa mótleikkonu sína, 
Beyoncé Knowles. „Þetta var 
undarlegt. Það voru ekki 
tuttugu mínútur liðnar frá 
því við hittumst þar til við 
vorum að kyssast. Ég gat 
ekki kvartað,“ segir Elba, 
sem þekktastur er fyrir 
hlutverk sitt í hinum frábæru 
sjónvarpsþáttum The Wire.

„Við fengum 995 atkvæði, stefndum alltaf að því að 
koma manni inn og fá þannig eitthvað fjármagn í 
kassann,“ segir Bjarki Björgúlfsson, nemi í Bret-
landi. Hann var á lista Náttúrlagaflokkans í 
Alþingiskosningunum árið 1995 sem boðaði þar 
innhverfa íhugun til hjálpar Íslendingum; að lítill 
hópur fólks myndi stunda þessa hugleiðslutækni 
og ná þannig að virkja kraft þjóðarinnar enn frek-
ar. Þetta hringir kannski einhverjum bjöllum enda 
sami boðskapur og bandaríski kvikmyndaleikstjór-
inn David Lynch hyggst flytja á fyrirlestri 
sínum í Háskólabíói á laugardaginn. 
„Þetta er óneitanlega nokkuð skondið 
og eflaust hefði framboð okkur hlotið 
meiri hljómgrunn í dag en þá,“ segir 
Bjarki.

Hann kveðst í dag ekki vera 
dyggur fylgismaður innhverfr ar 
íhugunar en grípur til hennar 
þegar mikið liggur við. Og 
ber henni vel söguna. „Já, 
ég get alveg sagt að mér 
leið öðruvísi, ég var yfir-
vegaðari og betur í stakk 
búinn að takast á við vanda-

mál, það var eins og maður hefði einhverja óútskýran-
lega ró og kraft,“ útskýrir Bjarki. Ekki loku 

fyrir það skotið að þessi tækni gæti nýst 
íslenskum stjórnmálamönnum þegar þeir 
takast á við efnahagsvandann.

Forsvarsmaður hópsins var Jón Hannes 
Halldórsson ferðamálafrömuður en hann 
lést skömmu eftir kosningar. Framboð-
ið lognaðist í kjölfarið út af og hefur lítið 
til þess spurst. Reyndar voru bæði systir 

og bróðir Bjarka á lista og hann hlær 
þegar hann rifjar upp kosningabar-

áttuna, „Já, já, þau voru send í 
þjóðmálaumræðuþætti og ég 
veit ekki hvað, þetta var rosa-
lega skemmtilegt og kannski 
hefðum við átt að bjóða okkur 
aftur fram í ár.“ - fgg

N-listinn aftur í sviðsljósið

DEILA SÖMU HUGSJÓNUM David 
Lynch og N-listinn sálugi 
deila sömu hugsjónum; að 
hugleiðsla lítils hóps geti haft 
veruleg áhrif á þjóðarsálina, 
virkjað kraftinn.

Krummi Björgvinsson fetar 
í fótspor Rúnars Júlíus sonar 
á minningartónleikum í 
kvöld þegar hann syngur 
Am I Really Living.

Sannkölluð veisla fyrir augu og 
eyru verður í Laugardalshöllinni 
í kvöld þegar minningartónleikar 
um Rúnar Júl fara fram. Rjóminn 
af íslensku tónlistarfólki kemur 
saman til að heiðra minningu Hr. 
Rokk og verður af nægu að taka 
fyrir alla. Löngu er uppselt á tón-
leikana. Jón Ólafsson verður kynn-
ir á tónleikunum og mun hann fá 
viðmælendur uppá svið til að ræða 
um ferilinn og lífið með Rúna Júl. 
Þá verður til sölu sérstakur Trú-
brots-kassi þar sem finna má 
plötur þessarar goðsagnakenndu 
hljómsveitar á sérstöku tónleika-
tilboði.

Þau Eiríkur Hauksson, Shady 
Owens og Helgi Björnsson fljúga 
sérstaklega til landsins til að taka 
þátt í þessari miklu veislu. Eirík-
ur mun syngja GCD-syrpu, Helgi 
verður með Unun en Shady Owens 
tekur sér auðvitað bara sína stöðu 
með Hljómum og Trúbroti. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mun Páll Óskar hefja 
dagskrána með lögunum Rokk og 
Ról og Söng um lífið og svo kemur 
einvalalið listamanna koll af 
kolli. Nægir þar að nefna Hjalta-
lín, Björgvin Halldórsson og Sál-
ina hans Jóns míns. Meðal þess 
sem áhorfendur fá að sjá og heyra 
er þegar Krummi fetar í fótspor 
Rúnars og syngur með Trúbroti 
og Karlakór Keflavíkur hið ódauð-
lega lag sveitarinnar, Am I Really 
Living. Mezzoforte-liðarnir Jóhann 
Ásmundsson og Gunnlaugur Briem 
munu spila með sveitinni.

 freyrgigja@frettabladid.is

KRUMMI SYNGUR 
MEÐ TRÚBROTI

MIKIL VEISLA
Rjóminn af íslenskum tónlistarmönnum 
verður samankominn í Laugardalshöll 
á laugardaginn þegar minning Rúnars 
Júl verður heiðruð. Páll Óskar flytur 
fyrstu tvö lögin og Krummi syngur Am 
I Really Living með Karlakór Keflavíkur 
og Trúbroti. 

Leikkonan Meryl Streep fær afhent heiðurs-
verðlaun fyrir æviframlag sitt til leiklistar-
innar á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í 
Róm sem verður haldin í október. 

Tékkneski leikstjórinn Milos Forman 
verður formaður dómnefndar á hátíðinni. 
Hann hefur aldrei leikstýrt Streep en lék 
þó aukahlutverk í mynd hennar Heart-
burn árið 1986. Streep hefur oftast allra 
leikkvenna verið tilnefnd til Óskarsverð-
launa, eða fimmtán sinnum. Tvívegis hefur 
hún hlotið styttuna, fyrir myndirnar Kramer 
vs Kramer og Sophie´s Choice.

Meryl Streep
heiðruð í Róm

MERYL STREEP Bandaríska leikkonan 
fær afhent heiðursverðlaun fyrir ævi-

framlag sitt til leiklistarinnar í Róm.

Breski kvikmyndaleikstjórinn Guy Rit-
chie og bandaríska poppdívan Madonna 
hafa náð samkomulagi um að strákarnir 
þeirra, hinn átta ára gamli Rocco og 
hinn fjögurra ára gamli David Banda, 
verði hjá honum yfir sumartímann. 
Madonna er að halda í tónleikaferðalag 
um Evrópu og sættist á þau rök fyrrver-
andi eiginmanns síns að skynsamlegast 
væri fyrir strákana að vera hjá pabba 
sínum í stað þess að vera á stanslausum 

þvælingi. 
Þetta er nokkuð óvænt vopnahlé 

að mati fréttaskýrenda því stutt er 
síðan Madonna fékk þann úrskurð 
að lögheimili David og Rocco væri 

í Bandaríkjunum. Guy leist ekkert á 
þá niðurstöðu og lýsti því yfir að hann 
væri hundfúll. Nú getur hann aftur 
á móti tekið gleði sína á ný og hyggst 

leikstjórinn breyta nokkrum hlutum á 
heimili sínu í Ashcombe í tilefni af komu 
strákanna sinna. Guy hyggst meðal 
annars byggja sundlaug, sem 
Madonna lagðist gegn á hjúskap-
arárum þeirra. „Hann ætlar að 
gera þetta að sumri sem þeir 
gleyma seint eða aldrei,“ sagði 
einn heimildarmaður breska 
blaðsins The Sun.

Og Guy virðist njóta pipar-
sveinalífsins því hann hefur sést í 
örmum ungra kvenna. Náinn vinur 
Guy sagði við The Sun að hann hygð-
ist ekki gera sömu mistök aftur; að 
stofna til sambands við sér 
eldri mey. „Þær konur sem 
Guy hefur verið að hitta 
eru á svipuðu reki eða 
aðeins yngri en hann.“

Guy Ritchie fær strákana í þrjá mánuði

MEÐ PABBA David 
og Rocco verða með 
pabba. Lourdes situr 
hins vegar eftir heima 
í Bandaríkjunum með 
móður sinni, Madonnu.

Gjöfin þín*

Ef þú verslar vörur frá Estée Lauder fyrir 4.500 eða meira í Debenhams dagana 30. apríl – 6. maí. 

Gjöfin inniheldur:
Soft Clean Cleanser – 30ml froðuhreinsi,
Advanced Night Repair – viðgerðardropa 7ml
Advanced Night Repair Eye recovery – augnkrem 5ml
High Gloss – litur Pearl
Pleasures – ilmvatn 
Fallega bleika snyrtibuddu

Verðgildi gjafarinnar er 7.900 kr. 
*meðan birgðir endast

Þú setur hann bara af stað, burstinn sér sjálfur um verkið.
kynnir 

Nýtt: TurboLash
All Effects Motion Mascra

Sjálfknúinn titrandi burstinn þéttir augnhárin, lengir þau, aðskilur og sveigir fallega.
Og gerir þetta allt í einu. Annað eins hefur ekki áður sést.

Sótt hefur verið um einkaleyfi á þessari heimsnýjung í Bandaríkjunum og heim allan.
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ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

AÐEINS 2 DAGAR EFTIR
Enn meiri verðlækkun!

VERÐLÆKKANIR:
ALLAR ECCO VÖRUR - 4000 kr.
VAGABOND - 3000 kr.
LOGO69 - 3000 kr.
DUFFY - 3000 kr.
SIX MIX STÍGVÉL - 3000 kr.
HEELYS HJÓLASKÓR - 3000 kr.
ALLIR AÐRIR SKÓR - 1000 kr.

YFIR 5000 PÖR AF SKÓM Á 1000 KR.

Opnunartími
Laugardag
Sunnudag (lokadagur)

12-18

12-18
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Eftir Friðrik Guðmundsson

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14
14
14
16
L
12
L
L
L

X-MEN  WOLVERINE     kl.  3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
17 AGAIN     kl.  8
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl. 10
DRAUMALANDIÐ     kl.  5.50
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl.4

14
L
16
L
L

X-MEN  WOLVERINE  D LAUGARDAG kl.  3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
X-MEN  WOLVERINE  D SUNNUDAG kl. 1-3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
X-MEN  WOLVERINE LÚXUS  D    kl.  3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
CRANK 2: HIGH VOLTAGE kl.  8 - 10.10
17 AGAIN     kl. 1- 3.40 - 5.50 -8 - 10.10
I LOVE YOU MAN    kl.  8 - 10.10
DRAUMALANDIÐ   kl. 4 - 6
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl.1 - 3 
MALL COP kl.1 - 6

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

14
L

14
L
12
12
L
16
12
12

X-MEN  WOLVERINE     kl. 4 - 6.30 - 9 - 11.20
DRAUMALANDIÐ   kl. 4 - 6 - 8 - 10
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 17. APRÍL - 4. MAÍ
COCAINE COWBOYS 2 kl. 6   ísl. texti
MAN ON WIRE kl. 6    enskur texti
FROZEN RIVER  kl. 6    ísl. texti
SUNSHINE CLEANING  kl. 8    ísl. texti
ME AND BOBBY FISHER  kl. 10.30 ísl. texti
GOMORRA kl. 8   ísl. texti
DIE WELLE kl. 10  enskur texti
TWO LOVERS  kl. 4    ísl. texti

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
12
12
L
L

STATE OF PLAY   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
I LOVE YOU MAN    kl.  3.20 - 5.40 - 8 - 10.15
FAST AND FURIOUS   kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.15
MALL COP kl. 3.30 - 5.50 - 8
MARLEY AND ME    kl. 10.20

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

UNCUT

AÐEINS 2 DAGAR EFTIR!

