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HVAÐ Á AÐ KJÓSA? Íslendingar ganga í dag að kjörborðinu og greiða atkvæði um Icesave-lögin. Sumir tóku forskot á sæluna og greiddu atkvæði utan kjörfundar, þeirra á
meðal var þessi maður, sem lagði leið sína í Laugardalshöllina í gær. Af svipnum má ráða að valið hafi ekki endilega verið auðvelt.
FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

Skeggnælur til
sölu við alla
kjörstaði
TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG
Sölufulltrúar Viðar Ingi

Pétursson vip@365.is 512

Vettvangsþjónusta Fyrirtækjasviðs

5426 Hrannar Helgason

hrannar@365.is 512 5441

:

Rafiðnaðarmaður óskast

Við leitum að kraftmiklum
einstaklingi með rafiðnaðarmenntun
þjónustu Fyrirtækjasviðs.
til VettvangsViðkomandi þarf að hafa
víðtæka
finna og rekja línur upp í
uppsetningar á hýstum símkerfum.færni, allt frá því að
Þarf að geta hafið störf sem
fyrst.
Hæfniskröfur:

Hulda og
Systkinin Hanna
búa til
Hafliði Hafþórsbörn
afbragðsgóðar vöfflur.
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Ævintýralegar
skreytingar
leggja allt

· Eldmóður, heilindi, frumkvæði

Helstu verkefni:
· Uppsetning og viðhald
á vörum Símans s.s.
POTS, ISDN, ADSL, TV og
IP tengingar
· Uppsetning og viðhald
á hýstum VOIP
símkerfum hjá fyrirtækjum
· Tæknileg aðstoð við sölumenn
· Kennsla á lausnir Símans

og fagleg vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 15.

mars 2010

Upplýsingar í síma 550 7764
frá kl. 14.00-16.00 alla virka
lýsing á náms- og starfsferli,
daga. Í umsókn skal koma
fram
sem og
trúnaðar varðandi allar umsóknir, nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta
fyrirspurnir og persónulegar
berast á rafrænu formi í
upplýsingar. Umsóknir skulu
gegnum heimasíðu Símans,
www.siminn.is.

800 7000 – siminn.is

Það er

Mæðgur á Akranesi
.
sitt í barnaafmælin
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Viltu vera
í okkar liði?

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki
sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja.
Actavis
samstæðunnar og er framleiðslueininghf. er eitt af dótturfyrirtækjum
fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði
og
flestir á framleiðslu- og gæðasviðum. hjá okkur starfa um 290 starfsmenn,

Við leitum að konum jafnt
Hugbúnaðarsérfræðingur

sem körlum í eftirfarandi störf:

- Actavis hf. leitar að sjálfstæðum
Starfið felur meðal annars í
og þjónustuliprum hugbúnaðarsérfræðingi
sér þjónustu og viðhald á upplýsingakerfum
með reynslu af greiningu og
starfsmenn við daglega vinnu.
Actavis á Íslandi, samskipti
þróun upplýsingakerfa.
Viðkomandi þarf að geta hafið
við ráðgjafa og þjónustufyrirtæki
störf sem fyrst.
Actavis, ásamt því að aðstoða
Við leitum að kerfis- eða tölvunarfræðingi,
en einnig kemur einstaklingur
(fjármála- og birgðakerfum),
með sambærilega menntun
kerfisgreiningu og forritun.
til greina. Viðkomandi þarf
Þekking á gagnagrunnum
þjónustulund.
að hafa reynslu af upplýsingakerfum
eins og SQL og Oracle er kostur.
Einnig er mikilvægt að viðkomandi
búi yfir ríkri

Vélamaður í lyfjapökkun

K kk

- Actavis hf. leitar að vélamanni
uppsetningu á vélum fyrir
í pökkunardeild fyrirtækisins.
mismunandi keyrslur. Starfsfólk
Starfið felur í sér stillingar og
í pökkunardeild fer í gegnum
breytingar á flóknum vélbúnaði
sérhæfð vinnubrögð ásamt
mikla þjálfun og við leitum
því að geta unnið hratt undir
og
að einstaklingi sem getur tileinkað
álagi. Unnið er á þrískiptum
um er að ræða næturvaktir.
vöktum á virkum dögum, viku
sér nákvæm og
í senn á dag- og kvöldvöktum
en fjóra daga þegar
Við leitum að élf ð

73,8%

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

ENNEMM / SÍA / N
M41225

Vinsælar vöfflur

· Rafiðnaðarmenntun með
áherslu á tölvur er nauðsynleg
· Reynsla af innanhússlögnum
nauðsynleg
· Reynsla af einkasímstöðvum
æskileg
· Vera fljótur að tileinka
sér ný vinnubrögð og þekkingu
· Geta tekið af skarið og
unnið sjálfstætt
· Sérstaklega lipur í mannlegum
samskiptum
og þjónustulundaður

Viðræðurnar halda
áfram eftir helgina
Fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldistímans fer fram í dag. Kosið er um gildi
Icesave-laganna frá í desember. Hlé var gert á samningaviðræðum við Breta og
Hollendinga vegna atkvæðagreiðslunnar. Viðræðurnar halda áfram eftir helgi.
STJÓRNMÁL Samningaviðræður um

lausn Icesave-málsins við Breta
og Hollendinga halda áfram eftir
helgi. Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra fékk í gær staðfestingu á því bréfleiðis frá fjármálaráðuneytum ríkjanna að þau
væru staðráðin í að halda viðræðunum áfram.
Að ósk íslenskra yfirvalda verður hlé á viðræðunum yfir helgina
á meðan þjóðaratkvæðagreiðslan
um gildandi Icesave-lög fer fram.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er útlit fyrir að íslenska
samninganefndin haldi til London
að nýju strax eftir helgi.
Skoðanakannanir hafa bent til að
Icesave-lögin frá desember á síðasta ári verði kolfelld í atkvæðagreiðslunni í dag. Ber mönnum
ekki saman um hvaða afleiðingar

slík niðurstaða hefur á frekari
samningaumleitanir. Sumir telja
að samningsstaða Íslands muni
styrkjast en aðrir óttast að fenginn árangur í viðræðum síðustu
vikna verði fyrir bí.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hafnar því í viðtali
við Fréttablaðið í dag að atkvæðagreiðslan sé marklaus, líkt og leiðtogar ríkisstjórnarflokkanna hafa
haldið fram. Þá segir hann að
ákvörðun hans um að vísa málinu
til þjóðarinnar hafi skilað því að
nú séu allir, jafnt Íslendingar sem
viðsemjendur þeirra, sammála um
að Icesave-samkomulagið frá því í
fyrra hafi ekki verið sanngjarnt.
Markmið atkvæðagreiðslunnar
er að fá fram afstöðu þjóðarinnar
til laga nr. 1/2010 eins og stjórnarskráin mælir fyrir um. Á kjör-

seðli verður spurt hvort lögin eigi
að halda gildi eða falla úr gildi.
Meirihluti atkvæða af landinu öllu
ræður úrslitum og vægi atkvæða
er jafnt. Ef meirihluti svarar játandi halda lögin gildi sínu. Ef
meirihluti svarar neitandi falla
lögin úr gildi.
Kjörstaðir verða víðast hvar
opnaðir klukkan níu í dag og stendur kjörfundur til tíu í kvöld. Fljótlega eftir tíu er fyrstu talna að
vænta. Sjónvarpið sendir út sérstakan fréttatíma vegna talningarinnar.
Í gærkvöldi höfðu ríflega tólf
þúsund manns greitt atkvæði
utan kjörfundar. Það er svipaður fjöldi og kaus utan kjörfundar
fyrir alþingiskosningarnar í fyrra.
Þá var heildarkjörsókn um 85 prósent.
- bþs, kóp, sh / sjá síðu 2

Sveppi brýtur blað:

Íslensk kvikmynd í þrívídd
FÓLK Bragi Þór Hinriksson og

Sverrir Þór Sverrisson ætla
að brjóta blað í íslenskri kvikmyndasögu með því að taka
næstu mynd um Sveppa og
ævintýri hans í þrívídd.
Þetta verður í fyrsta skipti
sem íslensk kvikmynd verður
tekin á þennan hátt.
- fgg/ sjá síðu 70
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Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað,
höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.
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SPURNING DAGSINS

Viðskiptaráðherra segir að bíða verði niðurstöðu Hæstaréttar um erlend lán:

Ungur Íslendingur í haldi:

Ríkið gæti skapað sér bótaskyldu

Grunaður um
morð í Horsens

EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld verða, líkt

Kalli Bjarni, ætlið þið að leika
fyrir sauðsvartan almúgann?
„Já, en við verðum ljúfir sem lömb.“
Tónlistarmennirnir Kalli Bjarni og Einar
Ágúst Víðisson troða upp saman eftir
viku undir nafninu Svörtu sauðirnir.

og aðrir, að bíða niðurstöðu Hæstaréttar um lögmæti gengisbundinna
lána, að sögn Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra. „Það er eitthvað hægt að liðka fyrir niðurstöðu,
en það er ekkert til sem heitir flýtimeðferð fyrir Hæstarétti,“ segir
hann og kveður því svigrúm til að
flýta niðurstöðu afar takmarkað.
„Erfitt er að sjá að nokkur leið
sé til þess að löggjafar- eða framkvæmdarvaldið stökkvi fram fyrir
og grípi í raun fram fyrir hendurnar á dómstólum sem eiga að skera úr

um réttaróvissu.
Það væri varla
til bóta og gæti
búið til hættu
á því að ríkisvaldið lenti með
þetta allt í fanginu og þyrfti að
greiða háar fjárhæðir í bætur
GYLFI MAGNÚSSON ef það tæki rétt
annaðhvort af þeim sem hafa tekið
eða hafa veitt slík lán.“
Gylfi bendir á að á meðan niðurstöðu sé beðið geti fólk nýtt sér þau

úrræði sem standi til boða og eiga
að lækka greiðslubyrði lána sem
tekin voru í erlendri mynt. „Og fara
kannski í sumum tilfellum mjög
nærri því að gera hana svipaða og
yrði ef dómur fellur þannig að hann
geri þessi lán ólögmæt.“
Gylfi segir svo annan handlegg
hvort stjórnvöld verði tilbúin með
leiðir til úrlausnar eftir því hver
niðurstaða Hæstaréttar verður, að
svo miklu leyti sem það standi upp
á löggjafar- eða framkvæmdarvaldið. „Það er vitaskuld hægt að skoða
þau mál.“
- óká

Allir sammála um
ósanngirni laganna
LEIDDUR ÚT Sérsveitarmenn leiddu

Ramos út úr hegningarhúsinu snemma
í gærmorgun og fluttu hann rakleiðis til
Brasilíu.
FRETTABLADID/GVA

Brasilíski lýtalæknirinn farinn:

Sérsveitarmenn
sóttu Ramos
LÖGREGLUMÁL Brasilískir sérsveit-

armenn sóttu gæsluvarðhaldsfangann Hosmany Ramos hingað
til lands í gær. Þeir fylgdu honum
til Brasilíu þar sem hann heldur
áfram afplánun á ellefu árum sem
hann á eftir af 25 ára fangelsisvist
sem hann var dæmdur til á sínum
tíma fyrir mannrán, rán og fleiri
alvarleg brot.
Sérsveitarmennirnir sóttu
Ramos í hegningarhúsið við Skólavörðustíg um sexleytið í gærmorgun og fóru með hann beint
út á Keflavíkurflugvöll. Honum
skaut upp hér á landi í ágúst í
fyrra. Hann var þá eftirlýstur af
Interpol þar sem hann hafði ekki
skilað sér aftur í fangelsið í Brasilíu úr jólaleyfi.
- jss

EVRÓPA
Óbreyttir stýrivextir
Seðlabankar Evrópu og Englands
ákváðu báðir í vikunni að halda
stýrivöxtum óbreyttum að sinni.
Stýrivextir Englandsbanka standa í
hálfu prósenti en á evrusvæðinu í
einu prósenti.

INDLANDSHAF
Norsku olíuskipi rænt
Sjóræningjar náðu norska olíuflutningaskipinu UBT Ocean á sitt vald
undan strönd Madagaskar í gær.
Skipinu er nú siglt í átt að Sómalíu.

Forseti Íslands hafnar því að þjóðaratkvæðagreiðslan í dag sé marklaus. Ákveði
þjóðin ekki að afnema Icesave-lögin haldi þau gildi og verði þá hin endanlega
niðurstaða. „Það er nú varla hægt að hafa djúpstæðari merkingu,“ segir hann.
ÞJÓÐARATKVÆÐI Forseti Íslands,

Ólafur Ragnar Grímsson, segir þá
ákvörðun sína að skjóta Icesavemálinu til þjóðarinnar hafa skilað þeim árangri að allir séu nú
sammála um það að Icesave-samkomulagið sem gert var í fyrra
hafi verið ósanngjarnt.
Ólafur ætlar að mæta á kjörstað og greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni um Icesavelögin í dag. „Það er í samræmi við
þá skoðun mína að kosningarétturinn er helgasti réttur hins lýðræðislega samfélags og sá grundvöllur sem það hvílir á,“ segir hann.
Ýmsir, meðal annars leiðtogar
ríkisstjórnarflokkanna, hafa lýst
atkvæðagreiðslunni sem marklausri, einkum í ljósi þess að nú
standi yfir viðræður við Breta
og Hollendinga um hagstæðari
samning. Bæði Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon hafa lýst því yfir að þau muni
ekki mæta á kjörstað í dag.
Ólafur segist ekki ætla að
blanda sér mikið inn í þá umræðu.
„Hins vegar hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðslu alveg afdráttarlausa og skýra stöðu í stjórnskipun lýðveldisins,“ segir hann.
„Icesave-lögin tóku gildi, í samræmi við 26. grein stjórnarskrárinnar, í byrjun árs. Ef þjóðin ákveður ekki að afnema þau
í atkvæðagreiðslunni á morgun þá munu þau gilda áfram og
vera endanleg niðurstaða málsins. Það hefur ekkert frumvarp
komið fram á Alþingi um að fella
þessi lög úr gildi svo að það er eðli
atkvæðagreiðslunnar á morgun að
ákveða hvort þessi lög gilda eða
ekki. Það er nú varla hægt að hafa
djúpstæðari merkingu.“
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Óbreytt staða hjá AGS:

Óvissa um fjármögnun tefur
EFNAHAGSMÁL „Staða mála á

Íslandi er nokkurn veginn óbreytt
frá því sem verið hefur. Viðræður halda áfram,“ sagði Caroline
Atkinson, forstöðumaður ytri
samskipta hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS) á reglubundnum
upplýsingafundi í vikulokin.
Atkinson áréttaði að sem fyrr
væri samkomulag um Icesave
ekki skilyrði AGS fyrir því að
haldið yrði áfram með efnahagsáætlun stjórnvalda og AGS. „En
við þurfum að fá staðfesta fjármögnun áætlunarinnar svo hún
fái haldið áfram,“ sagði hún og
kvað sjóðinn að sinni ekkert geta
sagt um möguleg áhrif niðurstöðu
þjóðaratkvæðagreiðslunnar. - óká

Viðbrögð vegna Guðbjarna:

Aukinn viðbúnaður eftir flótta
FANGELSISMÁL „Hér eftir munum

KÝS Í DAG Ólafur Ragnar Grímsson segir ákvörðun sína um að synja lögunum stað-

festingar og vísa þeim til þjóðarinnar hafa skilað því að viðsemjendur Íslands hafi
þokast í átt að eðlilegum og viðráðanlegum samningi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þetta sé algjörlega óháð því
hvað gerst hafi í samningaviðræðunum. „Hitt er hins vegar ánægjulegt að ákvörðunin um þjóðaratkvæðagreiðsluna og stuðningur
þjóðarinnar við hana hefur orðið
til þess að viðsemjendur Íslands
hafa þokast mjög í þá átt að hægt
sé að ná samningi sem talinn er
eðlilegur og viðráðanlegur. Og
það er ekki lítill árangur í sjálfu
sér.“
Ólafur segist hafa verið ósammála þeim svartsýnu spám sem
settar voru fram eftir að hann tók
ákvörðun sína í byrjun janúar. Því
hefði meðal annars verið spáð að
Bretar og Hollendingar segðu sig

frá málinu og skildu Íslendinga
eina eftir.
„Ég hafði enga trú á því vegna
þess að ég taldi að skilningur þessara gömlu lýðræðisríkja á mikilvægi hins lýðræðislega réttar
íslensku þjóðarinnar væri slíkur
að menn myndu taka mið af því og
átta sig þá á því, eins og gerst hefur
á undanförnum vikum, að það samkomulag sem gert var á síðastliðnu
ári væri ekki sanngjarnt. Enda er
það komið í ljós í þessu samningaferli á síðustu vikum að það eru
allir sammála um það – Bretar,
Hollendingar og samninganefnd
Íslands – að það var ekki sanngjarnt.“
stigur@frettabladid.is

við láta landamæraeftirlit vita af
dagsleyfum fanga,“ segir Páll E.
Winkel, forstjóri Fangelsismálastofnunar, spurður um viðbrögð
fangelsismálayfirvalda við flótta
Guðbjarna Traustasonar, fanga á
Litla-Hrauni.
Guðbjarni var á flótta undan
lögreglu í rétt tæpa viku. Hann
gaf sig svo fram við fangelsið á
Litla-Hrauni í fyrrakvöld. Hann
var þá staddur í Reykjavík. Páll
segir að ekki hafi verið tekin
ákvörðun um hvort reglur um
dagsleyfi fanga verði hertar í kjölfar flótta Guðbjarna.
- jss

MENNING
Börn leidd um Þjóðminjasafnið
Níu til tólf ára börnum verður
boðið upp á leiðsögn í Þjóðminjasafninu á sunnudag
klukkan tvö. Þar verður sýningin
Endurfundir skoðuð, þar sem sjá
má alls kyns áhugaverða gripi
sem fundist hafa við fornleifauppgröft á Íslandi.

Stórt skref stigið í réttlætisátt
HEILBRIGÐISMÁL „Ég hef tekið af öll tvímæli með
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maður af íslenskum ættum situr
nú í gæsluvarðhaldi í Danmörku
grunaður um morð á rúmlega fertugri konu. Konan var inni í húsi
sínu í útjaðri borgarinnar Horsens
þegar skotið var á hana inn um
glugga á þriðjudag.
Maðurinn var handtekinn daginn eftir og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Í gær var svo danskur maður um þrítugt handtekinn
grunaður um tengsl við málið.
Maðurinn er alinn upp í Danmörku
og sagður hafa þekkt fórnarlambið
úr undirheimum Danmerkur.
- sh

95% af kostnaði vegna tannviðgerða og -réttinga vegna fæðingargalla endurgreidd:

Ó@:NE>H
H@DÁJC

GV[haZga\\^aijggV[kZg`iV`^d\hiVg[VgGZn`_Vk`d\c{\gZcc^

DANMÖRK Tuttugu og þriggja ára

nýrri reglugerð að þessi hópur á rétt á 95 prósenta
endurgreiðslu frá ríkinu,“ segir Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra sem undirritaði í gær
nýja reglugerð um aukna þátttöku sjúkratrygginga í nauðsynlegum tannlækninga- og tannréttingakostnaði vegna alvarlegra afleiðinga fæðingargalla, sjúkdóma eða slysa.
Kostnaður vegna ákvörðunarinnar er áætlaður
um 140 milljónir króna í ár. Gamla fyrirkomulagið
fól í sér að greitt var hlutfall af gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands sem ekki hefur verið uppfærð í
samræmi við verðlagsbreytingar.
Því var breytt með reglugerð um síðustu áramót
en hún þótti misheppnuð að mati aðstandenda og
tannlækna.
„Þetta er klárlega stórt skref í réttarbótum og
virðingarverð lagfæring,“ segir Árni Stefánsson, stjórnarmaður í Breiðum brosum, samtökum
aðstandenda barna með skarð í vör eða gómi. Árni
vildi þó hafa allan vara á þar til hann hefur skoðað
reglugerðina en ákvæði hennar munu gilda fyrir
hópinn frá 1. janúar síðastliðnum. „Við höfum auð-

ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR

ÁRNI STEFÁNSSON

vitað barist fyrir fullri endurgreiðslu en 95 prósent er mjög gott.“
Árlega fæðast um ellefu börn með skarð í vör
eða góm en auk þeirra nær reglugerðin til þeirra
sem vantar í tennur vegna fæðingargalla eða
lenda í slysi sem tryggingar ná ekki yfir, alls um
80 manns á ári hverju.
- sbt

Ferming
í aðsigi?
Kjólar, kerti og kransakökur,
allt sem þarf fyrir myndatökur.
Gjö

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is
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GENGIÐ 05.03.2010

Bandaríkjadalur

127,68

128,28

Sterlingspund

91,96

192,90

Evra

173,48

174,46

Dönsk króna

23,308

23,444

Norsk króna

21,554

21,680

Sænsk króna

17,862

17,966

Japanskt jen

1,4291

1,4375

SDR

195,38

196,54

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
229,3943
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Leikskólaráð ákveður að endurskoða afnám systkinaforgangs í Reykjavík:

Úttekt Ríkisendurskoðunar:

Flóð kvartana frá foreldrum

Gerviverktaka
Fasteignaskrár

SKÓLAMÁL Leikskólaráð Reykjavíkurborgar mun endurskoða
ákvörðun sína um að afnema
systkinaforgang á leikskólum
borgarinnar. Er þetta gert að tillögu Oddnýjar Sturludóttur, borgarfulltrúa Samfylkingarinnar.
„Undanfarin ár höfum við borgarfulltrúar, sérstaklega fulltrúar
í leikskólaráði, varla fengið fleiri
kvartanir frá foreldrum um neitt
einstakt mál en afnám systkinaforgangs. Nú hefur áfangasigur
náðst í því máli því leikskólaráð
hefur ákveðið að endurskoða þá
ákvörðun,“ segir Oddný.

Systkinaforgangur var
afnuminn árið
2008 með þeim
rökum að jafnræðisreglan
væri brotin, en
systkinaforgangur þýðir
að yngri börn
ODDNÝ
eru tekin inn
STURLUDÓTTIR
á undan eldri
börnum, eigi þau systkini á leikskólanum.
Sviðsstjóra leikskólasviðs verður falið að leita álits borgarlög-

manns á réttmæti systkinaforgangsins og í kjölfarið leggja
fyrir ráðið tillögur um hvernig
hægt sé að koma til móts við foreldra sem eiga fleiri en eitt barn
á leikskólaaldri.
Oddný segir þetta vera mikið
hagsmunamál fyrir foreldra.
„Á það hefur verið bent að það
er harla ósanngjarnt að foreldrar keyri með lítil börn á tvo mismunandi staði í borginni. Það er í
senn mikið álag á börnin og fjölskyldulífið í heild, auk þess sem
það er ekki umhverfisvænt.“

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun

gerir athugasemdir við aðkeypta
tölvuþjónustu Fasteignaskrár og
segir hana bera öll merki þess að
vera gerviverktaka.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar
kemur fram að Fasteignaskrá
greiddi 102 milljónir fyrir tölvuþjónustu á árunum 2000 til 2009.
Forstöðumaður tölvudeildar Fasteignaskrár var ekki starfsmaður
heldur verktaki, en hafði engu að
síður starfsstöð og viðveruskyldu.
Verktakasamningnum hefur verið
sagt upp og staðan auglýst.
- bj

- shá

Óvíst að gjósi þótt atburðarásin sé hröð í Eyjafjallajökli
Á PENTAGON-STÖÐINNI Byssumaðurinn

lét sjálfur lífið.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Komi til goss gera áætlanir ráð fyrir umferðartakmörkunum. Viðbúnaður snýr aðallega að flóðahættu og
flugumferð. Skjálftahrinan er vegna kvikuhreyfinga. Undir Eyjafjöllum hefur fólk ekki fundið skjálftana.