HEIMSFRUMSÝNING Á FYRSTU STÓRMYND SUMARSINS
 MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

kl. 1 á sunnudag

Hún elskaði allt 
sem Miami hafði 
uppá að bjóða...

...En nú 
þarf hún að 
flytja í mesta 
krummaskuð 
í heimi!

ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

AKUREYRI

SELFOSS

KRINGLUNNI

X MEN          kl. 1:30 - 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D 14

X MEN                                      kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
NEW IN TOWN                        kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 3:50 L

OBSERVE AND REPORT                kl. 6 - 8 - 10:20 16

OBSERVE AND REPORT kl. 1:30 - 3:40 VIP
17 AGAIN            kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

I LOVE YOU MAN kl. 8 12

KNOWING kl. 10:20 12

MONSTERS ALIENS m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 L

BOLT m/ísl. tali kl. 3:40 L

NEW IN TOWN kl. 8:10 - 10:20 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

THE UNBORN kl. 8:20 - 10:20 16

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20D 16

MONSTERS ALIENS m/ísl. tali kl. 2(3D) - 4(3D) - 6(3D) L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 1:40 - 3:40 L

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 5:40 16

LET THE RIGHT ONE IN kl. 8 16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

THE UNBORN kl. 8 - 10 16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 6 7

STATE OF PLAY kl. 8 12

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20 16

PUSH kl. 8 - 10:20 12

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

I LOVE YOU MAN kl. 8 12

FAST & FURIOUS kl. 10:20 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

MALL COP kl. 6 12

HEIMSFRUMSÝNING Á FYRSTU 
STÓRMYND SUMARSINS. 

MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

Hið sígilda ævintýri er loksins komið í bíó.

Frábær fjölskylduskemmtun.

Ath. ísl. tal.

17 AGAIN kl. 6 - 8 L

PUSH kl. 8 12

THE BOY IN THE STRIPED PAYJAMAS kl. 10:10 12

KNOWING kl. 10:10 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali        kl. 2 - 4 - 6 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

X-MEN ORIGINS:WOLVERINE kl. 5.50, 8 og 10.10-POWER 14

CRANK 2 HIGH VOLTAGE kl. 8 og 10 - POWER 16

STATE OF PLAY kl. 5.30, 8 og 10.30 12

FRANKLÍN - Ísl. tal kl. 2(500kr.) og 4 L

MONSTERS VS. ALIENS kl. 2(500kr.) og 4 L

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 2(850kr.) og 4 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.50 12ATH! 500 kr.

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

EINNIG SÝND Í 3D

POWERSÝNING
KL. 10.10

Rokksveitin Foreign Monk-
eys frá Vestmannaeyjum 
sem vann Músíktilraunir 
2006 hefur gefið út sína 
fyrstu plötu, sem nefnist 
π. Þétt og kraftmikil spila-
mennska einkennir plötuna.

Sveitin hefur unnið að plötunni 
í tæp tvö ár og um upptökur sá 
Magnús Øder sem hefur starfað 
með Lay Low og Benny Crespo´s 
Gang. 

Söngvarinn og gítarleikarinn 
Gísli Stefánsson segir að Foreign 
Monkeys hafi þróast mikið síðan 
hún vann Músíktilraunir. „Þetta er 
ekkert sama band þótt grunnurinn 
sem gaf þennan sigur sé enn þá til 
staðar, þessi þéttleiki. Svo áttum 
við hitt allt inni,“ segir hann. 

Nokkrar breytingar hafa orðið á 
sveitinni síðan hún vann Músíktil-
raunir. Söngvarinn Bjarki Sigur-
jónsson hefur sagt skilið við hana 
auk þess sem gítarleikarinn Leif-
ur var ráðinn til starfa. Í stað þess 
að fá nýjan söngvara tóku Gísli og 
bassaleikarinn Bogi við keflinu 
og syngja öll lögin á nýju plötunni 
fyrir utan eitt sem Bjarki syng-
ur. Textarnir eru af ýmsum toga 
og syngja þeir meðal annars um 

bankarán, hatur sitt á ástarlög-
um, gaur sem lætur alla vaða yfir 
sig og apann sem prýðir umslag 
plötunnar. Lögin sjálf eru sérlega 
kröftug og minna oft á Queens of 
the Stone Age. 

Gísli segir að Músíktilraunirn-
ar hafi komið að góðum notum því 
bæði fengu þeir í verðlaun hljóð-
verstíma og utanlandsferð. „Við 
þurfum eiginlega að nota þennan 
stimpil til að minna á okkur, þá 
kveikir fólk. Annars getur þetta 

verið hvaða band sem er. Við erum 
líka heppnir því við fengum fínan 
útgáfusamning,“ segir hann og á 
þar við Record Records. 

Fyrsta smáskífulag plötunnar, 
Love Song, hefur þegar fengið að 
hljóma á íslenskum útvarpsstöðum 
og náði m.a. á topp 20 á X-Domin-
os listanum. Annað lag, Molla, er 
jafnframt komið í spilun. Bæði 
sýna þau að þar fer rokksveit sem 
á tvímælalaust framtíðina fyrir 
sér. freyr@frettabladid.is  

Þéttleikinn enn til staðar 

FOREIGN MONKEYS Rokkararnir frá Vestmannaeyjum hafa gefið út sína fyrstu plötu, 
sem nefnist π.

Leikarinn Christian Bale er sann-
færður um að næsta Batman-mynd 
verði ennþá betri en The Dark 
Knight. Bale, sem hefur leikið 
skikkjuklæddu hetjuna í síðustu 
tveimur myndum, vonar að næsta 
mynd eigi eftir að koma á óvart 
og slá The Dark Knight við, en sú 
sló öll aðsóknarmet fékk frábæra 
dóma gagnrýenda. „Ætlum við að 
gera þriðju myndina? Rétti sögu-
þráðurinn þarf að vera fyrir hendi. 
Það þýðir ekki að búa til eitthvað 
eins og The Dark Knight og ætla 
síðan að fylgja henni eftir með ein-
hverju sem valda mun vonbrigð-
um,“ sagði Bale. Reyndar hefur 
hann þegar skuldbundið sig til að 
leika í einni mynd enn, jafnvel þótt 
leikstjórinn Chris Nolan ákveði að 
vera ekki við stjórnvölinn í þriðja 
sinn. „Staðreyndin er sú að ég verð 
að leika í henni en Chris þarf ekki 

að taka þátt. Þannig að núna von-
ast ég bara til að hann taki verk-
efnið að sér.“

Bale sést næst á hvíta tjaldinu 
í sumar í hasarmyndinni Term-
inator: Salvation þar 
sem hann fetar í fót-
spor sjálfs Arnolds 
Schwarzenegger sem 
starfar nú sem ríkis-
stjóri Kaliforníu. 

Næsta Batman-mynd betri

CHRISTIAN 
BALE
Bale vonar 
að næsta 
Batman-
mynd eigi 

eftir að slá 
hinni gríðar-

vinsælu The 
Dark Knight 

við.

JÓKERINN
Hinn sálugi 

Heath Ledger 
fór á kost-
um sem 

Jókerinn í 
The Dark 

Knight.

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3.40 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ sunnudag KL.1 SMÁRABÍÓ

500kr.

500kr.

500kr.

500kr.

KL.4 BORGARBÍÓ

SparBíó

MONSTERS VS ALIENS m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka kr. 550
kl. 2 í Kringlunni kr 850 í þrívídd og kl. 1:40 kr. 500 tvívídd
kl. 2 í Keflavík, akureyri og á Selfossi

17 AGAIN
kl. 1.30 í Álfabakka

XMEN
kl. 1.30 í Álfabakka

STÍGVÉLAÐI KÖTTUR ísl tali
kl. 2 í Álfabakka, kringl, 
self, kefl, og á ak.

CHIHUAHUA m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr
550kr

550kr
550kr
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> LYKILMAÐURINN
Valur Fannar Gíslason hefur tekið 
við fyrirliðabandi Fylkis af Ólafi Stígssyni 
en hann er mikilvægur hlekkur 
á miðju liðsins. Valur Fannar er 
fjölhæfur leikmaður sem getur 
bæði spilað í vörn og á miðju 
og þá hefur hann oftar en 
ekki skorað mikilvæg mörk 
fyrir liðið á undanförnum 
árum. Valur Fannar nær 
að öllum líkundum að 
spila sinn hundraðasta 
deildarleik fyrir Fylki 
snemma sumars. 

FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR FYLKI 7. SÆTINU Í PEPSI-DEILDINNI SUMARIÐ 2009

GENGI SÍÐUSTU ÁRA 2008 9. sæti í A-deild 2007 4. sæti í A-deild 2006 8. sæti í A-deild 2005 5. sæti í A-deild 2004 4. sæti í A-deild 2003 4. sæti í A-deild

AÐRIR 
LYKILMENN

FJALAR ÞOR-
GEIRSSON

KRISTJÁN 
VALDIMARSSON

HALLDÓR 
HILMISSON

GENGI Á VORMÓTUNUM
Sigrar Jafntefl i Töp

3

7

> X-FAKTORINN
Jóhann Þórhallsson hefur 
ekkert verið með Fylki á undirbún-
ingstímabilinu og kemur ekki til móts 
við liðið fyrr en í júní. Jóhann er því 
mikið spurningarmerki en finni hann 
skotskóna sína á ný getur hann hjálp-
að Fylkismönnum mikið.

3

Fylkismenn drógust niður í fallbaráttuna í lok 
tímabils í sumar og enduðu í annað skiptið á 
þremur árum í hópi neðstu liða. Fréttablaðið 
spáir Fylki rétt fyrir neðan miðja deild.

„Er það ekki bara ágætt að vera að vera spáð 
7. sætinu?“ segir Ólafur Þórðarson, þjálfari Fylkis, 
sem er kominn aftur í Árbæinn eftir tíu ára 

fjarveru.
„Liðið var í níunda sæti í fyrra þannig að 

það væri framför að enda í 7. sætinu. Ég 
stefni hærra sjálfur en aðalmarkmiðið er 

að festa liðið í sessi ofar í deildinni,“ segir 
Ólafur.

„Ég held að sjö leikmenn sem byrj-
uðu síðasta tímabil séu farnir og ég er 

því að móta nýtt lið. Við höfum ekki 
bætt við liðið en höfum reyndar 
fengið einn leikmann og það er 

Theódór Óskarsson. Ég er með unga og fríska 
stráka sem munu fylla í þessi skörð,“ segir Ólafur 
en hann veit að reynslan er ekki mikil hjá stórum 
hluta hópsins. 

„Þetta er mjög ungt lið og þetta gæti alveg 
orðið strembið tímabil,“ segir Ólafur.  

Fylkir hefur spilað þrettán mótsleiki á undir-
búningstímabilinu og farið langt í báðum mótum. 

„Það hefur gengið mjög vel á undirbúnings-
tímabilinu, við vorum að detta út fyrir FH í 
Lengjubikarnum og við fórum í úrslitaleikinn í 
Reykjavíkurmótinu,“ segir Ólafur. 

Fylkir hefur verið í efstu deild síðan að Ólafur 
kom liðinu upp sumarið 1999. Nú fær hann 
tækifærið til að stýra liðinu í efstu deild en hann 
tók við liði ÍA strax um haustið 1999. „Ég stefni á 
að gera góða hluti með Fylkisliðið eins og síðast,“ 
segir Ólafur að lokum.

Gæti alveg orðið strembið tímabil

Mannauðsáætlun 
Evrópusambandsins - People
Styrkir til rannsókna í 7. Rannsóknaáætlun ESB 
Markmið áætlunarinnar er að bæta þjálfun og auka hreyfanleika vísindafólks milli landa. 

Dagskrá:

 Dr. Graham Wilkie frá framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins kynnir áætlunina. 
Sérstaklega verður farið yfir samstarf háskóla og atvinnulífs

Dr. Þórunn Rafnar frá Íslenskri erfðagreiningu segir frá reynslu sinni af þátttöku 
í áætluninni

Rannís kynnir aðstoð við umsækjendur

 Fyrirspurnir

 Fundarstjóri
Þorsteinn Brynjar Björnsson, Rannís

Vinsamlegast sendið tilkynningu um þátttöku á netfangið rannis@rannis.is

Fundargestum verður boðið upp á léttan morgunverð.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

2007-2013Kynningarfundur á vegum Rannís
Miðvikudaginn 6. maí

Grand Hótel Reykjavík 9:00-11:00

FÓTBOLTI Kristrún Lilja Daðadótt-
ir og Íris Björk Eysteinsdóttir 
hafa tekið við þjálfun bikarmeist-
ara KR í Pespi-deild kvenna. Þær 
Kristrún og Íris hafa handsalað 
samning til tveggja ára, með 
möguleika á framlengingu, en 
skrifa undir hann á mánudaginn. 
KR mætir Val í Meistarakeppni 
KSÍ á morgun.   - óój

Pepsi-deild kvenna í fótbolta:

Kristrún og Íris 
þjálfa KR-konur

FÓTBOLTI Heimir Guðjónsson, þjálf-
ari FH, stillti upp hálfgerðu ungl-
ingaliði þegar FH tryggði sér 
Lengjubikarinn með sannfærandi 
3-0 sigri á Breiðabliki í Kórnum í 
gær. FH vann einnig deildabikar-
inn 2004, 2006, 2007 og er því búið 
að vinna hann fjórum sinnum á 
undanförnum fimm árum. 

Sjö af ellefu byrjunarliðsmönn-
um FH í úrslitaleiknum í gær voru 
fæddir 1987 eða síðar en það var 
ekki að sjá á leik liðsins að stór 
hluti liðsins var að spila stærsta 
leikinn til þess á ferlinum. 

„Þetta var mjög gott. Ungir leik-
menn verða ekkert betri ef maður 
notar þá ekki. Þetta er ánægjulegt 
vandamál fyrir mig því nú hef ég 
úr fleiri mönnum að velja,“ sagði 
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
eftir leikinn. „Það meiddust fjórir 
leikmenn hjá okkur í síðasta leik 
en sem betur fer eigum við Ásgeir 
og Pétur Viðar sem stóðu sig mjög 
vel sem hafsentar. Þeir leystu það 
sem Tommy og Dennis hafa verið 
að gera. Það hefur alltaf verið fín 
breidd í FH. Þegar leikmenn hafa 
meiðst eða farið í leikbann hafa 
aðrir stigið upp. Menn gerðu það 
í dag,“ sagði Heimir.  

Viktor Örn Guðmundsson lagði 
upp tvö fyrstu mörk FH í leikn-
um. Það fyrra skoraði Björn Dan-
íel Sverrisson með skalla eftir 
horn Viktors á 37. mínútu og það 
síðara skoraði Matthías Vilhjálms-
son með skalla aftur fyrir sig á 65. 
mínútu eftir aukaspyrnu Viktors 
af hægri kantinum. 

„Þetta gekk mjög vel. Ég var í 
fyrsta sinn á vinstri kanti og það 
heppnaðist ágætlega. Það er að 

ganga mjög vel hjá mér á fyrsta 
ári í meistaraflokki,“ sagði Vikt-
or. „Vonandi fæ ég að spila meira 
og taka áfram föstu leikatriðin. Ég 
lagði upp tvö mörk í dag þannig að 
ég hlýt að fá að taka þau áfram. 
Það hefði fullkomnað leikinn ef ég 
hefði nýtt dauðafærið mitt líka,“ 
sagði Viktor, sem fékk mjög gott 
færi áður en Atli Guðnason inn-
siglaði sigurinn á 82. mínútu eftir 
sendingu Guðna Páls Kristjáns-
sonar. 

„Viktor er mjög góður spyrn-
umaður og hann hefur sýnt það 
á undirbúningstímabilinu. Ég 
treysti honum fullkomlega í þessi 
föstu leikatriði,“ sagði Heimir, 
sem hefur engar áhyggjur af því 
að halda öllum sáttum í FH-liðinu. 
„Það er ekkert vandamál. Ég er 
ekki í þessu  til að eignast vini því 
ég er í þessu til að vinna,“ sagði 
Heimir ákveðinn.

Leikur Breiðabliksliðsins olli 
vonbrigðum enda fær liðið sjald-
an eins góð tækifæri að vinna titil 
eins og að mæta eins konar vara-
liði hjá FH. Sóknarleikur liðsins 
var bitlaus og það er ljóst að fram-
herjaskorturinn gæti háð liðinu 
mikið í sumar. 

„Þetta voru bara verðskulduð 
úrslit fyrir okkur því betra liðið 
vann klárlega í þessum leik,“ sagði 
Ólafur H. Kristjánsson, þjálfari 
Breiðabliks, eftir leik. „Þeir voru 
með mjög marga leikmenn sem 
hafa lítið fengið að spreyta sig en 
stóðu sig vel í þessum leik. Þetta 
voru tvö unglingalið og FH-ingarn-
ir voru miklu betri,“ sagði Ólafur, 
sem var ekki ángður með spila-
mennsku liðsins. ooj@frettabladid.is

Stráklingarnir 
stóðu sig hjá FH 
FH vann deildabikarinn í fjórða sinn frá árinu 2004 
eftir 3-0 sigur á Breiðabliki í Kórnum í gær. 

FJÓRÐA SINN Á FIMM ÁRUM Matthías Vilhjálmsson, fyrirliði FH, með Lengjubikarinn 
eftir öruggan sigur á Blikum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Ingi Þór Steinþórsson 
verður þjálfari meistaraflokka 
karla og kvenna hjá Snæfelli 
næstu þrjú árin auk þess að vera 
yfirþjálfari yngri flokka félags-
ins. Ingi Þór skrifaði undir samn-
inginn í gær. 

„Þetta er virkilega spennandi. 
Við þurfum bara að byrja á því 
að koma mannskapnum saman 
og fá það á hreint hvaða leik-
menn verða áfram. Flestir 
þeir sem fyrir voru hjá 
liðinu halda áfram og 
svo er bara spurn-
ig hvaða leikmenn 
maður fær til við-
bótar. Ég mun 
reyna að fá ein-
hverja stráka til að 

koma að spila með okkur hérna 
í Hólminum,“ segir Ingi Þór og 
bætir við: „Ég held að Snæfell 
geti alveg verið með lið í toppbar-
áttunni og haldið áfram að gera 
góða hluti.” 

„Okkur vantar fyrst og fremst 
bakverði í liðið og ég er viss um 

að það er fullt af leikmönnum 
sem eru til í að koma vestur 
eftir.“

Ingi Þór hefur þjálfað hjá 
KR allan sinn þjálfaraferil 

og gerði meistaraflokk 
karla að Íslandsmeistur-
um á sínu fyrsta ári 2000. 
Hann hefur alls gert tólf 
KR-lið að Íslandsmeist-
urum ef teknir eru allir 
flokkar.  - bb / - óój

Ingi Þór Steinþórsson þjálfar bæði Snæfellsliðin:

Vantar bakverði vestur



HÆTTU AÐ VÆLA YFIR LÉLEGU FORMI 
OG GERÐU EITTHVAÐ Í MÁLUNUM!

 Boot Camp skilar þér toppárangri og þú yfirstígur nýjar áskoranir á hverri æfingu. 

Láttu þetta verða sumarið þar sem þú tekur skrefið til fulls!

35.000 kr.

SUMARTILBOÐ BOOT CAMP 
    (11. MAÍ - 12. SEPTEMBER)

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á
WWW.BOOTCAMP.IS

Suðurlandsbraut 6b  |  bootcamp@bootcamp.is  |  Sími: 517 6070

ENGAR AFSAKANIR! - ENGIN UPPGJÖF!  - HÁMARKS ÁRANGUR!
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HANDBOLTI Stjarnan er einum sigri 
frá því að tryggja sér Íslandsmeist-
aratitilinn í handbolta þriðja árið í 
röð eftir öruggan, 27-19, sigur á 
Fram í Safamýrinni í gærkvöld.

Stjarnan leiðir einvígi liðanna 
2-0 og getur tryggt sér titilinn á 
heimavelli á sunnudagskvöldið. 
Ætli Fram að kom í veg fyrir það 
þarf liðið að leika mikið betur en 
í fyrstu tveimur viðureignum lið-
anna því mikill getumunur virðist 
vera á liðunum.

Stjarnan hóf leikinn af krafti og 
náði fljótt fjögurra marka forystu, 
1-5. Þann mun náði Fram aldrei að 
minnka og jók Stjarnan forystuna  
jafnt og þétt þar til sjö mörkum 
munaði í hálfleik, 10-17.

Stjarnan skoraði fjögur fyrstu 
mörk síðari hálfleiks og gerði út 
um leikinn, sem varð aldrei spenn-
andi í síðari hálfleik þótt Fram 
næði að minnka muninn í sex mörk 
þegar korter var eftir.

„Við þurfum að finna baráttuna 
ef við ætlum að vinna þetta. Við 
höfum gert okkur þetta mjög erfitt 
fyrir. Þetta var ekki okkar dagur. 
Ég veit ekki hvað er að okkur og 
það þarf hver og einn að líta í eigin 

barm,“ sagði Karen Knútsdóttir í 
leikslok. Fram kastaði boltanum út 
af vellinum eftir aðeins átta sek-
úndna leik, sem gaf tóninn fyrir 
leik liðsins. „Það var einkennandi 
fyrir leikinn. Þær fiskuðu allt of 
marga bolta af okkur. Þær ruku 
út úr vörninni og við stóðum bara 
kyrrar, það vantaði alla hreyfingu 
í þetta hjá okkur,“ sagði Karen 
niðurdregin.  - gmi

Stjarnan einum 
sigri frá titlinum
Fram virðist ekki hafa roð við sterku liði Stjörnunnar 
sem hefur unnið tvo fyrstu leiki úrslitaeinvígis N1-
deildar kvenna með samtals fimmtán marka mun. 