Skotárás við Pentagon:

JARÐHRÆRINGAR Fyrsta háskastig

Tveir lögreglumenn myrtir

viðbragðsáætlunar Almannavarna,
óvissustig, var virkjað í gærmorgun vegna aukinnar skjálftavirkni
í Eyjafjallajökli. Fólk á bæjum
undir Eyjafjöllum hefur þó ekki
orðið óróans vart og ekkert verið
rætt við íbúa um rýmingu.
Komi til goss verða önnur stig
viðbragðsáætlunar virkjuð og gæti
þá jafnvel komið til umferðartakm a rk a n a , að
sögn Víðis Reynissonar, deildarstjóra almannavarnadeildar
Ríkislögreglustjóra.
Síðustu daga
hefu r ver ið
verið viðvarandi
PÁLL EINARSSON
skjálftavirkni
í E yja fja l l a jökli með fjölda
smáskjálfta, en
nokkrir hafa þó
verið af stærðinni tveir til þrír
á Richter.
Í tilkynningu
sem Almannavarnir birtu í
VÍÐIR REYNISSON
gær segir að
óvissustig viðbragðsáætlunar einkennist af því að atburðarás sé
hafin og ætla megi að hún geti
leitt til þess að öryggi fólks og/eða
byggðar verði stefnt í hættu.
Þegar Hekla gaus síðast hlutust af nokkur vandræði þegar
fólk flykktist af stað til að líta
gosið augum á vanbúnum bílum.
Víðir Reynisson segir það háð
mati hvort komi til takmarkana á umferð og þá hvar. Ólíklegt sé að borginni verði lokað við

BANDARÍKIN, AP John Patrick
Bedell, 36 ára gamall maður
frá Kaliforníu, varð tveimur lögreglumönnum að bana
á Pentagon-jarðlestastöðinni í
Washington-borg í gær.
Maðurinn dró upp byssu og
skaut á lögreglumennina við innganginn að samnefndri byggingu
bandaríska varnarmálaráðuneytisins, þar sem öryggisgæsla
er ströng. Árásarmaðurinn lést
sjálfur af skotsárum.
- gb

Bætur vegna bankahruns:

Bótamál metin
þegar skýrslan
er komin út
STJÓRNSÝSLA Enn er unnið að at-

hugunum á vegum stjórnvalda á
því hvort unnt sé að sækja skaðabætur á hendur þeim sem sýna
má fram á að hafi valdið ríkinu
og almenningi fjárhagslegu tjóni
með athöfnum sínum í aðdraganda bankahrunsins.
Starfshópur stjórnvalda bíður
nú skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis. Vísbendingar eru taldar
vera þar um hvar bera skuli niður
eða hvort yfirleitt sé grundvöllur
til að höfða skaðabótamál. Í kjölfarið á að meta næstu skref af
„fullum krafti“ eins og viðmælandi blaðsins orðaði það.
- bþs

S almurinn um glimmer
söguljóð

Auður Ava
Ólafsdóttir

því fegurðin
bjargar heiminum

Eldstöðvar

Katla

Eyjafjallajökull

Mynd af austur-vestur þversniði eldstöðva í Eyjafjallajökli og Kötlu, unnin upp úr nýlegri skýrslu um eldstöðvarnar. Sjá má kvikuinnskot
undir Eyjafjallajökli, kvikuhólf undir Kötlu, og súra kvikugúla við Kötlukolla og Goðabungu, en í þeim er fremur köld og seig hraunkvika.

Rauðavatn, nema þá að stórkostleg vandræði verði við að koma
hjálparsveitum eða búnaði á staðinn. „Algjör lokun yrði nú líklega
frekar austarlega. En ef umferð
væri farin að hamla umferð viðbragðsaðila þá gæti komið til frekari lokana og svo sem til áætlanir
þar um,“ segir hann.
Viðbúnaðaráætlanir Almannavarna vegna eldgosa á Suðurlandi
eru misumfangsmiklar. Núna
segir Víðir líklegast að ekki komi
til goss, heldur sé bara um kvikuinnskot að ræða sem ekki nái til
yfirborðsins.
„Áætlanir vegna Heklu og
Grímsvatna eru til dæmis ekki

jökli tilkomna vegna tilfærslu á
hraunkviku. „Þessi atburðarás
er mjög hröð og þetta gæti alveg
orðið að gosi, þótt kannski sé öllu
líklegra að þetta nái ekki upp
á yfirborðið,“ segir hann. Hins
vegar fylgi kvikutilfærslunni nú
meiri jarðskjálftar en áður hafi
þekkst, segir Páll. „Þetta hefur
gerst þrisvar áður og þá fylgdu
minni skjálftar.“ Páll segir að
1999 hafi orðið kvikuinnskot sem
hafi verið um helmingi stærra en
það sem nú sé orðið, en því hafi
fylgt minni skjálftar. „En þetta
er svo sem í fullum gangi og veit
enginn hvað það verður á endanum stórt.“
olikr@frettabladid.is

mjög umfangsmiklar því áhrif af
gosunum á líf og heilsu manna eru
ekki stórkostleg. En bæði í Eyjafjallajökli og Mýrdalsjökli verða
gos þar sem er flóðahætta Af þeim
er bráðahætta og þarf að rýma
byggð í hlaupfarvegunum. Svo
koma inn í flugumferð og almenn
umferð og slíkir hlutir sem gæta
þarf að þegar gos verða.“ Sem
dæmi nefnir Víðir að þegar gaus
í Grímsvötnum árið 2005 hafi um
tíma lokast hefðbundin flugleið
milli Evrópu og Ameríku norðanlands vegna ösku í háloftunum.
Páll Einarsson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands,
segir skjálftana í Eyjafalla-

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

VINDASAMUR
KOSNINGADAGUR
Það verður hvasst á
landinu í dag einkum norðvestan- og
suðaustanlands
og sums staðar
mikil úrkoma um
sunnan- og vestanvert landið. Veðrið
batnar til muna
þegar kemur fram
á morgundaginn.
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Víðast 5-10 m/s en
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Berlín

0°

Billund

-2°

Frankfurt

1°

Friedrichshafen

-2°

Gautaborg

-1°

Kaupmannahöfn

-1°

Las Palmas

21°

London

6°

Mallorca

15°

New York

9°

Orlando

19°

Ósló

-4°

París
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MÁNUDAGUR
Hæg suðlæg átt og úrkomulítið.

11°

6°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

-6°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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ÚTIVISTARFATNAÐUR
úlpur, flíspeysur,
gönguskór,
skíðahanskar,
sokkar og fl.

FR Á

Þrekhjól

Örbylgjuofn
800W, 20 ltr.

3899530

1840909

25%
T TU R
AFSLÁ

Smurbrauðsveisla

5 ára ábyrgð

í Skútuvogi alla helgina

290

kr/stk

MARGAR
GERÐIR

RÁ

14.995
VE R Ð F

Tekur
6 kg

1200

snúninga

8610.99.9000 0

8911.49.9000 0

Sódavatnsvél
þýsk gæðavara,
falleg hönnun
og frábært verð
1841204

Þvottavél

Þurrkari

1805455

1805461
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KJÖRKASSINN

Samstarfssamningur um Landsmót hestamanna 2012 undirritaður:

Misnotaði átta ára telpu:

Landsmótið verður í Reykjavík

Þyngdi dóm yfir
barnaníðingi

HESTAMENNSKA „Ég vona að þetta

Fylgdist þú með Reykjavíkurskákmótinu?
JÁ
NEI

5,3%
94,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átt þú von á eldgosi í Eyjafjallajökli?
Segðu skoðun þína á visir.is

verði til góðs fyrir hestamennskuna í landinu,“ segir Haraldur
Þórarinsson, formaður Landssambands hestamannafélaga.
Hestamannafélagið Fákur og
landssambandið undirrituðu í gær
samstarfssamning um að Landsmót hestamanna árið 2012 yrði
haldið á félagssvæði Hestamannafélagsins Fáks í Reykjavík.
Landsmót eru haldin á tveggja
ára fresti og verður landsmót haldið í Reykjavík dagana 24. júní til
1. júlí 2012 á 90 ára afmæli Hestamannafélagsins Fáks. Landsmót

SAMNINGUR Í HÖFN Þeir undirrituðu

landsmótssamninginn, f.v. Sigurður
Ævarsson, Haraldur Þórarinsson, formaður LH, Kjartan Magnússon og Bjarni
Finnsson, formaður Fáks.

draga að sér mikinn fjölda innlendra sem erlendra gesta og á síðasta Landsmóti voru um 14 þúsund

gestir og 1.100 hross skráð til leiks
svo það má búast við mikilli hátíð,
því íslenski hesturinn skipar stóran sess í hjörtum margra. Ætla má
að tíundi hver Íslendingur stundi
hestamennsku með reglubundnum hætti og fimmti hver erlendur
ferðamaður sem kemur til landsins fer á hestbak, að því er fram
kemur hjá Landssambandi hestamannafélaga.
Hestamannafélagið Fákur og
Landsmót ehf. munu hefja undirbúning að mótinu á vordögum og
stefna á að halda glæsilegt Landsmót fyrir hestamenn og gesti. - jss

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur
dæmt karlmann í fimmtán mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot
gegn stúlku. Hún var átta ára
þegar hann braut gegn henni.
Með dómi sínum nú þyngdi
Hæstiréttur dóm Héraðsdóms
um þrjá mánuði.
Hæstiréttur sagði brot mannsins mjög alvarleg. Þau hefðu
beinst gegn ungri telpu sem
honum hefði verið falið að gæta
og í stað þess að veita henni skjól
hefði hann beitt hana grófu kynferðisofbeldi.
- jss

VBS réð ekki við
lága vexti ríkisláns
Annar af tveimur bönkum sem fékk tugmilljarða lán vegna skuldar við Seðlabankann átti ekki fyrir afborgun vaxta í desember. Eignir bankans eru að
mestu bundnar í lóðum sem vonlaust er að selja við núverandi aðstæður.
VIÐSKIPTI VBS fjárfestingarbanki

átti aðeins að borga í kringum
hálfan milljarð króna í vaxtagreiðslu af 26,4 milljarða króna
láni frá ríkinu vegna endurhverfra
viðskipta hans við Seðlabankann.
Hann réð ekki við greiðsluna í
desember og varð úr að FME tók
yfir stjórn bankans til bráðabirgða
í vikunni.
Jón Þórisson, forstjóri VBS,
segir bankann hafa átt fyrir
afborguninni enda með 3,5 milljarða króna inni á reikningi hjá
Seðlabankanum. Með samþykki
Seðlabankans hafi verið ákveðið að nýta ekki féð heldur fresta
vaxtagreiðslu. „En í augnablikinu
hefði rekstur bankans ekki ráðið
við afborganir af láninu,“ segir
hann og bendir á að stjórnarskiptin hafi verið liður í endurskipulagningu VBS að undirlagi Seðlabankans.
Lánið er til sjö ára á tveggja prósenta verðtryggðum vöxtum og
átti aðeins að greiða vexti fram
undir lok næsta árs en þá bætast
afborganir við. Kröfu Seðlabankans á hendur Saga Capital var
breytt í lán á sambærilegum kjörum. Lánin voru veitt í mars í fyrra
og höfðu bankarnir tvo valkosti:
taka boðinu eða hafna því. Fjármálaráðuneytið taldi fyrri kostinn
auka líkurnar á fullum heimtum.
Líkt og fram kom í Fréttablaðinu
í vikunni lánaði VBS að mestu til
fasteignatengdra verkefna, sumra
sem ekkert varð úr. Bankinn hefur
síðastliðin tvö ár þurft að taka til
sín nokkurt magn lóða, svo sem á
Suðurlandi, upp í skuldir og sat á
miklu fasteignasafni þegar gjalddaginn rann upp. Erfitt reyndist að
losa um eignir og skorti VBS því
laust fé til að standa við skuldbindingar sínar.