Í FRÁBÆRUM MÁLUM Þorgerður Anna Atladóttir brýst hér framhjá Framaranum Hildi 
Knútsdóttur í leik liðanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fram – Stjarnan  19-27 (10-17)
Mörk Fram: Karen Knútsdóttir 5/2 (10/2), 
Marthe Sördal 3 (4), Stella Sigurðardóttir 3 (9/1), 
Þórey Rósa Stefánsdóttir 2 (3), Hildur Knútsdóttir 
2 (3), Anett Köbli 2/1 (4/1), Pavla Nevarilova 1 
(1), Ásta Birna Gunnarsdóttir 1 (5), Guðrún Þóra 
Hálfdánardóttir (1), Sara Sigurðardóttir (3)
Varin skot: Sunneva Einarsdóttir 15 (42 35,7%)
Hraðaupphlaup: 5 (Þórey, Marthe, Stella, Ásta, 
Pavla).  Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Stjörnunnar: Alina Petrache 9 (17), Sólveig
Lára Kjærnested 6 (8), Elísabet Gunnarsdóttir 
4 (6), Þórhildur Gunnarsdóttir 2 (2), Kristín 
Jóhanna Clausen 2 (3), Indíana Nanna Jóhanns
dóttir 1 (1), Jóna Margrét Ragnarsdóttir 1 (1), 
Harpa Sif Eyjólfsdóttir 1 (6), Þorgerður Anna 
Atladóttir 1 (6), Aðalheiður Hreinsdóttir (1)
Varin skot: Florentina Stanciu 17 (34/2 50%), 
Sólveig Björk Ámundardóttir (2/1 0%)Hraðaupp-
hlaup: 6 (Sólveig 2, Elísabet 2,
Þórhildur, Harpa). Utan vallar: 6 mínútur

HANDBOLTI Atli Hilmarsson, þjálf-
ari Stjörnunnar, var að vonum 
sáttur við sitt lið eftir að hafa náð 
2-0 forystu í einvígi Stjörnunnar 
og Fram í úrslitum N1-deildar 
kvenna eftir tvo auðvelda sigra.

„Þetta var mun auðveldara en 
ég bjóst við og sérstaklega eftir 
yfirburði okkar í fyrsta leikn-
um. Ég hélt það kæmi 
meira frá þeim í 
[gær],“ sagði Atli 
að leiknum lokn-
um.

„Það sem þær 
gerðu betur var 
að vörnin og mark-
varslan var betri, en 
þær gerðu mörg mistök 
í sókninni og við feng-
um mörg auðveld mörk 
úr hraðaupphlaupum. 
Vörnin hjá okkur hélt 
vel allan leikinn og Flor-
entina tekur það sem fer 
í gegn,“ sagði Atli.

„Nú er bara einn dagur 
á milli leikja, sem er 

erfiðara fyrir mitt lið þar sem 
við spilum á fáum mönnum, en ég 
gat aðeins skipt í dag og er feg-
inn því. Ég er líka mjög ánægður 
með það hvernig þær komu inn á; 
til að hafa áhrif, skjóta og gera 
hluti. Þessar stelpur urðu Íslands-
meistarar í unglingaflokki fyrir 
viku og þetta er framtíðin.“

Atli vill sjá fullt hús í Mýrinni 
í Garðabæ á sunnudaginn enda 
ætlar liðið sér að landa titlinum 
á heimavelli fyrir framan sína 
stuðningsmenn.

„Þessar stelpur eiga það svo 
sannarlega skilið að það verði 

frábær stemning á sunnu-
daginn og áhorfend-

ur hjálpi okkur að ná í 
þennan titil. Við ætlum 
ekkert að bíða lengur 
með það heldur klára 
þetta á sunnudag-
inn,“ sagði Atli að 
lokum við Frétta-
blaðið.

 - gmi

Atli Hilmarsson ætlar að klára þetta á sunnudaginn:

Vill sjá fulla Mýri

ATLI HILMARSSON



LAUGARDAGUR  2. maí 2009 49

A
ug

lý
si
ng

as
ím

i

– Mest lesið

HESTAR Sigurbjörn Hreiðarsson 
hjá Líflandi, tryggði sér sigur-
inn í Meistaradeild VÍS eftir frá-
bæran lokadag. Sigurbjörn vann 
töltið og varð í 2. sæti í fljúgandi 
skeiði. 

Lið Málningar sigraði liða-
keppnina með yfirburðum og 
fékk 386 stig eða 76 stigum meira 
en næsta lið. Lið Málningar er 
skipað þeim Sigurði V. Matthías-
syni liðsstjóra, Eyjólfi Þorsteins-
syni og Valdimar Bergstað. - óój

Meistaradeild VÍS 2009:

Sigurbjörn átti 
flottan lokadag

MEISTARINN Sigurbjörn Bárðarson. 
MYND/ÖRN KARLSSON

HANDBOLTI Haukar og Valur leika 
í dag þriðja leik sinn um Íslands-
meistaratitilinn í N1 deild karla í 
handbolta. Staðan er 1-1 eftir 32-29 
sigur Valsmanna í framlengingu í 
síðasta leik. Leikurinn í dag fer 
fram á Ásvöllum og hefst klukk-
an 16.

„Staðan er bara góð og við erum 
allir tiltölulega heilir. Við erum 
búnir að nýta þessa tvo daga vel 
í undirbúning og erum búnir að 
laga nokkrar bilanir í vélinni. Við 
erum búnir að fínpússa nokkra 
hluti og erum tilbúnir í þetta,“ 
segir Haukamaðurinn Sigurbergur 
Sveinsson, sem hefur spilað mjög 
vel í úrslitaeinvíginu þrátt fyrir 
að glíma við meiðsli. Sigurberg-
ur hefur skorað samtals 18 mörk í 
fyrstu tveimur leikjunum. 

„Ég hef ekki fundið mikið fyrir 
þessu síðustu daga og er bara 
nokkuð góður. Þetta hefur ekki 
verið að hrjá mig mikið,“ segir Sig-
urbergur en einhverjir höfðu mikl-
ar áhyggjur af honum eftir að hann 
skoraði aðeins 7 mörk og nýtti 29 
prósent skota sinna í fyrstu tveim-
ur leikjunum í undanúrslitunum á 
móti Fram. Sigurbergur nýtti 7 af 
8 skotum sínum í oddaleiknum og 
hefur skorað 8,3 mörk að meðaltali 
og nýtt 63 prósent skota sinna í síð-
ustu þremur leikjunum. 

„Ég fór aðeins í smá hugarfars-
breytingu. Hugur minn var eigin-
lega bara í meiðslunum og ég var 
ekki að finna mig. Ég fór aðeins 
inn í hausinn á mér og byrjaði að 
hugsa aðeins öðruvísi og þá byrj-
aði þetta að koma,“ segir Sigur-
bergur. 

„Ég er mjög ánægður með að 
finna mikið fyrir þessu núna. Það 
hefði verið svekkjandi að vera að 
hakkast á hnénu á þessum tíma-
punkti. Ég er búinn að bíða eftir 
því í allan vetur að spila þessa 
leiki,“ segir Sigurbergur. 

Sigurbergur segir að sárt tap í 
síðasta leik sitji ekki í Haukunum. 
„Ég held að það hafi verið sigur út 
af fyrir sig að sýna þennan kar-
akter að ná að jafna leikinn eftir 
að hafa verið fimm mörkum undir 
þegar lítið var eftir. Það er til að 
efla okkur,“ segir Sigurbergur og 
bætir við: „Það vantaði aðeins upp 
á að við værum að gera þetta sem 

ein heild í síðasta leik og við þurf-
um að gera þetta sem lið. Þá hef 
ég bullandi trú á því að við eigum 
eftir að klára þetta,“ segir Sigur-
bergur en hann vonast eftir betri 
mætingu en á síðasta leik.  

„Ég býst við góðri mætingu. 
Það var frekar illa mætt á síð-
asta leik en þar kemur inn í að 
það var Meistaradeildarleikur á 
sama tíma. Þetta er toppskemmt-
un. Menn eru að taka virkilega vel 
á í þessum leikjum,“ segir Sigur-
bergur að lokum. - óój

Þriðji úrslitaleikur Hauka og Vals er á Ásvöllum í dag:

Sigurbergur tók 
sjálfan sig í gegn

18 MÖRK Sigurbergur Sveinsson hefur 
reynst Valsmönnum erfiður í úrslitaein-
víginu um Íslandsmeistaratitilinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LOKASTAÐAN Í DEILDINNI
1. Sigurbjörn Bárðars., Lífland 69 stig
2. Eyjólfur Þorsteinsson, Málning 57
3. Sigurður Sigurðars.,  Skúfslækur 50
4. Hinrik Bragason, Hestvit  46
5. Valdimar Bergstað, Málning 41
6. Sigurður V. Matthíass., Málning 34



 2. maí 2009  LAUGARDAGUR50

▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr 
10.10 Boxen 10.25 OBS 10.55 Spam 
- Din digitale medieguide 11.15 Chapper 
&amp; Pharfar 11.30 Pigerne Mod 
Drengene 12.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken 13.45 HåndboldSøndag 15.30 
Bamses Billedbog 16.00 Når gorillaen 
flytter på landet 16.30 TV Avisen med 
Sport 17.00 OBS 17.05 Landsbyhospitalet 
18.00 Hjerteslag 19.00 21 Søndag 19.40 
SportNyt med SAS liga 19.55 BlackJack 
21.25 Dødens Detektiver 21.45 Europas 
sidste diktatur

10.50 Pandaer i det fri 11.45 Mitt eget 
kjære rot 12.30 Kunsten å bli kunstner 
13.00 Claudio Abbados russiske natt 
14.30 Jorda rundt i 80 hager 15.30 Åpen 
himmel 16.00 Ole Aleksander Filibom-
bom-bom 16.20 Sola er en gul sjiraff 
16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen 
17.45 Sportsrevyen 18.05 Norsk pol-
arhistorie 19.00 Miss Marple 20.35 
Vendepunkt 21.05 Kveldsnytt 21.25 Hva 
skjer med toget? 22.25 Den store klass-
efesten 

10.10 Unge Freud i Gaza 11.10 Flickan 
från Auschwitz 12.30 Babben & co 13.30 
Slutspel. Handboll 15.25 Inför samet-
ingsvalet 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 
16.15 Hedebyborna 17.15 Musikhjälpen 
17.30 Rapport 17.55 Regionala nyhet-
er 18.00 Mäklarna 18.30 Sportspegeln 
19.15 Nip/Tuck 20.00 Språkresan 20.30 
Salomos tempel 21.00 Andra Avenyn 
21.45 Var fan är min revy! 

18.00 Lífsblómið  Steinunn Anna 
Gunnlaugsdóttir

19.00 HH  Edda Sigfúsdóttir og 
Sindri Rafn Þrastarson

19.30 Hugspretta  Andri Heiðar 
Kristinsson

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn 
Jónsson

21.00 Óli á Hrauni  Ólafur 
Hannes son

21.30 Suðurnesjamagasín  Páll 
Ketilsson

22.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn 
Jónsson

23.00 Vangaveltur  Steinunn 
Anna Gunnlaugsdóttur

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.00 Rachael Ray  (e)

13.45 Rachael Ray  (e)

14.30 Rachael Ray  (e)

15.15 The Game  (22:22) (e)

15.40 The Game  (1:22) (e)

16.05 Spjallið með Sölva 
 (11:12) Sölvi Tryggvason fær til sín 
góða gesti og spyr þá spjörunum 
úr. (e)

17.05 90210  (17:24) Bandarísk 
unglingasería sem slegið hefur í 
gegn í Bandaríkjunum. (e)

17.55 America’s Next Top 
Model  (6:13) Bandarísk raunveru-
leikasería þar sem Tyra Banks leitar 
að næstu ofurfyrirsætu. (e)

18.45 The Biggest Loser  (14:24) 
Bandarísk raunveruleikasería þar 
sem fitubollur berjast við bumb-
una. (e)

19.35 Ljósmyndaleikur Iceland 
Express  (5:5) (e)

19.40 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (11:12) Skemmtilegur þátt-
ur fyrir alla fjölskylduna þar sem 
sýnd eru bráðfyndin myndbönd, 
bæði innlend og erlend, sem kitla 
hláturtaugarnar og koma öllum í 
gott skap. (e)

20.10 Psych  (10:16) Bandarísk 
gamanþáttaröð um ungan mann 
með einstaka athyglisgáfu sem þyk-
ist vera skyggn og aðstoðar lögregl-
una við að leysa flókin sakamál. 
Þegar frægt sæljón deyr eftir að 
það fær frelsi er Shawn viss að um 
morð er að ræða en rannsóknin 
leiðir hann að miklu stærri glæp.

21.00 Leverage  (3:13) Verkefnið 
að þessu sinni er að hjálpa hesta-
þjálfara sem missti nær alla sína 
hesta í eldsvoða eftir að forríkur 
meðeigandi hans lét kveikja í hest-
húsinu til að fá tryggingarféið.

21.50 Brotherhood  (1:10) Dram-
atísk og spennandi þáttaröð um 
bræðurna Tommy og Mike Caffee. 

22.40 Boston Legal  (9:13) (e)

23.30 Top Chef  (8:13) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

10.25 EastEnders 10.55 My Hero 11.25 
My Hero 11.55 My Hero 12.25 The 
Weakest Link 13.10 The Chase 14.00 
Dalziel and Pascoe 14.50 Dalziel and 
Pascoe 15.40 My Hero 16.10 My Hero 
16.40 My Hero 17.10 Doctor Who 18.00 
Doctor Who 18.50 My Hero 19.20 My 
Hero 19.50 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 20.20 Lead Balloon 20.50 
Extras 21.20 Doctor Who 22.05 Doctor 
Who 22.55 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 23.25 Lead Balloon 23.55 
Extras 

16.00 Hollyoaks (176:260)

16.25 Hollyoaks (177:260)

16.50 Hollyoaks (178:260) 

17.15 Hollyoaks (179:260)

17.40 Hollyoaks (180:260)

18.05 Seinfeld (18:22)  

18.30 Seinfeld (19:22) 

19.00 Seinfeld (9:22)

19.30 Seinfeld (10:22)

20.00 Idol stjörnuleit (11:14) Úr-
slitin eru nú hafin í Smáralindinni og 
það er á valdi áhorfenda að skera úr 
um hverjir komast áfram með síma-
kosningu.

21.30 ET Weekend 

22.15 Big Day (2:13) Ný gaman-
þáttaröð sem fjallar á stórskemmti-
legn hátt um hinar mörgu spaugi-
legur hliðar á undirbúningnum fyrir 
stóra brúðkaupsdaginn.

22.40 My Boys (20:22) Frábærir 
gamanþættir um unga konu sem er 
greinahöfundur hjá þekktu íþrótta-
blaði og þarf að kljást við einkamálin 
ásamt því að sanna sig í karlaheimi.

23.05 Seinfeld (18:22)

23.30 Seinfeld (19:22)

00.15 Seinfeld (9:22)

00.40 Seinfeld (10:22) 

01.05 Idol stjörnuleit (11:14) 

02.35 Sjáðu 

03.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Lalli, Þorlákur, Krakkarnir í næsta 
húsi, Gulla og grænjaxlarnir, Al-
gjör Sveppi, Kalli og Lóa, Svampur 
Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, Áfram 
Diego, áfram!, Könnuðurinn Dóra, 
Stóra teiknimyndastundin og Íkorna-
strákurinn.

10.25 Nanny McPhee 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.25 American Idol (31:40) 

14.10 American Idol (32:40)

15.05 Hell‘s Kitchen 

15.55 Worst Week (8:15) 

16.25 Two and a Half Men 
(9:19) 

16.55 Oprah 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.59 Veður 

19.10 Jamie At Home (3:13) 
Jamie Oliver er snúinn aftur og er 
nú á heimavelli. Hann mun nú sýna 
hvernig best sé að elda einfalda rétti 
í eldhúsinu heima. 

19.40 Sjálfstætt fólk (33:40) 
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram 
mannlífsrannsóknum sínum í eftir-
lætisviðtalsþætti þjóðarinnar. 

20.15 Cold Case (16:23) Lilly 
Rush og félagar hennar í sérdeild 
lögreglunnar halda áfram að upp-
lýsa sakamál sem stungið hefur verið 
óupplýstum ofan í skjalakassann.

21.00 Damages (9:13) Patty 
Hewes er virtur lögfræðingur sem 
lætur ekkert stöðva sig. Ellen sem 
fylgdi Patty hvert fótmál í fyrstu serí-
unni og þarf núna að starfa leyni-
lega fyrir FBI. 

21.40 Fringe (15:21) 

22.30 The Sopranos (13:13) 

23.30 60 mínútur 

00.15 Twenty Four (14:24)

01.00 Ghosts of Abu Ghraib 

02.20 Everything Is Illuminated

04.00 Cold Case (16:23)

04.45 Damages (9:13) 

05.25 Worst Week (8:15) 

05.50 Fréttir 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Í næturgarði, Róbert bangsi, Geir-
harður Bojng Bojng, Alvöru dreki, Sí-
gildar teiknimyndir, Nýi skólinn keis-
arans, Bitti nú og Landið mitt.

10.30 Feðgar í eldhúsinu  (5:6) 
(e)

11.00 Hrúturinn Hreinn  

11.10 Alla leið  (3:4) (e)

12.00 Kastljós - Samantekt

12.30 Silfur Egils 

13.50 Millennium-milljónirnar 
 (Uppdrag granskning: Millennium-
miljonerna) (e)

14.50 Fögur form  (Bella Figura) 
(e)

15.50 Úrslitakeppnin í hand-
bolta kvenna  Bein útsending frá 
leik í úrslitakeppninni í handbolta 
kvenna.

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Sögurnar hennar Sölku 
 (10:13)

17.55 Stundin okkar  (e)

18.25 Kínverskar krásir  (5:6) 
(e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Fréttaaukinn 

20.10 Anna Pihl  (Anna Pihl) 
(2:10) Dönsk þáttaröð um erilsamt 
starf lögreglukonunnar Önnu Pihl.

20.55 Enginn veit  (Dare mo 
shiranai) Japönsk verðlaunamynd 
frá 2004. Fjögur ung og ósamfeðra 
systkini búa með mömmu sinni í 
Tókýó. Dag einn yfirgefur mamman 
þau og þau verða að bjarga sér 
sjálf. 

23.20 Silfur Egils  (e)

00.40 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok 

06.10 Notes of a Scandal

08.00 Manchester United: The 
Movie 

10.00 Sérafhin: un homme et 
son Péc 

12.05 Curious George 

14.00 Manchester United: The 
Movie 

16.00 Sérafhin: un homme et 
son Péc 

18.05 Curious George 

20.00 Notes of a Scandal 

22.00 The Business 

00.00 Syriana 

02.05 The Door in the Floor 

04.00 The Business 

06.00 Jackass Number Two 

08.45 Villarreal - Sevilla Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

10.25 Box - Pacquiao vs. Hatt-
on Útsending frá bardaga Manny 
Pacquiao og Ricky Hattons.

11.55 2009 Augusta Masters 
Útsending frá lokadegi Augusta 
Masters mótsins í golfi.

16.10 Real Madrid - Barce-
lona Útsending frá leik í spænska 
boltanum.

17.50 Meistaradeild Evrópu 
- Meistaramörk Allir leikirnir, öll 
mörkin og öll umdeildustu atvikin

18.10 NBA tilþrif Sýnd öll bestu 
tilþrif vikunnar í NBA körfuboltanum.

18.35 Inside the PGA Tour 
2009

19.00 PGA Tour 2009 Bein út-
sending frá Quail Hollow Champ-
ionship mótinu í golfi.

22.00 NBA 2008/2009 - 
Playoff Games Bein útsending frá 
leik í úrslitakeppni NBA.

09.00 Chelsea - Fulham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

10.40 Premier League World 
Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum hliðum.

11.10 4 4 2 Heimir Karlsson og 
Guðni Bergsson fara yfir hverja um-
ferð í ensku úrvalsdeildinni.

12.20 Liverpool - Newcastle 
Bein útsending.

14.20 PL Classic Matches New-
castle - Man. United, 1995.

14.50 Sunderland - Everton 
Bein útsending.

17.00 Middlesbrough - Man. 
Utd Útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

18.40 Portsmouth - Arsenal 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

20.20 4 4 2

21.30 Liverpool - Newcastle 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

23.10 Sunderland - Everton 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

F R E YJA RÁN L IGHT LOK IF R E YJA RÁN L IGHT LOK I

Endingargóður galli með endurskynsmerkjum 
að framan og aftan auk hettu sem smellist af.

Léttur vindheldur og vatnsfráhrindandi fatnaður sem 
hentar fjölbreyttu veðurfari. Hægt er að smella hettunni af.

Þunn fl íspeysa með þumlagötum. Teygist á fjóra vegu 
og hentar vel innanundir regnfatnað.

regngalli regnfatnaður flíspeysa

Verð jakki: 5.500 kr.
Verð buxur: 4.200 kr.

Verð jakki: 7.500 kr.
Verð buxur: 4.900 kr. Verð peysa: 7.800 kr.

> Jamie Oliver
„Þegar börn vita meira um fíkniefni 
en grænmeti eins og sellerí eða 
kúrbít, þá er eitthvað að.“ 

Stöð 2 sýnir þátt með sjón-
varpskokknum Jamie Oliver 
þar sem hann sýnir hvernig 
elda má einfalda rétti í 
eldhúsinu heima þar sem 
hann notar meðal annars 
ferskt grænmeti úr garð-
inum sínum. 