JÓN ÞÓRISSON Forstjóri VBS segir bankann hafa átt nægt fé til að greiða vexti af
26 milljarða króna láni í desember. Rekstrartekjur dugðu hins vegar ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓLÍKIR BANKAR
Fjármálaráðuneytið gaf Saga Capital kost á að fá fimmtán milljarða króna
lán vegna skuldar við Seðlabankann á sambærilegum kjörum og VBS í
mars fyrra. Fjárfestingarbankinn Saga Capital er ólíkur VBS að því leyti að
hann einbeitir sér að fyrirtækjamarkaði, skuldabréfaútgáfu til sveitarfélaga
og hálfopinberra aðila en ekki að fasteignalánamarkaði.
Rekstri Saga Capital var skipt í tvennt seint á síðasta ári, útlánasafn fært
niður um 43 prósent og stór hluti eigna og skulda færður inn í eignarhaldsfélagið Hildu. Þangað fór lánið frá Seðlabankanum og er horft til
þess að eignir þar standi undir afborgunum lánsins.
Saga Capital greiddi 450 milljónir króna upp í lánið í desember í fyrra.
Þá er þess vænst að eftir um fjögur ár hafi kröfur Saga Capital á hendur
föllnu bönkunum skilað sér. Heimtur og lausafé fara í afborganir lánsins,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.
Ekki liggur fyrir hvort hægt verði að rifta skiptingu Saga Capital í fyrra
standi Hilda ekki við skuldbindingar sínar.

Mál VBS er í vinnslu innan
Seðlabankans, sem leitar eftir
því að hámarka verðmæti krafna
sinna. Krafan á VBS fer líklega
inn í Eignasafn Seðlabankans, sem

sett var á laggirnar um áramótin
og heldur utan um kröfur á hendur fjármálafyrirtækjum sem falla
bankanum í skaut.
- ja

Eftirlitsnefnd sveitarfélaga telur skuldir Borgarbyggðar yfir viðunandi mörkum:

Leigan fyrir skólann að sliga bæinn
SVEITARFÉLÖG 1.700 milljóna króna leiguskuldbindingar Borgarbyggðar vegna Menntaskóla Borgarfjarðar
valda sveitarfélaginu miklum erfiðleikum.
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur
sent sveitarstjórninni bréf, þar sem segir að þessar
skuldbindingar valdi mestu um að skuldir og skuldbindingar Borgarbyggðar eru yfir viðunandi mörkum.
Í bréfinu kemur fram að sveitarstjórnin vinni
að því að ljúka samningum um framtíð mennta- og
menningarhúss bæjarins.
Það er í eigu Menntaborgar, einkahlutafélags sem
sveitarfélagið og Sparisjóður Mýrasýslu stofnuðu
árið 2006. Félaginu var lagt til 150 milljóna hlutafé
til að byggja húsnæði undir framhaldsskóla í Borgarnesi og sjá um rekstur þess. Skuldbindingar sveitarfélagsins tengdar þessu námu um 1.700 milljónum
króna síðastliðið vor, að mati KPMG.
„EFS telur mikilvægt að allri óvissu vegna þess
máls verði eytt svo fljótt sem auðið er og unnið verði
markvisst að því að lækka skuldabyrði sveitarfélags-

MENNTABORG Borgarbyggð tók á sig gengistryggðar skuld-

bindingar til að tryggja rekstur menntaskóla í sveitarfélaginu.

ins,“ segir í bréfinu, sem EFS sendi á miðvikudag.
Eftirlitsnefndin hyggst fylgjast með fjármálum
sveitarfélagsins og kallar eftir ársfjórðungslegum
reikningsskilum um hvernig reksturinn samræmist fjárhagsáætlun ársins. Hún gerir ráð fyrir hallalausum rekstri Borgarbyggðar þetta árið.
- pg

SEGJUM já VIÐ RÓSUM!

Brúðkaups- og
Rósasýning
Garðheima

25%

afsláttur af öllum
rósum um helgina!

er um helgina

25%

Bókið brúðkaupið um helgina og fáið
25 % afslátt af brúðarvendinum, skreytingum
og öðru fyrir brúðkaupið í Garðheimum.

LUKKUPOTTAR:
á Rósasýningu:

heppnir rósaunnendur fá gjafabréf
fyrir glæsilegum rósavöndum!

á Brúðkaupssýningu:
fjöldi vinninga fyrir verðandi
brúðhjón!

Dagskrá laugardag og sunnudag:
14.00

14.30

15.00

SÖNGATRIÐI:° Soffía og Guðrún Árný
Karlsdætur kynna lög sem fara vel
í brúðkaupi.

Soffía og Guðrún Árný

TÍSKUSÝNING frá STÍLL kvenfataverslun:°
Fallegur fatnaður fyrir mömmurnar
– og þær sem vilja heldur...

15.45

TÍSKUSÝNING á brúðarkjólum
frá BRÚÐARKJÓLALEIGU LÍNU OG LILJU.°°
Sýningarstúlkurnar bera brúðarvendi
hannaða af blómaskreytum° Garðheima.

16.00

Dregið úr
BRÚÐHJÓNALUKKUPOTTI með
glæsilegum vinningum.
SÖNGATRIÐI:° Soffía og Guðrún Árný
Karlsdætur kynna lög sem fara vel
í brúðkaupi.

Brúðkaupssýningin stendur frá
kl. 13.00 – 17.00 báða dagana
Rósasýningin stendur frá
kl. 10.00 – 21.00 báða dagana

Við spörum ykkur sporin í veisluundirbúningnum og gefum ykkur
kost á að kynnast þjónustu samstarfsaðila okkar sem verða m.a

HAUGEN EHF.

10 ára!
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Óskast í 101 Reykjavík

Gordon Brown í yfirheyrslum rannsóknarnefndar um Íraksstríðið:

Einbýlishús

BRETLAND, AP „Enginn vill fara í

Staðgreiðsla fyrir vandað hús á góðum stað
Svar sendist á hus101reykjavik@gmail.com

Stendur enn við ákvörðunina
stríð, enginn vill horfa upp á saklaust fólk deyja,“ sagði Gordon
Brown, forsætisráðherra Breta, í
yfirheyrslu hjá breskri rannsóknarnefnd í gær. Engu að síður sagðist
hann sannfærður um að það hefði
verið rétt ákvörðun að senda breska
hermenn til Íraks vorið 2003.
„Ég held að það hafi verið rétt
ákvörðun og byggð á réttum forsendum,“ sagði Brown, sem var
fjármálaráðherra í ríkisstjórn Tony
Blair þegar sú ákvörðun var tekin.
Hann sagði það þó ekki hafa verið
stefnu breska ríkisins að fara í stríð

til þess að steypa Saddam Hussein
af stóli, jafnvel þótt Tony Blair
hafi í yfirheyrslum hjá sömu nefnd
sagt innrásina í Írak réttlætanlega
vegna þess að með henni hafi verið
bundinn endi á stjórnartíð Saddams. Stríð hafi hins vegar verið
eini kosturinn þegar allir aðrir
höfðu verið reyndir til að fá Íraka
til að verða við kröfum Sameinuðu
þjóðanna.
Brown beindi hins vegar spjótum sínum að Bandaríkjamönnum,
og kenndi þeim um þau mistök sem
gerð hafi verið við uppbyggingu í
Írak eftir innrásina.
- gb

GORDON BROWN Forsætisráðherrann á

leið til yfirheyrslu.

NORDICPHOTOS/AFP

Kosið um virkjun
í Flóahreppi í vor
Unnið er að nýju framboði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í Flóahreppi í vor.
Aðstandendur framboðsins eru ósáttir við afstöðu sveitarstjórnarinnar til virkjunar í Þjórsá. Kosningarnar gætu snúist að mestu um afstöðu til virkjunarinnar.
KOSNINGAR Líklegt þykir að stuðn-

ingur sitjandi sveitarstjórnar við
fyrirhugaða Urriðafossvirkjun
í Þjórsá verði stærsta kosningamálið í sveitarstjórnarkosningum í Flóahreppi í vor, enda verður
virkjunin vart komin á aðalskipulag fyrir kosningar.
„Það stefnir í að það verði óbeint
kosið um þetta mál,“ segir Almar
Sigurðsson, bóndi á Lambastöðum,
og einn aðstandenda nýs framboðs
sem nú er í burðarliðnum.
Ekki er enn ljóst hvort hópurinn
sem stendur að framboðinu nær
að setja fram lista fyrir kosningarnar, en Almar segir það líklega
skýrast á fundi í næstu viku.
Nýju aðalskipulagi Flóahrepps,
þar sem gert var ráð fyrir Urriðafossvirkjun, var nýverið hafnað af
Svandísi Svavarsdóttur umhverfisráðherra, þar sem Landsvirkjun
hafði greitt kostnað vegna skipulagsins.
Það þýðir að leggja þarf í vinnu
við nýtt skipulag, sem afar hæpið
er að takist að klára fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Það
mun því koma í hlut nýrrar sveitarstjórnar að ákveða endanlega
hvort virkjunin kemst á aðalskipulagið eða ekki.
„Eins og þessi mál liggja við mér
ætlaði sveitarstjórnin að þvinga
virkjunina í gegnum kerfið gegn
vilja íbúa,“ segir Almar. Í ljós hafi
komið strax árið 2007 að meirihluti
kjósenda í hreppnum sé andvígur
virkjuninni. Því sé sveitarstjórnin
að vinna gegn vilja meirihluta íbúa
sveitarfélagsins.
„Það eru töluverðar líkur á að
þetta verði eitt af kosningamálunum,“ segir Aðalsteinn Sveinsson,
oddviti hreppstjórnar Flóahrepps.
Vonandi verði þetta þó ekki eina
málið sem verði rætt fyrir kosning-

URRIÐAFOSS Tæplega 400 kosningabærir íbúar í Flóahreppi munu að einhverju

leyti kjósa í sveitarstjórnarkosningum í vor eftir afstöðu þeirra til fyrirhugaðrar
virkjunar Landsvirkjunar við Urriðafoss í Þjórsá.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SVEITARSTJÓRNIN FYLGJANDI VIRKJUN
Kosið var milli tveggja lista í sveitarstjórnarkosningum í Flóahreppi í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Hvorugur listinn var tengdur flokkapólitík.
Rúmlega 400 eru á kjörskrá. Sjö sitja í sveitarstjórn. Þ-listi meirihlutans
hefur fjóra fulltrúa og Flóalistinn þrjá. Sveitarstjórnin öll hefur verið fylgjandi
virkjun Þjórsár við Urriðafoss.

arnar, enda snúist rekstur sveitarfélagsins um allt önnur mál.
Rúmlega 400 manns eru á kjörskrá fyrir kosningarnar, og segir
Aðalsteinn það vissulega orka
tvímælis að svo lítill hópur taki
ákvörðun um svo stórt mál fyrir
íslenskt samfélag. Þannig séu þó
lögin, og eftir þeim verði að fara.
Valdimar Guðjónsson, oddviti
Flóalista, segir línurnar ekki farnar að skýrast fyrir kosningarnar

í vor, en þó sé ljóst að hann muni
sjálfur stíga til hliðar eftir 20 ár í
sveitarstjórnarpólitíkinni.
Hann segir erfitt að átta sig á
því hvaða áhrif andstaða við virkjunina muni hafa, þó að sennilega
verði hún kosningamál. Andstaða
við virkjunina árið 2007 segi ekki
alla söguna í dag, því líklegt sé að
ýmsir sem áður hafi verið andsnúnir virkjuninni hafi nú skipt
um skoðun.
brjann@frettabladid.is

Sveitarstjórn Flóahrepps stefnir umhverfisráðherra vegna ákvörðunar um virkjun:
!UGLÕSIR EFTIR STUÈNINGSFULLTRÒA Å 'RUNNSKËLA 3ELTJARNARNESS
UM  STÎÈUGILDI ER AÈ R¾ÈA
«SKAÈ ER EFTIR AÈ R¹ÈA STUÈNINGSFULLTRÒA SEM HEFUR MA UMSJËN MEÈ BÎRNUM MEÈ ÖROSKAFR¹VIK
AÈSTOÈAR Å KENNSLUSTUNDUM OG HEFUR FRUMKV¾ÈI AÈ LEIKJUM MEÈ NEMENDUM
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o +OSTUR AÈ HAFA LOKIÈ STUÈNINGSFULLTRÒAN¹MI
o 3AMSTARFSH¾FNI STUNDVÅSI SVEIGJANLEIKI OG FRUMKV¾ÈI
o ¶EKKIR TIL STARFSEMI GRUNNSKËLA
o (EFUR REYNSLU EÈA ¹HUGA ¹ AÈ VINNA MEÈ BÎRNUM
o +OSTUR AÈ HAFA ÖJ¹LFAÈ EÈA ¾FT ÅÖRËTTIR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS 
 3ELTJARNARNESI ERU UM  NEMENDUR Å HEILDST¾ÈUM GRUNNSKËLA 3KËLINN ER REKINN Å TVEIMUR STARF
STÎÈVUM -ÕRARHÒSASKËLA FYRIR NEMENDUR Å   BEKK OG 6ALHÒSASKËLA FYRIR NEMENDUR Å   BEKK
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ (ELGU +RISTÅNU 'UNNARSDËTTUR AÈSTOÈARSKËLASTJËRA Å SÅMA   EÈA
MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ HELGAKR SELTJARNARNESIS
&R¾ÈSLU MENNINGAR OG ÖRËUNARSVIÈ 3ELTJARNARNESB¾JAR

WWWGRUNNSKOLIIS

Sömu lög gildi á öllu landinu
ORKUMÁL Sveitarstjórn Flóahrepps

hefur ákveðið að stefna Svandísi
Svavarsdóttur umhverfisráðherra
fyrir dóm til að freista þess að
ógilda úrskurð hennar um aðalskipulag hreppsins.
„Okkur finnst nauðsynlegt að fá
úr því skorið hvort önnur lög gildi í
Flóahreppi en annars staðar á landinu,“ segir Aðalsteinn Sveinsson,
oddviti sveitarstjórnar hreppsins.
Svandís ákvað með úrskurði í lok
janúar að staðfesta ekki nýtt aðalskipulag Flóahrepps og Skeiða- og
Gnúpverjahrepps, þar sem meðal
annars er gert ráð fyrir virkjun
Landsvirkjunar við Urriðafoss í
Þjórsá. Ástæðan var sú að hún taldi
þátttöku Landsvirkjunar í kostnaði

sveitarfélaganna við skipulagsvinnu stangast á við skipulags- og
byggingarlög.
Aðalsteinn segir margt orka tvímælis í úrskurði ráðherra, og svo
virðist sem ákvörðun hennar hafi
ekki verið tekin á faglegum forsendum. Hann reiknar með því
að farið verði fram á flýtimeðferð
fyrir dómi, en óvíst sé hversu langan tíma málaferlin geti tekið.
Engin ákvörðun hefur verið tekin
um málshöfðun í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, segir Gunnar Örn
Marteinsson, oddviti hreppsnefndar. Líklegra sé að nýtt skipulag
verði unnið en að farið verði með
úrskurð ráðherra fyrir dómstóla.
- bj

UMDEILD ÁKVÖRÐUN Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra staðfesti ekki
aðalskipulag tveggja hreppa við Þjórsá
vegna þátttöku Landsvirkjunar í kostnaði
við skipulagsvinnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Þegar þú kaupir skeggnæluna
styður þú baráttuna
gegn krabbameini í körlum.

Passaðu punginn
– skartaðu skeggi

Við seljum hana um allt land
um helgina og treystum á að
þú takir vel á móti sölufólki okkar.

Styrktaraðilar

VEISTU SVARIÐ?
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Spilling er viðvarandi vandamál í Grikklandi:

Umræður UNIFEM:

Um 140 milljarðar króna í mútur

Jafnrétti og
þróunaraðstoð

GRIKKLAND Spilling er enn útbreidd

1. Hver leiðir siðferðishóp
rannsóknarnefndar Alþingis?
2. Hvaða íslenski leikari var
hársbreidd frá því að verða
andlit Icesave í Hollandi?
3. Hvaða erlendu leikarar fara
með aðalhlutverkin í kvikmynd
Dags Kára Péturssonar, The
Good Heart?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 70

í Grikklandi, þrátt fyrir nærri
þriggja áratuga aðild þess að Evrópusambandinu. Samtökin Transparency International, sem fylgjast
með spillingu í ríkjum heims, halda
því fram að almenningur í Grikklandi hafi árið 2009 greitt nærri 800
milljónir evra í mútur, eða hátt í 140
milljarða íslenskra króna.
Samkvæmt upplýsingum samtakanna viðurkenna þrettán prósent
aðspurðra að hafa þurft að greiða
mútur. Að meðaltali hafa þeir þurft
að verja 234 þúsundum króna í
þennan útgjaldalið.

Á KAFFIHÚSI Í AÞENU Mútugreiðslur eru
partur af daglegu lífi margra í Grikklandi.
NORDICPHTOS/AFP

Múturnar eru greiddar í margvíslegum tilgangi, en oftast til þess
að flýta fyrir þjónustu. Til dæmis

greiða menn dágóða upphæð til
þess að fá ökuskírteini fyrr, komast fyrr að á sjúkrahúsi eða komast hjá því að skatturinn geri veður
út af röngum upplýsingum á skattframtali. Um það bil sextíu prósent
mútanna fara til starfsfólks opinberra stofnana, en um 40 prósent
til einkafyrirtækja.
Inni í þessum tölum eru þó eingöngu mútugreiðslur einstaklinga,
en ekki þær risastóru upphæðir sem
fullvíst þykir að fari á milli einkafyrirtækja og opinberra stofnana til
að liðka fyrir margvíslegum samskiptum þeirra á milli.
- gb

ÞRÓUNARAÐSTOÐ Reynslan sýnir

að aðstoð sem grundvallast á
þátttöku kvenna er árangursrík
leið í þróunarsamvinnu.
Þetta er mat þeirrar Elínar
R. Sigurðardóttur og Hermanns
Arnar Ingólfssonar frá þróunarsamvinnusviði utanríkisráðuneytisins. Þau segja í dag frá
stefnu Íslendinga á sviði þróunarsamvinnu. UNIFEM á Íslandi
stendur fyrir fyrirlestrinum og
umræðum í kjölfarið. Fundurinn
hefst klukkan eitt og fer fram í
Miðstöð SÞ að Laugavegi 42. - sbt

Lausar lóðir hjá Faxaflóahöfnum sf.
Faxaflóahafnir sf. auglýsa hér með eftir umsækjendum um lausar lóðir í Reykjavík, á
Grundartanga og Akranesi. Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 29. mars 2010.
BROT GEGN VALDSTJÓRNINNI Enn ríkir réttaróvissa um hvar skuli rannsaka brot gegn

Reykjavík

lögreglumönnum í starfi.

Við Gömlu höfnina í Reykjavík er 2.036 m2 lóð við Ægisgarð. Hún er samkvæmt deiliskipulagi ætluð
fyrir atvinnuhúsnæði sem yrði opið almenningi á jarðhæð. Lóðin er að hluta til ófrágengin en hana
má gera byggingarhæfa á nokkrum mánuðum eftir nánara samkomulagi, auk þess sem aðlaga má
lóðina áhugaverðri starfsemi sem m.a. fellur að niðurstöðum hugmyndasamkeppni um Gömlu höfnina.
Byggingarréttarverð er háð samkomulagi og gjaldskrá Reykjavíkurborgar um gatnagerðargjöld.

Saksóknari
í deilu við
dómarann

Við Fiskislóð nr. 41 er laus til umsóknar 5.127 m2 lóð sem ætluð er undir hafnsækna starfsemi, svo sem
útgerð, fiskvinnslu, þjónustu við sjávarútveg og tengda starfsemi. Byggingarréttarverð er samkvæmt
gjaldskrá Faxaflóahafna sf. og gjaldskrá Reykjavíkurborgar um gatnagerðargjöld.
Í Sundahöfn er 35.000 m2 lóð nr. 1-3 við Korngarða laus til umsóknar. Lóðin er ætluð undir hafnsækna
starfsemi, svo sem farmstöðvar, gámavelli, vörugeymslur og vörudreifingu. Henni má mögulega skipta
upp í fleiri lóðir ef álitlegar umsóknir berast. Byggingarréttarverð er samkvæmt gjaldskrá Faxaflóahafna
sf. og gjaldskrá Reykjavíkurborgar um gatnagerðargjöld.

Ríkissaksóknari er ósáttur við frávísun Héraðsdóms
Suðurlands á máli vegna árásar á lögreglukonu.
Hann krefst þess að úrskurðurinn verði ómerktur.
Ágreiningur er vegna misvísandi dóma Hæstaréttar.

Grundartangi
Við Klafastaðaveg eru þrjár lausar iðnaðarlóðir til
umsóknar, allar byggingarhæfar nú þegar.
Skipt hefur verið um jarðveg í lóðunum og að þeim
lagður malbikaður vegur.
Klafastaðavegur 3 er 7.935 m2
Klafastaðavegur 4 er 3.469 m2
Klafastaðavegur 6 er 3.109 m2

DÓMSMÁL Hæstiréttur mun á næst-

Byggingarréttarverð er samkvæmt gjaldskrá
Faxaflóahafna sf.

Á Grundartanga liggur fyrir deiliskipulag 49 iðnaðarlóða sem unnt er að gera byggingarhæfar með
skömmum fyrirvara samkvæmt samkomulagi.

Akranes

Umsóknum skal skilað til hafnarstjóra Faxaflóahafna sf. ásamt greinargóðri lýsingu á þeirri starfsemi
sem fyrirhuguð er á lóðunum. Berist ekki umsóknir í auglýstar lóðir munu Faxaflóahafnir sf. ganga til
samninga við áhugasama aðila sem síðar kunna að hafa áhuga á úthlutun lóðanna.
Nánari upplýsingar um staðsetningu lóða, nýtingarhlutfall, hæðir bygginga og fleira veita hafnarstjóri
Faxaflóahafna sf. eða skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna sf. í síma 525 8900.
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf.

AT H YG L I

Á Akranesi er lóð nr. 3 við Faxabraut laus til umsóknar fyrir hafntengda starfsemi. Gatnagerðargjöld eru
samkvæmt gjaldskrá Akraneskaupstaðar.

unni eyða óvissu um það hvort
eðlilegt sé að brot gegn lögreglumönnum séu rannsökuð af samstarfsmönnum þeirra hjá sama
embætti. Hæstiréttur hefur kveðið upp fjóra misvísandi dóma um
þetta atriði og fór ríkissaksóknari vegna þess fram á að fimm
manna dómur myndi dæma í enn
einu slíku máli til að fyrir liggi
skýr afstaða réttarins í eitt skipti
fyrir öll.
Héraðsdómur Suðurlands vísaði á fimmtudag frá máli sem
höfðað hafði verið fyrir brot gegn
valdstjórninni. Ástæðan var sú
að dómurinn taldi að sýslumaðurinn á Selfossi hefði verið vanhæfur til að fara með rannsóknina vegna þess að lögreglukonan
sem varð fyrir árásinni starfar í
umdæmi hans og samstarfsmenn
hennar rannsökuðu málið. Valtýr
Sigurðsson ríkissaksóknari kærði
þessa ákvörðun til Hæstaréttar.
Hann hafði áður farið fram á að
dómarinn myndi bíða með ákvörðun sína þar til fimm manna dómur
Hæstaréttar hefði kveðið upp sinn
dóm.
Ágreiningurinn um hvort rannsaka megi brot gegn lögreglumanni í því umdæmi þar sem
hann starfar eða hvort rannsókn

skuli fara fram í öðru umdæmi
er sprottinn af fjórum misvísandi dómum Hæstaréttar, eins
og Fréttablaðið hefur fjallað um.
Tveimur málum af fjórum þar
sem lögreglumenn rannsökuðu
brot gegn samstarfsmanni sínum
hefur Hæstiréttur nýlega vísað
frá, en dæmt í hinum tveimur.
Við þingfestingu málsins sem
vísað var frá á fimmtudaginn
kom til ágreinings milli ríkissaksóknara og verjanda sakbornings. Verjandi vildi, á grundvelli
frávísananna tveggja í Hæstarétti, vísa málinu frá. Ríkissaksóknari vildi, á grundvelli hinna
tveggja dómanna, að málið hlyti
efnislega meðferð í dóminum. Að
öðrum kosti yrði því frestað.
Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari segist hafa kært frávísunina til Hæstaréttar til þess að fá
héraðsdómarana til þess að taka
málið fyrir efnislega og dæma í
því. „Dómarinn neitaði að fresta
því þar til Hæstiréttur hefur fellt
sinn dóm í maí. Frestunin sem
slík er ekki kæranleg, þannig að
það þurfti að fara þá leið að gera
kröfu um að úrskurðurinn yrði
ómerktur og jafnframt að fimm
dómarar sitji í Hæstarétti í þessu
máli einnig,“ segir Valtýr.
jss@frettabladid.is

Aukinn hraði
í netlyklaáskrift
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Nánar á siminn.is

Stærsta 3G dreifikerfið
frá landnámi

Sími

Nú kemstu í háhraðanetsamband víðar en nokkru sinni fyrr
í Íslandssögunni.
Kynntu þér 3G og 3GL dreifikerfið á siminn.is og sjáðu hvar
þú kemst á netið í símanum og tölvunni.