Magnaður spennuþáttur sem á 
orðið traustan hóp aðdáenda hér 
heima sem erlendis. Olivia Dunham 
alríkisfulltrúi og feðgarnir Walter og 
Peter Bishop hafa komist á snoðir 
um að hin dularfullu mál sem 
þau fengu inn á borð til sín eru 
öll nátengd og hluti af heljarstóru 
samsæri sem teygir anga sína til 
voldugasta lyfjafyrirtækis í heimi. 
Í þættinum í kvöld kynnist Olivia 
dularfullu barni sem búið hefur 
einsamalt neðanjarðar en á sama 
tíma leitar hún uppi raðmorðingja 
sem snúið hefur aftur.  

STÖÐ 2 KL. 21.40

Fringe

SkjárEinn byrjar að sýna í kvöld þriðju 
þáttaröðina af Brotherhood sem 
hefur hlotið hin virtu Peabody-verð-
laun sem besta þáttaröðin í sjónvarpi.  
Þættirnir fjalla um Caffee-bræðurna 
Tommy og Michael sem eru eins 
og svart og hvítt. Annar er efnilegur 
pólitíkus en hinn er harðsvíraður 
glæpamaður.  

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Brotherhood, NÝTT
SkjárEinn kl. 21.50
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

19.00 Vangaveltur  Steinunn Anna

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

21.00 Frumkvöðlar  Elinóra Sigurðardóttir

21.30 Birkir Jón  Birkir Jón Jónsson

22.00 Lífsblómið  Steinunn Anna

23.00 HH  Edda Sigfúsdóttir og Sindri Rafn

23.30 Hugspretta  Andri Heiðar

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.20 Rachael Ray  (e)

14.05 Rachael Ray  (e)

14.50 The Game  (16:22) (e)

15.40 The Game  (21:22) (e)

16.05 All of Us  (3:22) (e)

16.35 Top Chef  (8:13) (e)

17.25 Survivor  (10:16) (e)

18.15 The Office  (16:19) (e)

18.45 Game Tíví  (13:15) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikj-
um. (e)

19.25 Fyndnar fjölskyldumyndir 
 (11:12) Þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem 
sýnd eru bráðfyndin myndbönd, bæði inn-
lend og erlend.

19.55 Ljósmyndaleikur Iceland Ex-
press  (5:5)

20.00 Spjallið með Sölva  (11:12) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti. (e)

21.00 Nýtt útlit  (7:11) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir 
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til 
fata. (e)

21.50 Káta maskínan  (12:13) Menn-
ingarþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálms-
sonar .

22.20 Heroes  (19:26) Bandarísk þáttaröð 
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfi-
leikum. (e)

23.10 Californication  (12:12) (e)

23.45 Battlestar Galactica  (11:20) (e)

00.35 Painkiller Jane  (12:22) (e)

01.25 The Game  (22:22) (e)

02.15 Jay Leno  (e)

03.55 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Dynkur smáeðla, Ruff‘s Patch, Lalli, Algjör 
Sveppi, Þorlákur, Blær, Refurinn Pablo, Sumar-
dalsmyllan, Boowa and Kwala, Elías, Hvellur 
keppnisbíll, Svampur Sveinsson, Könnuður-
inn Dóra, Flintstone krakkarnir og Kalli litli 
Kanína og vinir.

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.25 Idol stjörnuleit (11:14) 

14.45 Idol stjörnuleit

15.15 How I Met Your Mother (7:20) 

15.40 Gossip Girl (13:25)

16.35 Sjálfstætt fólk (32:40)

17.10 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Ísland í dag - helgarúrval 

19.30 Veður 

19.35 Addams Family Values Skemmti-
legt framhald hinnar mjög svo vinsælu 
myndar um hina hrollvekjandi Addams-fjöl-
skyldu. 

21.10 X-Men: The Last Stand Þriðja 
myndin í hinum geysivinsæla kvikmynda-
bálki um ofurmennahópinn sem sameigin-
lega ganga undir nafninu X-Men. Það lítur út 
fyrir að lækning sé fundin fyrir hina stökk-
breyttu og þá færist enn meiri harka í stríðið 
milli manna og þeirra stökkbreyttu. Myndin 
er stjörnum hlaðin og skartar Hugh Jackman, 
Halle Berry, Patrick Stewart og Anne Paquin.

22.55 Hostel Margumtöluð og alræmd 
hrollvekja eftir Íslandsvininn Eli Roth í fram-
leiðslu Quentins Tarantinos. Meðal aðalleik-
ara er Eyþór Guðjónsson.

00.30 Pirates of the Caribbean: At 
World‘s End 

03.15 The Night We Called It a Day 

04.45 ET Weekend 

05.30 How I Met Your Mother (7:20)

05.55 Fréttir 

07.00 PGA Tour 2009 - Zurich Classic 
Of New Orleans 

07.55 Inside the PGA Tour 2009 

08.20 Veitt með vinum 

08.45 World Supercross GP 

09.40 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games 

11.40 Arnold Palmer Invitational 

14.40 Meistaradeild Evrópu 

16.25 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

16.50 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

17.20 Fréttaþáttu spænska boltans.

17.50 Real Madrid - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum. 

19.50 Villarreal - Sevilla Bein útsending 
frá leik í spænska boltanum.

21.50 Timeless 

22.15 UFC Unleashed 

23.00 24/7 Pacquiao - Hatton 

23.30 24/7 Pacquiao - Hatton 

00.00 24/7 Pacquiao - Hatton 

00.30 24/7 Pacquiao - Hatton 

01.00 Pacquiao vs. Hatton Bein útsend-
ing frá bardaga Manny Pacquiao og Ricky 
Hatton.

09.35 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

10.05 PL Classic Matches Liverpool - 
Tottenham, 92/93. 

10.35 PL Classic Matches Man Utd - 
Liverpool, 92/93. 

11.05 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 

11.35 Middlesbrough - Man. Utd. Bein 
útsending frá í ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Portsmouth - Arsenal Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Chelsea - Fulham Sport 4. Tottenham - 
WBA Sport 5. Man. City - Blackburn Sport 6. 
Wigan - Bolton

16.15 Chelsea - Fulham Bein útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 PL Classic Matches Arsenal - 
Leeds.

18.30 4 4 2 

21.20 4 4 2 

23.40 4 4 2 

08.15 Diary of a Mad Black Woman 

10.10 Employee of the Month 

12.00 Pokemon 6

14.00 Diary of a Mad Black 

16.00 Employee of the Month 

18.00 Pokemon 6 

20.00 Harry Potter and the Order of 
Phoenix Harry Potter er sannfærður um að 
hinn illi Voldermort sé kominn aftur.

22.15 V for Vendetta

00.25 Blow Out 

02.10 The Night We Called It a Day 

04.00 V for Vendetta 

08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Snilling-
arnir, Húrra fyrir Kela!, Elías knái, Hænsna-
kofinn, Hrúturinn Hreinn, Fræknir ferðalang-
ar, Skúli skelfir og Þessir grallaraspóar. 

10.30 Leiðarljós  (e)

11.15 Leiðarljós ( e)

12.00 Sinfóníuhljómsveit Íslands í 
Berlín 2007  (e)

12.30 Kiljan  (e)

13.20 Skólahreysti  (Úrslitakeppnin) (e)

15.20 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um  (e)

15.50 Úrslitakeppnin í handbolta 
karla  Bein útsending frá leik í úrslitakeppn-
inni í handbolta karla.

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Hvað veistu? - Tímasprengja í 
hafsbotninum 

18.20 Talið í söngvakeppni  (2:3) (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Alla leið  Páll Óskar Hjálmtýsson 
spáir í lögin sem keppa í Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva í ár.

20.30 Pétur Pan  (Peter Pan) Bandarísk 
bíómynd frá 2003. Systkini í London fá 
í heimsókn Pétur Pan sem fer með þau 
á slóðir sjóræningjaforingjans Króks kaf-
teins. (e)

22.25 Hollywood-land  (Hollywoodland) 
Bandarísk bíómynd frá 2006 um einka-
spæjara sem rannsakar dularfullt lát hasar-
hetjuleikara í Hollywood. 

00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

> Hugh Jackman
„Ég hef hitt töluvert margt 
fólk sem er með húðflúr af 
Úlfmanninnum (Wolverine) 
og ég veit að ég stóð mig vel 
í því hlutverki því annars 
hefði þetta fólk hrækt 
á mig.“ Jackman 
leikur Úlfmanninn 
í kvikmyndinni 
X-Men: The Last 
Stand sem Stöð 
2 sýnir í kvöld. 

20.00 Damages   STÖÐ 2 EXTRA

19.35 Alla leið   SJÓNVARPIÐ

19.25 Fyndnar fjölskyldu-
myndir   SKJÁREINN

18.00 Sjáðu   STÖÐ 2

13.45 Portsmouth – Arsenal, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

„Til að illskan hafi yfirhöndina þarf ekki annað en 
að góðir menn aðhafist ekkert.“ Í gegnum tíðina 
hefur verið gripið til þessarar tilvitnunar í breska 
átjándu aldar heimspekinginn Edmund Burke í 
tengslum við flest milli himins og jarðar. Til að 
mynda vitnuðu vinstrimenn ótt og títt í Burke í 
aðdraganda nýafstaðinna alþingiskosninga, gjarnan 
í þeim tilgangi að fá fólk til að mæta á kjörstað 
og kjósa eitthvað annað, bara eitthvað annað, en 
Sjálfstæðisflokkinn. Gott og vel. Þessi tilvitnun getur 
því vart talist ýkja frumleg en þó er það svo að hún, eins og gengur 
og gerist með flestar klisjur, heldur áfram að sanna sig, ár eftir ár og 
öld eftir öld.

Líklegt er að margir hafi fyllst hryllingi þegar fréttir bárust í 
vikunni af hrottalegri líkamsárás, mannráni og líflátshótunum sjö 

stúlkna á menntaskólaaldri í garð fimmtán ára stúlku. Þegar þessi 
orð eru rituð standa enn yfir yfirheyrslur yfir árásarmönnunum, og 
því vitaskuld ekki öll kurl komin til grafar í málinu. En við fyrstu sýn 

lítur út fyrir að barsmíðarnar hafi verið alvarlegar, 
brotaviljinn einbeittur og fórnarlambið, sem og 
aðstandendur þess, í miklu áfalli.

Eldri systir stúlkunnar sem fyrir árásinni varð 
beið ekki boðanna eftir árásina, heldur gaf hún 
fjölmiðlum umsvifalaust kost á viðtölum við sig 
þar sem hún rakti þetta alvarlega mál, eins og 
það blasir við henni og fjölskyldu hennar, ítarlega. 
Systirin sagðist enn fremur ekki geta hugsað sér 
að fleiri fjölskyldur þyrftu að upplifa álíka reynslu. 

Hún telur nauðsynlegt að gera ungu fólki grein fyrir því að samfélagið 
sætti sig ekki við að unglingar séu teknir og barðir til óbóta.