800 7000 • siminn.is

Það er

Netið
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Kúguðu út fé með barsmíðum og líflátshótunum:

Handrukkarar dæmdir
DÓMSMÁL Tveir menn hafa verið

dæmdir í fimmtán mánaða fangelsi
hvor fyrir húsbrot, rán og tilraun
til fjárkúgunar. Þeir voru dæmdir
til að greiða fórnarlambi 400 þúsund krónur.
Annar mannanna bar fyrir dómi
að þeir hefðu farið heim til þriðja
manns í Reykjanesbæ, sem hefði
skuldað peninga vegna fíkniefnaviðskipta. Fljótlega kom til stympinga sem enduðu með því að handrukkararnir veittust að húsráðanda
með hnífi og tóku fartölvu hans að
verðmæti 150 þúsund krónur. Þá
þvinguðu þeir hann upp í bíl, sem

annar mannanna ók til Reykjavíkur. Hinn sat hjá húsráðanda aftur í
bílnum og ógnaði honum með hníf.
Mennirnir hótuðu honum stórfelldum líkamsmeiðingum yrði hann
ekki við fjárkröfum þeirra.
Þá létu rukkararnir manninn
hringja í fósturföður sinn. Þeir
hótuðu þeim síðastnefnda að þeir
myndu ganga frá fórnarlambinu
sæi hann ekki til þess að skuldin
yrði greidd. Mennirnir létu ekki
af hótunum sínum fyrr en lögregla
stöðvaði bifreið þeirra í Reykjavík.
Þeir eiga báðir sakaferil að baki,
annar þó mun lengri en hinn. - jss

BANDARÍKJUNUM MÓTMÆLT Hópur Tyrkja fyrir utan sendiráð Bandaríkjanna í Ankara

í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Það andar köldu milli Tyrklands og Bandaríkjanna:

Tyrkir kalla sendiherra sinn heim
TYRKLAND, AP Tyrkir kölluðu sendi-

herra sinn heim frá Bandaríkjunum og íhuga frekari aðgerðir eftir
að bandarísk þingnefnd ákvað að
kalla fjöldamorð Tyrkja á Armenum þjóðarmorð.
Barack Obama hafði hvatt
nefndina til að samþykkja ekki
ályktunina, en hún var samþykkt
naumlega á fimmtudag með 23
atkvæðum gegn 22.
Tyrkir krefjast þess að Bandaríkin dragi þessa ályktun til baka.
„Að öðrum kosti verða afleiðingarnar ekki fagrar,“ sagði Ahmet
Davotoglu, utanríkisráðherra
Tyrklands.
Bandaríkjamenn eiga töluvert
undir samstarfi við Tyrkland,
ekki síst vegna stríðsrekstrar í Írak og Afganistan. Einnig

Styrkir fyrir
námsmenn
Námufélögum standa til boða veglegir námsstyrkir
á framhalds- og háskólastigi árið 2010.
Veittir verða styrkir í fjórum flokkum:
3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 150.000 kr.
3 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 300.000 kr.
4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 350.000 kr.
4 styrkir til listnáms, 350.000 kr.

Deutsche Bank telur
sameiningu borga sig
Lausn: Nem

andi
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NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

Umsóknarfrestur er til 8. mars.

NÁMAN | landsbankinn.is | 410 4000

- gb

Horft til þess að Actavis og Ratiopharm verði eitt:

Sæktu um námsstyrk Námunnar á
landsbankinn.is.

Helga Björnsdóttir,
Námufélagi
í háskóla

er búist við að Bandaríkjamenn
ætli að þrýsta á Tyrki, sem nú
eiga sæti í öryggisráði Sameinuðu
þjóðanna, um að samþykkja frekari refsiaðgerðir gegn Íran.
Sagnfræðingar telja almennt
að allt að 1,5 milljónir Armena
hafi verið myrtar í Tyrkjaveldi
á tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar, og kalla þetta einatt fyrsta
þjóðarmorð 20. aldarinnar.
Tyrkir neita því að þetta hafi
verið þjóðarmorð, þótt þeir viðurkenni að fjöldamorð hafi verið
framin. Þeir segja tölur um mannfall ýktar, auk þess sem morðin
hafi verið afleiðing af borgarastyrjöld Armena og Tyrkja þar
sem voðaverk hafi verið framin
á báða bóga.

VIÐSKIPTI Gangi kaup Actavis á
þýska samheitalyfjafyrirtækinu
Ratiopharm munu stjórnendur
Deutsche Bank í Þýskalandi anda
léttar enda dragi það úr áhættunni sem liggur í lánabók bankans.
Þetta segir fréttastofa Reuters.
Deutsche Bank lánaði Novator,
félagi Björgólfs Thor Björgólfssonar, í kringum fjóra milljarða evra,
jafnvirði tæpra sjö hundruð milljarða króna á núvirði, í yfirtöku
Novator á Actavis fyrir tæpum
þremur árum. Lánið til Novator er um þriðjungur af lánabók
Deutsche Bank til skuldsettra yfirtaka og ein umsvifamesta einstaka
lánveitingin. Bankinn er sagður
horfa til þess að eftir hugsanleg
kaup Actavis á Ratiopharm verði
félögin sameinuð. Það auki líkurnar á að lyfjarisinn geti staðið við
skuldbindingar sínar.
Reuters segir Deutsche Bank
hafa reynt eftir mætti að selja
kröfuna á hendur Actavis síðla
árs 2007. Það hafi ekki tekist þrátt

BJÖRGÓLFUR THOR Ekki er vitað hvað

stjórnarformaður Actavis muni eiga
stjóran hlut í félaginu breyti Deutsche
Bank lánum í hlutafé.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

fyrir að láninu hafi verið stokkað
upp í forgangskröfur og annars
konar lán til að gera það söluvænlegra. Nú sé í skoðun að breyta láninu á hendur fyrirtækinu í hlutafé. Óvíst sé hvort það komi niður á
eignahlut félags Björgólfs Thors í
Actavis.
- jab
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Lokað á Fíton í dag.
Vorum að vinna í nótt.
Fengum 5 Lúðra, 22 tilnefningar og vorum valin besta
auglýsingastofa land
landsins af íslensku markaðsfólki í gær.
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Við á Fíton og Auglýsingamiðlun
Auglýsinga
erum stolt af þeim árangr
árangri sem
við höfum náð á árinu 2009.
20
Við höfum hlotið fleiri ve
verðlaun,
viðurkenningar og tilnefningar
tilnefn
á
sviði mörkunar, hönnunar
hönnunar,
auglýsinga- og markaðsm
markaðsmála en
nokkur önnur auglýsingas
auglýsingastofa.

Við erum stolt af árangrinum og
þökkum okkar ágætu viðskiptavinum fyrir frábært samstarf við
krefjandi aðstæður.

Garðastræti 37 | 595 3600 | fiton.is
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Lög um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga:

Tímamót í jafnréttismálum
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

H

lutfall kynja í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga var bundið í lög nú í vikunni. Samkvæmt lögunum nýju verður einnig skylt að gæta að kynjahlutföllum við ráðningu framkvæmdastjóra fyrirtækja,
og tilkynna um hvort tveggja, kynjahlutfall stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, til Hlutafélagaskrár.
Umræðan um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja hefur fengið
vaxandi þunga eftir að Norðmenn, fyrstir þjóða, settu slík lög
fyrir fáeinum árum.
Andstæðingar kynjakvótans halda því fram að konur þurfi ekki
þessa meðgjöf og að hún sé jafnvel lítillækkandi fyrir þær vegna
þess að ef konur eru valdar í stjórn vegna kynjakvóta þá séu þær
ekki valdar vegna verðleika sinna.
Fylgjendur kynjakvóta segja á hinn bóginn að reynslan sýni
að lög þurfi til að rétta hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja. Lítill
áhugi sé í þeim stóra meirihlutahópi karla sem ferðinni ráða í
atvinnulífinu til að venda skútunni; samfélagið hafi ekki efni á að
bíða eftir því að sá áhugi vakni, ekki síst í ljósi þess að rannsóknir
sýni að yfirleitt vegnar þeim fyrirtækjum betur þar sem bæði
kyn koma við sögu í stjórnun.
Fyrir tæpu ári skrifuðu Samtök atvinnulífsins, Félag kvenna
í atvinnurekstri og Verslunarráð Íslands undir viljayfirlýsingu
þess efnis að fjölga konum í forystusveit íslensks atvinnulífs.
Markmiðið var einmitt að hlutur hvors kyns yrði ekki minni en
40 prósent í stjórnum fyrirtækja, eins og kveður á um í lögunum
nýsamþykktu.
Í mánuðinum sem leið var haldin geysifjölmenn ráðstefna undir
yfirskriftinni Virkjum karla og konur. Þar stigu á stokk fulltrúar
tveggja fyrirtækja, Eddu útgáfu og Mannvits, og skrifuðu undir
samstarfssamning um að auka fjölbreytni í forystusveit sinni, eða
með öðrum orðum að uppfylla markmiðið um 40 prósent kvenna
að lágmarki í stjórn. Síðan hafa tvö fyrirtæki til viðbótar undirritað samstarfssamninginn: Landsbankinn og Saltkaup.
Fjögur fyrirtæki í landinu hafa því, enn sem komið er, treyst
sér til þess að strengja þess heit að jafna hlutfall kynja í stjórnum
sínum, til viðbótar við þau liðlega 4.300 fyrirtæki sem þegar hafa
á að skipa jöfnu kynjahlutfalli í stjórn. Í landinu starfa nú rúmlega 32.000 fyrirtæki svo hlutfall fyrirtækja sem hafa á að skipa
stjórn þar sem kynjajafnvægis gætir er liðlega 13 prósent.
Það er því langt í land og algerlega ljóst að ekki veitir af lagasetningunni til þess að styðja við fjölgun kvenna í stjórnum
fyrirtækja. Lögin sem samþykkt voru í vikunni marka tímamót
og eru mikið fagnaðarefni.
Vel hefur gengið í Noregi að framfylgja lögum um jafnan hlut
kynja í stjórnum fyrirtækja. Hér tekur lagaákvæðið um kynjahlutföll ekki gildi fyrr en seinni hluta ársins 2013. Íslensk fyrirtæki hafa því rúmlega þrjú ár til að rétta hjá sér kúrsinn og er
þeim óskað velfarnaðar við það verkefni.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Hundasýning Íshunda verður haldin núna
um helgina í reiðhöll Gust í Kópavogi. Á
annað hundrað hunda auk þáttaka ungra
sýnenda verða á sýningunni.
Aðgangseyrir er 500kr en frítt er
fyrir yngri en 12 ára, ellilífeyrisþega og
öryrkja. www.ishundar.is

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Fleygurinn

S

tærsta pólitíska málið sem
komið hefur til kasta Alþingis í ár var rætt í vikunni.
Umræðan tók eina klukkustund. Enginn ráðherra og engir
þingmenn stjórnarflokkanna tóku
þátt í henni. Þetta segir sína sögu
um þá pólitísku kreppu sem er eins
og Þrándur í Götu fyrir endurreisn
efnahagslífsins.
Málið snýst um tillögu Hreyfingarinnar og Framsóknarflokksins um
að hætta efnahagssamstarfinu við
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og semja
nýja efnahagsáætlun án þátttöku
hans. Tvær spurningar hljóta óhjákvæmilega að vakna þegar staðhæft
er að þetta mál sé stærra í sniðum
en önnur.
Sú fyrri lýtur að forminu. Hve-

Leiðirnar

R

íkisstjórnin gat komist hjá umræðum um
þessa tillögu. Hún getur
líka sneitt hjá atkvæðagreiðslu um hana. Það stangast ekki á við hefðir um meðferð
þingmála frá stjórnarandstöðu.
Frá hinu á ríkisstjórnin hins
vegar enga hjáleið að við borgurum landsins blasir að þetta
mál er of heit kartafla til þess að
ríkisstjórnin geti tekið á henni í
umræðum og atkvæðagreiðslu.
Segja má að ríkisstjórnin
hafi meirihluta til setu en ekki
athafna. Við það ástand verður
ekki búið nema skamma hríð. Eins
og sakir standa sýnast tvær leiðir
líklegastar út úr þessari pólitísku

nær hafa tillögur
frá stjórnarandstöðuflokkum
skipt máli? Sú
seinni víkur að
efni tillögunnar.
Eru nógu skynsamleg rök fyrir
þeirri kúvendingu sem hún
ÞORSTEINN
mælir fyrir um
PÁLSSON
til þess að telja
megi hana pólitískt stórmál?
Þegar lagt er mat á þessar spurningar verður að hafa þetta í huga:
Fyrrverandi ríkisstjórn ákvað að
grundvalla endurreisnaraðgerðirnar
á sameiginlegri áætlun með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það kom nokkuð á óvart að núverandi ríkisstjórn

ákvað að halda áfram á sama grundvelli, en það gerðist. Efnahagsáætlunin er þungamiðja stjórnarstefnunnar.
Verkurinn er hins vegar sá að hluti
af þingflokki VG hefur frá upphafi
verið ósáttur við þetta samstarf. Sú
andstaða hefur farið vaxandi. Fyrir
þá sök hefur leikið verulegur vafi
á að ríkisstjórnin hefði starfhæfan
meirihluta til að halda endurreisnarstarfinu áfram. Það sem var vafi
er nú staðreynd. Fyrir vikið dýpkar
pólitíska lægðin með hverjum degi.
Það er í þessu ljósi sem tillaga,
sem að öðru jöfnu væri léttvæg
fundin, fær pólitískt gildi. Hún er
stórt pólitískt mál af því að hún
rekur málefnalegan fleyg inn í raðir
stjórnarflokkanna.

málefnakreppu. Þær fela í sér val
á milli endurreisnar á grundvelli
samstarfs við AGS eða án hans.
Nú liggur fyrir að tveir stjórnarandstöðuflokkar með tólf þingmenn vilja hætta samstarfinu við
sjóðinn. Líklegt er að hugur að
minnsta kosti sex þingmanna VG
standi til þess sama. Þetta útilokar þjóðstjórn.
Við Samfylkingunni og meirihluta þingmanna VG blasir sá
kostur að snúa hesti sínum við í
miðju straumvatninu og freista
þess með Hreyfingunni og Framsóknarflokknum að ná til lands á
þeim bakka sem haldið var frá.
Hinn kosturinn er að leita eftir
samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn

sem stofnaði til samstarfsins við
sjóðinn og freista þess að ná til
lands þar sem að var stefnt í upphafi þess. Sjálfstæðisflokkurinn
hefur að vísu sagt að hann vilji
endurmeta umfang samstarfsins.
Í því felst þó tæplega grundvallar
ágreiningur.
Vegna þessarar stöðu verða
forystumenn stjórnarflokkanna
að gera upp við sig eftir hvaða
striki á að sigla. Þeir þurfa að
velja milli þessara tveggja leiða
vilji þeir málefnalegan meirihluta. Lítist þeim á hvoruga
þeirra er fátt annað til bragðs að
taka en efna til alþingiskosninga
samhliða sveitarstjórnakosningum í vor.

jafnvel um mikilvægustu mál.
Hvers vegna ekki nú? Tvö sjónarmið valda því einkum að þessi
kostur er ekki tekinn með í reikninginn. Bæði helgast af því hvernig nú árar.
Fyrra sjónarmiðið er algjörlega
pólitískt. Ólíklegt er að þjóðin
sætti sig við að forsætisráðherra
hafi ekki annað fram að færa en
að vera furðu lostinn yfir því sem
er að gerast.
Þjóðin er einfaldlega of nærri

nýju hruni til að umbera þá stöðu
til lengdar. Seinna sjónarmiðið
er meira lögfræðilegt. Verði nýtt
hrun vegna athafnaleysis ríkisstjórnarinnar gæti svo verið
komið að byrjað sé að renna úr
stundaglasi ráðherraábyrgðarlaganna. Telja verður fremur ólíklegt að forystumenn ríkisstjórnarinnar vilji taka þá áhættu. Mestu
skiptir þó að frá sjónarmiði þjóðarhagsmuna er óskynsamlegt að
sú áhætta sé tekin.

Ábyrgðin

Í

þessari skilgreiningu hefur
sá kostur ekki verið gefinn
að ríkisstjórnin geti setið án
þess að hafa málefnalegan
stuðning til að framfylgja kjarna
efnahagsstefnunnar. Vitaskuld er
þó ekki unnt að útiloka þá stöðu.
Af yfirlýsingum forystumanna
stjórnarflokkanna má ef til vill
ráða að þeir kjósi hana helst.
Það hefur oft gerst áður að ríkisstjórnir hafa setið þó að skort
hafi á málefnalega samstöðu,

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
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Kostir sameiningar

Dómnefndin víki
UMRÆÐAN
Baldur Arnarson skrifar um
Íslensku blaðamannaverðlaunin

U

m síðustu helgi var tilkynnt
um tilnefningar til blaðamannaverðlauna. Margir áttu von
BALDUR
á því að Morgunblaðið yrði tilARNARSSON
nefnt fyrir umfjöllun um Evrópumál. Svo varð ekki. Sú ákvörðun
er hvorki fagleg né til vitnis um góð vinnubrögð.
Færi ég nú fyrir því rök.
Greinarflokkurinn er sá umfangsmesti sem nokkurt íslenskt dagblað hefur ráðist í fyrr og síðar.
Þegar upp var staðið fyllti hann 46 síður, heilar 23
opnur. Viðtökurnar voru afar góðar og var efnið
notað til kennslu í skólum. Um tíma stóð til að gefa
það út sem bók, hugmynd sem horfið var frá vegna
ytri aðstæðna.

Svar við fyrirspurn til Birgis Guðmundssonar,
formanns dómnefndar, um ástæður valsins
bættu lítið úr skák. Birgir gat ekki útskýrt valið
með faglegum rökum eins og honum ætti að
vera í lófa lagið.
Leitað var andstæðra sjónarmiða við vinnslu
greinanna og má nefna að Heimssýn, hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum, var höfð með í ráðum
þegar leitað var að viðmælendum í Finnlandi. Þrír
blaðamenn komu að verkinu, Pétur Blöndal, Rúnar
Pálmason og undirritaður. Að auki sá Kristinn Garðarsson um uppsetningu vefhluta greinarflokksins,

auk þess sem Elín Esther Magnúsdóttir vann mjög
vandaða grafík fyrir hann. Pétur og Rúnar fóru til
Brussel en undirritaður til Helsinki og síðar Kaupmannahafnar vegna umfjöllunar um evruna.
Greinarflokkurinn braut blað í íslenskri blaðamennsku. Sérstakt vefsvæði var stofnað innan
fréttavefs Morgunblaðsins þar sem boðið var upp á
texta og viðtöl sem tekin voru upp erlendis. Enginn
íslenskur fjölmiðill hefur boðið upp á jafn yfirgripsmikla umfjöllun um Evrópumál.
Undirritaður leyfir sér að telja afurð þessa hóps,
sem Ólafur Þ. Stephensen, þáverandi ritstjóri Morgunblaðsins, setti saman um miðjan desember 2008,
einhverja þá vönduðustu í sögu blaðsins og þar með
í sögu íslenskra fjölmiðla.
Vandséð er hvers vegna þessi mikli greinarflokkur var ekki álitinn eiga skilið tilnefningu í flokknum
Besta umfjöllun ársins. Það er satt að segja óskiljanlegt.
Ákvörðun dómnefndar Blaðamannafélags Íslands
skilur fyrst og fremst eftir undrun í huga undirritaðs. Svar við fyrirspurn til Birgis Guðmundssonar,
formanns dómnefndar, um ástæður valsins bættu
lítið úr skák. Birgir gat ekki útskýrt valið með faglegum rökum eins og honum ætti að vera í lófa lagið.
Tekið skal fram að um trúnaðarsamskipti var að
ræða og verður því ekki frekar vísað til þeirra hér
eða síðar.
Framkoma dómnefndar er gróf móðgun sem ekki
verður komist hjá því að mótmæla. Kemur undirritaður því á framfæri að hann segi sig úr Blaðamannafélagi Íslands. Dómnefndin starfar ekki faglega og ber því að víkja. Ákvörðunin er hneyksli og
Blaðamannafélagi Íslands til háborinnar skammar.
Höfundur er blaðamaður á Morgunblaðinu. Undirritaður tekur fram að hópfélagarnir voru ekki hafðir með í ráðum við ritun þessarar greinar.

Spilum saman
Aðalfundur SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu,
verður haldinn fimmtudaginn 11. mars kl. 14.00 í
Hvammi, Grand Hóteli Reykjavík.

Dagskrá
13.50

Afhending aðalfundargagna

14.00

Setning fundar

14.05

Annáll SVÞ 2009
Andrés Magnússon,
framkvæmdastjóri SVÞ

14.25

Hefðbundin aðalfundarstörf
skv. 13. og 20. gr. samþykkta SVÞ

14.35

Kaffihlé

15.00

Ávarp
Gylfi Magnússon,
efnahags- og viðskiptaráðherra

15.10

Ræða formanns
Margrét Kristmannsdóttir,
formaður stjórnar SVÞ

15.20

Mikilvægi verslunar og þjónustu fyrir hagkerfið
Ásta Dís Óladóttir,
deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst

15.50

Vika verslunar og þjónustu
Hallur A. Baldursson,
stjórnarformaður ENNEMM auglýsingastofu

16.10

Léttar veitingar í boði SVÞ á Grand Hóteli

Fundarstjóri
Rakel Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo
ENNEMM / SÍA / NM41128

:703<4
:(4(5

Skráning á svth@svth.is eða í síma 511 3000.