Með því að vekja eins mikla athygli á ofbeldisverkinu og unnt er 
gerði eldri systirin það sem ætti í raun að vera sjálfsagt, en er það í 
flestum tilfellum ekki, því miður. Það er engum greiði gerður með því 
að þegja svona mál í hel. Engum dylst að atvik af þessu tagi eru í eðli 
sínu erfið og reyna mjög á alla sem þeim tengjast. En í þessu tilviki 
er hugrekki systur fórnarlambsins til eftirbreytni.

VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON LAS, SÁ OG HEYRÐI FRÉTTIR AF ÁRÁS Í HEIÐMÖRK

Góðir menn verða að afhafast
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.25 The Inspector Lynley Mysteries 11.15 
EastEnders 11.45 EastEnders 12.15 EastEnders 
12.45 EastEnders 13.15 The Weakest Link 
14.00 The Inspector Lynley Mysteries 14.50 The 
Inspector Lynley Mysteries 15.40 The Black Adder 
16.10 Strictly Come Dancing 17.40 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive 18.10 Lead Balloon 18.40 
Extras 19.10 Holby Blue 20.00 The Chase 20.50 
The Chase 21.40 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
22.10 Lead Balloon 22.40 Extras 23.10 Holby Blue 
00.00 The Chase

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Jersild 
Live 10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del 
11.30 Søren Ryge præsenterer 12.00 Det lille hus 
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
14.00 Boogie Listen 15.00 Amigo 15.30 Sigurds 
Bjørnetime 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen 
med Sport 17.00 Disney Sjov 18.00 Ørkenens 
Sønner 19.00 TV Avisen 19.30 Anger Management 
21.05 Undercover 22.45 Boogie Mix 

10.10 Pauline & Paulette 11.30 Verdens største fly 
12.00 Showbiz 13.00 Adresse Moskva 13.45 4-4-
2.Tippekampen 16.00 Pippi Langstrømpe 16.30 
Habib 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 
17.55 Den store klassefesten 18.55 20 spørsmål 
19.20 Sjukehuset i Aidensfield 20.10 Fakta på 
lørdag 21.00 Kveldsnytt 21.15 Kjensler og klokskap 
23.25 Dansefot jukeboks m/chat 

10.00 Draknästet 11.00 Uppdrag Granskning 
12.00 Inför Eurovision Song Contest 2009 13.00 
Så ska det låta 14.00 Slutspel. Handboll 15.50 
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.15 Disneydags 17.00 Bobster 17.30 Rapport 
17.45 Sportnytt 18.00 Babben &amp; co 19.00 
Var fan är min revy! 19.30 Brottet och straffet 
20.40 X-Games 21.25 Latcho drom - lycklig resa 
23.05 Sändningar från SVT24  

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Hringsól
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Hraustir menn
20.00 Sagnaslóð
20.40 Heimurinn dansar
21.00 Maísólin okkar, maísólin hans
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

16.25 Nágrannar 

16.45 Nágrannar 

17.05 Nágrannar 

17.25 Nágrannar 

17.45 ER (9:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Idol stjörnuleit (11:14) Úrslitin eru 
nú hafin í Smáralindinni og það er á valdi 
áhorfenda að skera úr um hverjir komast 
áfram með símakosningu.

20.00 Damages (5:13) Patty Hewes er 
virtur lögfræðingur sem lætur ekkert stöðva 
sig. Ellen sem fylgdi Patty hvert fótmál í 
fyrstu seríunni og þarf núna að starfa leyni-
lega fyrir FBI en hennar markmið er að ná 
sér niður á Patty Hewes og knésetja hana. 
Stóra spurningin er hvort Ellen tekst að koma 
upp um Patty eða hvort Patty muni komast 
að ráðabrugginu? Með aðalhlutverk fara Rose 
Byrne, Ted Danson, William Hurt og Glenn 
Close sem hlaut bæði Emmy og Golden 
Globe-verðlaunin 2008.

20.40 Damages (6:13) 

21.20 Damages (7:13)

22.05 Damages (8:13)

22.50 American Idol (31:40) 

23.35 American Idol (32:40)

00.20 Skins (1:10)

01.05 X-Files (9:24) 

01.50 ER (9:22) 

02.35 American Idol (31:40) 

03.20 American Idol (32:40) 

04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

Einn allra magnaðasti knattspyrnuleikur 
ársins án nokkurs vafa, „El Clásico“, þar sem 
mætast erkifjendurnir Real Madrid og Bar-
celona. Aðeins fjögur stig skilja liðin að fyrir 
lokasprettinn og því er spennan rafmögnuð 
fyrir leik kvöldsins. Börsungar hafa verið 
á toppnum nánast frá byrjun tímabils en 
Madrídarmönnum hefur tekist að fylgja þeim 
sem skugginn. Fyrri leik liðanna lauk með 
sigri Barcelona á Nou Camp. Þá var Eiður 
Smári Guðjohnsen í byrjunarliði Börsunga 
og verður því forvitnilegt að sjá hvað þjálfari 
Barcelona, Pep Guardiola, gerir við okkar 
mann í þessum leik. Leikirnir gerast ekki 
meiri og eftir 2-2 jafntefli gegn Valencia um 
síðustu helgi er Barcelona búið að hleypa 
Real Madrid af alvöru í titilbaráttuna. 

STÖÐ 2 SPORT KL. 17.50

Real Madrid - Barcelona, BEINT
Sjálfstætt framhald kvikmyndar 
um hina skuggalegu Addams-fjöl-
skyldu. Fjölskyldan fagnar nú nýjum 
fjölskyldumeðlim og ræður til sín 
barnfóstruna Debbie sem Fester verð-
ur bálskotin í. Debbie tekur því vel að 
hafa eignast þennan aðdáanda, sér-
staklega þar sem Addams-fjölskyldu 
auðæfin tilheyra honum, en Debbie 
hefur ósjaldan komið auðugum eigin-
mönnum sínum 
fyrir kattarnef.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Addams Family Values
Stöð 2 kl. 19.35
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. dúkur, 6. í röð, 8. skar, 9. meðal, 
11. til, 12. yfirstéttar, 14. vinna, 
16. tveir eins, 17. sönghópur, 18. í 
viðbót, 20. golf áhald, 21. gefa frá sér 
reiðihljóð.

LÓÐRÉTT
1. kvk nafn, 3. skammstöfun, 4. gras-
svörður, 5. fiskilína, 7. lengst í suður, 
10. ílát, 13. yfirbreiðsla, 15. frjáls, 16. 
þvottur, 19. gjaldmiðill.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. segl, 6. rs, 8. hró, 9. lyf, 
11. að, 12. aðals, 14. starf, 16. tt, 17. 
kór, 18. auk, 20. tí, 21. urra. 

LÓÐRÉTT: 1. erla, 3. eh, 4. grasrót, 5. 
lóð, 7. syðstur, 10. fat, 13. lak, 15. frír, 
16. tau, 19. kr. 

Rúnar Rúnarsson

Aldur: 32 ára
Starf: Kvikmyndagerðarmaður og 
nemi.
Stjörnumerki: Í kínverskri stjörnu-
spá er ég rís-
andi dreki en í 
þeirri venjulegu 
er ég stundum 
steingeit og 
stundum vatns-
beri, það fer 
eftir því í hvaða 
blaði það er. 
Búseta: Bý í 
Kaupmannahöfn.
Fjölskylda: Er giftur Claudiu 
Hausseld og við eigum dótturina 
Esju sem er tveggja og hálfs árs.

Stuttmyndin Anna eftir Rúnar var valin 
á Cannes-hátíðina í maí, en þetta er í 
annað sinn sem hann hlýtur þann heiður.

„Við munum einhenda okkur í að 
fá vínveitingaleyfið hið fyrsta. Svo 
maður þurfi nú ekki að vera hér 
edrú alla daga. Það hefur aldrei 
farið mér mjög vel að vera alveg 
edrú. Mjúkur er ég langbestur,“ 
segir Ragnar Gunnarsson, öðru 
nafni Raggi Sót í Skriðjöklunum.

Raggi hefur nú vent sínu kvæði í 
kross. Frægastur er hann fyrir að 
fara fyrir hinum akureyrsku Skrið-
jöklum en hefur samhliða því að 
vera poppstjarna rekið járnabind-
ingafyrirtæki. Nú ætlar Raggi að 
reyna fyrir sér í veitingarekstri. 
Hann opnar fiskbúð á mánudag-
inn en þar verður einnig veitinga-
staður – borð fyrir 20 til 30 gesti. 
En aðallega er búðin hugsuð fyrir 
hinar vinnandi stéttir, þær sem 
starfa í Höfðahverfinu, þannig 
að þær geti tekið með sér hina 
ýmsu fiskrétti sem Raggi lofar að 
verði sannkallað lostæti. Fiskbúð-
in/veitingastaðurinn hefur feng-
ið nafnið Bryggjuhúsið. „Já, það 
er nú þannig að ég er fæddur og 
uppalinn í Bryggjuhúsinu á Akur-
eyri. Og þess vegna er nú þetta 
nafn. Svo býður þessi búð upp á 
gott útsýni yfir bryggjuhverfið í 
Reykjavík þannig að nafngiftin 
var ekki úr vegi.“

Aðspurður tekur Raggi því víðs 
fjarri að þessi bransi sé sér ókunn-
ugur með öllu. „Nei, nei, nei, pabbi 
var með útgerð. Smábátaútgerð og 
fiskaði. Svo keypti hann sér gaml-
an lögreglubíl og keyrði með fisk-
inn út í sveitir. Og seldi á hlaðinu. 
En það var eitt við þennan lög-
reglubíl að pabbi ætlaði aldrei að 
læra að fara inn í hann að fram-
an. Var svo vanur að fara inn aftan 
megin,“ segir þessi nýjasti fiski-
kóngur á höfuðborgarsvæðinu og 
kímir. Hann bætir því við að þegar 
frægt karlaathvarf var rekið í 
Dugguvogi var hann vert, þjónn, 
kokkur og allt í senn. „Klúbburinn 
var meðal annars svona vinsæll 
af því að þar fengu menn svo gott 

að borða,“ segir Raggi. Og krefst 
þess að einnig verði sagt frá því 
að í Bryggjuhúsinu verði útlærð 
smurbrauðsdama sem sér um að 
framreiða slíkt fínerí. Á verði sem 
gerir fólki kleift að leyfa sér það af 
og til. „Ég mun kaupa hráefni hér 
og þar, stefni að því að kaupa fisk 
á markaði og vinna hann. Er með 
ágæta karla í það í Hafnarfirði. 
Já, ég fullyrði að þetta verður ein 
flottasta fiskbúð landsins.“ Nokkuð 
hefur borið á því að fiskbúðir bjóði 
upp á aukið úrval og Raggi segir 
samkeppnina af hinu góða. Verði 

til þess að menn vandi sig og leiti 
betra vöruverðs. En þetta hljóta 
að vera viðbrigði fyrir Ragga að 
fara í slorið –  hann sem sjálfur er 
náttúrulega fyrst og fremst fræg-
ur sem poppstjarna. „Já, en þær 
þurfa náttúrulega að lifa eins og 
aðrir. Þannig að við prófum þetta. 
Annars getur vel verið að maður 
þurfi að taka fram míkrófóninn 
með þessu ef ekki verður nóg að 
gera. Ekki vantar eftirspurnina. 
Já, eða að vertinn syngi nokkra 
sjóaraslagara í búðinni.“

 jakob@frettabladid.is

RAGGI SÓT GUNNARSSON: MJÚKUR ER ÉG LANGBESTUR

Poppstjarna opnar fiskbúð

„Þú getur spurt hvaða Pólverja 
sem er um Robert, það þekkja 
hann allir,“ segir Michal Gier-
watowski, vararæðismaður Pól-
lands, um pólska sjónvarpskokk-
inn Robert Maklowicz. Hann er nú 
staddur hér á landi í tengslum við 
pólska daga og hefur hannað pólsk-
an matseðil fyrir Brasserie Grand 
auk þess sem hann tekur upp þrjá 
þætti fyrir sjónvarpsseríu sína. 

„Í þáttum sínum ferðast Robert 
til hinna ýmsu landa, kynnir mat-
armenningu hvers lands og eldar 
á framandi stöðum. Þættirnir 
hans eru sýndir á stöð 2 í Póllandi 
tvisvar í viku og eru mjög vinsæl-
ir. Hann ætlar að taka upp einn 
þátt í Reykjavík, einn við Bláa 
lónið og einn við Gullfoss og Geysi, 
auk þess sem hann ætlar að heim-
sækja Íslendinga og Pólverja hér á 

landi til að sjá hvað er líkt og ólíkt 
í matarmenningu þeirra,“ útskýr-
ir Michal. Gert er ráð fyrir að 
þættirnir verði sýndir í Pól-
landi í ágúst. Annað kvöld 
verður stærsti viðburður 
pólskra daga og þá verður 
gala-kvöldverður á Grand 
hóteli með klass- ískum 
tónleikum, en 
3. maí er þjóð-
hátíðardagur 
Pólverja. Stef-
án Þór Arnar-
son, veitinga-
stjóri Brasserie 
Grand, segir Róbert 
vera búinn að setja 
þjóðlega pólska rétti 
í nýstárlegan búning, 
en á matseðlinum er 
meðal annars rauðróf-

usúpa, nautakjöt, bleikja, og fjórir 
mismunandi eftirréttir.

„Allir þekkja franska og ítalska 
matarmenningu, en þarna 
teygjum við okkur til Austur-
Evrópu sem er ekki síður 
spennandi. Róbert er snilling-
ur í sínu fagi og hérna langar 
hann náttúrulega að vinna úr 

hráefninu okkar eins og 
lambakjötinu, fiskinum 
og svo langar hann að 
elda hvalkjöt,“ segir 
Stefán.   - ag

Pólskur sjónvarpskokkur 
tekur upp efni á Íslandi

FERÐAST UM ALLAN 
HEIM Sjónvarpskokkur-
inn Robert Maklowicz er 
nú staddur hér á landi 
í tengslum við pólska 

daga og tekur upp þrjá 
sjónvarpsþætti.

„Við erum byrjuð að skrifa saman, 
ég og Björgvin. Hann verður 
áfram umsjónarmaður þáttar-
ins og ég verð svona aukakarakt-
er. Svo bregð ég mér í ýmis hlut-
verk,“ segir leikkonan Anna Svava 
Knútsdóttir, sem ráðin hefur verið 
annar umsjónarmanna Stundar-
innar okkar næsta vetur. 

Anna Svava útskrifaðist úr leik-
listardeild Listaháskólans fyrir 
tveimur árum og hefur síðan 
tekið að sér hin og þessi hlutverk. 
Í vetur hefur hún verið hjá Leik-
félagi Akureyrar þar sem hún lék 
meðal annars í Músagildrunni og 
Földu fylgi. Hún er ánægð með 
þetta nýja hlutverk sitt. „Auð-
vitað er ég kát. Ég horfði alltaf á 
Stundina okkar þegar ég var barn 

og fannst Bryndís Schram ógeðs-
lega skemmtileg. Þegar ég horfi á 
þá þætti í dag veit ég hins vegar 

ekki alveg hvað það var sem mér 
fannst skemmtilegt,“ segir Anna 
Svava og hlær. Hún telur ástæðu 

þessa vera þá að lítið framboð 
hafi verið á barnaefni þegar hún 
var krakki. Það sé allt breytt. „Nú 
skipta krakkarnir bara um rás ef 
þeim finnst efnið ekki skemmti-
legt. Þetta verður því að vera 
gott.“

Anna Svava er ekki feimin við 
að viðurkenna að það sé nokk-
ur pressa á henni vegna þessa. 
„Það er allt öðruvísi að fram-
leiða efni fyrir börn en fullorðna. 
Við munum gera fjóra þætti til að 
byrja með og spyrja krakkana hvað 
þeim finnst. Þá getur vel verið að 
þau fíli mig ekki neitt og þá þurf-
um við að gera eitthvað allt annað. 
Þau segja nefnilega það sem þeim 
finnst, annað en fullorðna fólkið.“

 - hdm

Nýtt andlit í Stundinni okkar

Frábærri sýningu blaðaljósmyndara 
í Gerðarsafni lýkur nú um helgina 
og ætti enginn að láta hana fram 
hjá sér fara. Kristján B. Jónasson, 
formaður Félags íslenskra bókaút-
gefenda, gaf út bók sem 
byggir á myndum á 
sýningunni. Kristján var 
nýverið á bókasýningu 
í London og kynnti 
bókina fyrir nokkrum 
útgefendum 
í Evrópu. Í 
kjölfarið er 
verið að 
undirbúa 
sérstaka kreppumyndabók, enda 
eru þegar bækur um íslensku 
kreppuna í undirbúningi erlendis, 
til að mynda í Þýskalandi, svo 
búast má við að næsta árið muni 
koma út bækur jafnt á Íslandi sem 
annars staðar um hrunið. Ljóst er 
að myndir af brennandi fánum, 
óeirðum, brennum og skyrslettum 
muni greipast í huga heimsbyggð-
arinnar sem mynd af Íslandi, hvort 
sem Íslendingum líkar það betur 
eða verr.

Eurovision-hópurinn með Jóhönnu 
Guðrúnu Jónsdóttur í broddi 
fylkingar leggur upp í ferð sína til 
Moskvu á morgun. Að ýmsu þarf 
að huga fyrir svo langa og stranga 
för en það sem Jóhanna hugsar 
eflaust mest um er hvernig kjóllinn 
sem hún klæðist á sviðinu muni 
að endingu líta út. Kjóllinn er 
hannaður af Anderson & Lauth og 
er blár að lit. Hönnuðirnir hafa lagt 
nótt við nýtan dag og eru enn að 
gera breytingar á hönnun hans. Sú 
vinna á þó að klárast í dag en ef 
allt fer á versta veg verður búninga-

hönnuðrinn Margrét 
Einars í fylgdarliði 
Jóhönnu. - jbg, hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

RAGGI SÓT FER ÚR POPPINU Í SLORIÐ Opnar á mánudag stórglæsilega fiskbúð og 
veitingastað uppi á Höfða og fullyrðir vitaskuld að staðurinn sá verði sá flottasti á 
höfuðborgarsvæðinu og þótt víðar væri leitað. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KREFJANDI VERKEFNI Anna Svava Knútsdóttir telur að hlutverk sitt í Stundinni okkar 
verði erfitt, enda séu börn óhrædd við að gagnrýna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

skipta um dekk
Umfelgun og ný dekk á góðu verði

Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu sumardekkin hjá Max1 á góðu verði.
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Sparaðu, láttu

Ný sumardekk
Dekkjaskipti

k hjá Max1

Opið í dag
frá 9 til 13

á öllum Max1 
stöðvum

Lokað í Knarrarvogi
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OPNUNARTILBOÐ – AÐEINS ÞESSA HELGI:

NÝ OG GLÆSILEG VERSLUN Í KRINGLUNNI

20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM 

Gerum hús að heimili

OPNUNAR-
TILBOÐ
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Í dag er laugardagurinn 2. maí, 
122. dagur ársins. 

4.56 13.25 21.55
4.28 13.09 21.53

Í aðdraganda nýafstaðinna 
kosninga var einn frambjóð-

enda spurður hvort hann vildi 
virkilega fara með íslenskt sam-
félag fimmtán ár aftur í tím-
ann. Í spurningunni lá að í slíkri 
afstöðu fælist aðeins rykfallin 
fortíðarhyggja og heimskulegur 
fjandskapur í garð hvers konar 
framfara og framþróunar á öllum 
sviðum. Enda sór frambjóðandinn 
það dyggilega af sér að vera slík-
ur pólitískur steingervingur að 
hann teldi eftir nokkru vitrænu 
að slægjast svo langt aftur í forn-
eskjunni.

EN þetta fékk mig til að staldra 
aðeins við og rifja upp liðna tíð. 
Ég er nefnilega orðinn svo gam-
all að ég man ósköp vel fimmtán 
ár aftur í tímann. Og hvernig 
sem ég rembist tekst mér engan 
veginn að fá upp í hugann neina 
mynd af því sovéska helvíti sem 
látið hefur verið í veðri vaka að 
hafi verið á Íslandi árið 1994. Ég 
man ekki betur en að hægt hafi 
verið að ferðast til útlanda, gjald-
eyrisviðskipti hafi viðgengist og 
verðbólga hafi verið viðunandi. 
Að olíuverslun undanskilinni 
minnir mig meira að segja að við-
skiptaumhverfi hafi verið þokka-
lega eðlilegt, alltjent voru orðin 
„ofurlaun“ og „græðgisvæðing“ 
ekki til í málinu.

MENNINGAR- og listalíf var 
í blóma árið 1994. Söngleikur-
inn Hárið gekk fyrir fullu húsi 
í Íslensku óperunni, Maus vann 
Músíktilraunir og Hallgrímur 
Helgason sendi frá sér Þetta er 
allt að koma. Húmor og bjartsýni 
réðu ríkjum. Á Kaffibarnum var 
fullt út úr dyrum öll kvöld vik-
unnar. Þótt sjálfur hafi ég dvalið 
þar langdvölum minnist ég þess 
ekki að vísitölur, vogunarsjóði, 
vaxtabætur og verðtryggingar-
álag hafi nokkurn tímann borið á 
góma í samræðum þar. Nei, þar 
var rætt um menningu, listir og 
stefnur og strauma í hugsun, við-
horfum og gildum. Gott ef hinstu 
rök tilverunnar voru ekki öðru 
hvoru tekin til umfjöllunar. Árið 
1994 var hagfræði nefnilega talin 
óáhugavert nördafag. Þá grunaði 
engan að aðeins fimm tán árum 
síðar yrði hún alfa og ómega 
allrar opinberrar umræðu um 
mannlegt samfélag.

ÞEGAR betur er að gáð er ég ekki 
frá því að ef árið 1994 hefði verið 
í boði á kjörseðlinum um síðustu 
helgi hefði ég valið það. Í raun er 
það eina verulega slæma, sem ég 
minnist frá árinu 1994, framtíðin 
sem þá beið okkar.

1994

895,-895,-
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