okkur hefur tekist, hver
sem stefnan yrði varðandi landnýtingu.
Hægt er að byggja
upp aðstæður til að njóta
betur villtrar náttúru
Álftaness þar sem búið
ameining Reykjavíkværi í haginn fyrir náttur og Álftaness hefur
úruskoðun og menningarviðburði. Í árhundruð
mikla kosti varðandi
SKÚLI
hafa mörg inngrip verið
atvinnuuppbyggingu og
GUÐBJARNASON
gerð í náttúru Álftaness
tekju- og gjaldeyrisöfltil hagsbóta fyrir landun beggja sveitarfélaga.
búnað og mannabyggð. Það má
Með bættum samgöngum sjóleiðina skapast spennandi kostir með
hugsa sér að búið verði í haginn
afar ódýrum og einföldum hætti.
fyrir þær fuglategundir sem nú
eiga undir högg að sækja vegna
Álftnesingar kæmust auðveldlega
þessa, samtímis því að okkur
í samband við almenningssamverði gert betur kleift að njóta
göngur og göngu-/hjólastíganet
höfuðborgarinnar. Reykvíkingnærveru þeirra án þess að valda
ar fengju aftur á móti aðgang að
þeim ónæði.
útivistarperlu sem er einstæð á
Þörf miðbæjarbúa í ReykjaÍslandi og það er góð sundlaug
vík fyrir rými til að njóta villtrþar líka. Skemmtilegir möguleikar náttúru innan áhrifasvæðis almenningssamgangna hefur
ar á að ferðast hringleið á hjóli um
stóraukist undanfarið. Talsverð
höfuðborgarsvæðið opnast.
Það er álíka langt þessa leið til
umferð útivistarfólks er um frámiðbæjar Reykjavíkur og miðbært göngustígakerfi höfuðborgbæja nágrannabyggða Álftaness.
arinnar á góðviðrisdögum. Ekki
Sama vegalengd er milli Háskólsíst við Skerjafjörð og Nauthólsvík. Þangað ganga strætisanna í Reykjavík og miðbæjar Álftaness, eins og vegalengd
vagnar. Það þarf ekki mikið hugÁlftanessafleggjarans er. Þeir
myndaflug til að sjá þá augljósu
Álftnesingar sem sækja atvinnu
kosti fyrir bæði sveitarfélögin,
og þjónustu miðsvæðis í Reykjasem samgöngur milli Álftaness og
vík ættu hægara um vik að nýta
þessa svæðis hefðu í för með sér.
Þegar horft er til sameiningaralmenningssamkomur. Þá gætu
Reykvíkingar sótt atvinnu til
mála er afar mikilvægt að virða
Álftaness, en búast má við að
fyrir sér hvaða kostir eru samfara
atvinnustarfsemi á Álftanesinu
sameiningu. Þá er nauðsynlegt
myndi aukast talsvert við þessa
að horfa til þess hvaða jákvæðu
aðgerð.
breytingar myndu fylgja sameiningu Álftaness við annað sveitarMiðsvæðis í Reykjavík er mun
meira gistirými en afþreying
félag, til skamms tíma. Einfaldþess svæðis annar. Slík tenging
lega vegna þess að erfitt er að
gæfi ferðaþjónustuaðilum gífursegja með vissu hvað gerist þegar
leg tækifæri til að veita þjónustu
til lengri tíma er litið. Erfitt er að
og skapa aukna atvinnu á Álftasjá að nokkuð annað sveitarfélag
nesi, sem jafnframt eykur gjaldá höfuðborgarsvæðinu en Reykjaeyristekjur stórlega.
vík hafi tækifæri til eða áhuga á
Komið hefur í ljós að gistirými
að nýta möguleika á Álftanesi, til
á höfuðborgarsvæðinu er þegar
góðs fyrir íbúana, í jafn miklum
langt umfram framboð á afþreymæli.
ingu. Tenging við Álftanes styðEini raunhæfi kosturinn er
varðar sameiningu er sá kostur við ferðaþjónustu miðsvæðis í
Reykjavík.
ur sem er báðum sveitarfélögunFámenni sveitarfélagsins hefur
um sem sameinast til góðs. Sama
gert Álftnesingum erfitt um vik
hvernig málið er skoðað er erfitt að sjá sameiningarkost sem
að nýta augljósa kosti þess mikla
landsvæðis sem hér er. Við höfum
kemst nálægt því að jafnast á við
séð Reykvíkinga gera hagstæða
þá kosti sem sameining Álftasamninga við ríkið um jarðnæði
ness og Reykjavíkur myndi færa
sem hefur síðan nýst til uppbyggíbúum og gestum þessara sveitaringar. Ljóst er að skilvirkara
félaga.
stjórnkerfi stærsta sveitarfélags
landsins myndi áorka meiru en
Höfundur er náttúrufræðingur.

UMRÆÐAN
Skúli Guðbjarnason
skrifar um sameiningu
sveitarfélaga

S

Foreldrar, lesið þetta
29.-31. janúar sl., þar voru
fyrirlesarar frá Noregi og
Bandaríkjunum og þeir
telja 30 mínútur í sundlaug
hæfilegan tíma varðandi
álag fyrir börnin þannig
að athyglin sé í lagi.
u nd ken nsla hefu r
Nú eru sumir skólar
farnir að skella saman
verið í góðum farvegi
tveimur íþróttatímum til
hér á landi í mörg ár og
ÁSDÍS
þess að hagræða stundaeru flestir Íslendingar vel ÓLAFSDÓTTIR
töflu. Þar með hreyfa
syndir. En nú á aldeilis að
krakkar sig aðeins einu sinni í
spara og skera niður hér í Kópavogi eins og annars staðar, líka í
viku í stað tvisvar. Að sögn kennara sem ég hef rætt við þýðir það
sundkennslu.
Það á að setja heilu árgangana
að tíminn er í rauninni aðeins
saman í sund til að spara rútu60 mín í stað 80, því úthaldið hjá
kostnað og setja fleiri kennara í
mörgum börnum er ekki meira.
kennsluna. Allt í góðu með það,
Rannsóknir hafa leitt í ljós að
en það gleymist margt , t.d. fjöldi
hreyfing oftar í viku í styttri tíma
nemenda í búningsklefunum í
sé mun betri en einu sinni í viku í
einni þvögu, öryggi barnanna og
langan tíma. Nú er verið að tala
um að fara í þveröfuga átt með
síðan plássið í sundlauginni þar
sem margir skólar eru með sundsundkennsluna og vil ég segja nei.
kennslu á sama tíma.
Þetta verður ekki kennsla eins og
Eins er það í bígerð að lengja
skyldi. Síðan gleyma þeir því, sem
sundtímana úr 40 mínútum í 60 til
eru að spara, að fólk sem sækir
þess að fækka ferðum með nemsundlaugarnar og greiðir aðgangsenda í sundlaugina. Það er það
eyri, nennir ekki að koma í þetta
ekki rétt ákvörðun að mínu mati.
arg og þvarg og minnka því tekjur
Ég hef kennt sund samfleytt í
til sundlaugarinnar.
yfir 30 ár og veit því hvert úthaldÉg vil benda ykkur foreldrum
ið er hjá krökkunum. Unglingar
á að vera vel á verði, því þetta er
í kennslu hjá mér geta synt allt
tvímælalaust skerðing á kennslu
að 1.000 metra í einum sundtíma
og hreyfingu sem svo mikið er
og eru c.a. 25-30 mínútur að því.
talað um í dag að þurfi að efla.
Hvað er hægt að leggja meira á
þau? Jú, „láta þau bara leika sér“.
Höfundur er íþróttakennari við
Snælandsskóla í Kópavogi.
Ég var á sundnámskeiði í Noregi

UMRÆÐAN
Ásdís Ólafsdóttir skrifar um íþróttakennslu
barna

S

„Það er sérstök upplifun að kíkja
á tröllið undir brúnni og heilsa
upp á Lenin í Fremont.“
Ester Ösp Sigurðardóttir.
Uppáhaldsborgin hennar er Seattle.

Seattle frá 48.220 kr.*
Ester Ösp segir að sé alls staðar gott að borða í Seattle, þeir kunni
sitt fag í eldhúsinu, en þegar eftirréttur sé annars vegar liggi leiðin
alltaf í Cupcake Royale. Svo sé flott upplifun að skoða frábært
útsýnið yfir Lake Union frá Gas Works Park.
Ester Ösp tók þátt í borgarleik Icelandair á vefnum. Þú getur tekið
þátt í borgarleiknum líka. Farðu inn á icelandair.is og segðu okkur frá
því hvaða borg er eftirlætið þitt. Þú gætir unnið ferð þangað með
Icelandair.

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

*Flug aðra leiðina með sköttum. Fyrir flug aðra leiðina til Seattle fást 675 til 7.200 Vildarpunktar.
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Sparaðu þúsundir
á lokahelgi
Bókamarkaðarins
DYNAMO REYKJAVÍK

Opið frá kl. 10-18 í dag og á morgun.

Bókakallinn drekkur
íslenskt vatn!

5.980,- 1.980,-

Aldrei
meira úrval,
aldrei meiri
afsláttur.

4.480,- 1.990,-

Lokahelgi Bókamarkaðarins í Perlunni. Hátt
í 20.000 titlar í boði! A.m.k. 50% afsláttur
af öllum nýjum bókum! SPARAÐU
ÞÚSUNDIR ÁÐUR EN ÞAÐ ER UM SEINAN!

5.480,- 1.980,-

2.290,- 1.290,-

1.990,- 1.290,-

3.790,- 1.790,-

Komdu og gerðu frábær kaup áður en það er um seinan!

3.490,- 1.690,-

5.680,- 1.990,-

3.290,- 1.790,-

2.390,- 990,-

4.490,- 1.790,-

1.980,- 790,-

2.490,- 1.290,-

7.990,- 3.995,-

2.990,- 990,-

5.480,- 1.990,-

14.990,- 7.490,-

1.290,- 790,-

3.900,- 390,-

3.290,- 990,-

2.480,- 1.290,-

2.980,- 990,-

Misstu ekki af ótrúlegum tilboðum!
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Krabbamein hjá körlum
UMRÆÐAN
Laufey Tryggvadóttir skrifar
um krabbamein

Jafnrétti ein af forsendum hagsældar

Krabbamein hjá íslenskum körlum.

Á

rlega greinast hér á landi
að meðaltali 716 karlar með
krabbamein. Þessi mein eru af
margvíslegum toga og horfurnar eru mjög ólíkar eftir meinum og eftir því á hvaða stigi þau
greinast. Mynd
1 sýnir breytingar á nýgengi
a l lra mei na
hjá körlum, en
aldursstaðlað
nýgengi gefur
til kynna hve
margir greinast með krabbaLAUFEY
mei n á rle g a
TRYGGVADÓTTIR
eftir að leiðrétt
hefur verið fyrir íbúafjölda og
aldursdreifingu. Einnig eru sýndar breytingar á dánartíðni. Þótt
nýgengið hafi aukist jafnt og þétt
hefur dánartíðnin ekki aukist heldur hefur hún lækkað síðustu árin.
Árlega deyja að meðaltali 278 karlar af völdum krabbameina og nú
eru á lífi á Íslandi yfir 4.500 karlar sem hafa einhvern tíma greinst
með krabbamein, þrátt fyrir að
meðalaldur við greiningu sé nokkuð hár, eða 67 ár.
Stór hluti karla læknast af
sínum meinum og horfurnar hafa
stöðugt batnað frá því að krabbameinsskráning hófst á landinu,
eins og sést á mynd 2. Síðustu árin
er fimm ára lifun miðað við jafnaldra orðin yfir 60% og lifunin er
enn betri hjá konum. Þessa mynd
og fleiri upplýsingar er að finna
á heimasíðu Krabbameinsskrár
Íslands (www.krabbameinsskra.
is) og á heimasíðu Krabbameinsfélagsins (www.krabb.is).
Krabbamein í eistum eru sérstök að því leyti að þau eru mun
tíðari hjá ungum körlum en þeim
sem eldri eru, og er mikilvægt að
bregðast fljótt við einkennum því
þá er árangur meðferðar mjög
góður. Árlega greinast um tíu karlar með þetta mein á Íslandi.
Blöðruhálskirtilskrabbamein
eru tæpur þriðjungur allra krabbameina hjá körlum. Árlega greinast nú um 220 karlar, en nýgengið hefur sexfaldast síðustu 50 árin.
Dánartíðnin hefur hins vegar
aðeins tvöfaldast á sama tímabili
og horfur sjúklinga hafa því batnað
mikið. Fimm ára lífshorfur þeirra
sem greinast eru í heildina góðar,
eða yfir 80% af því sem búast má
við meðal jafnaldra. Horfurnar
eru bestar hjá þeim sjúklingum
sem greinast með meinið á fyrstu
stigum, þ.e. áður en meinið hefur
náð að dreifa sér, eins og gildir
almennt um krabbamein. Meðalaldur við greiningu krabbameins
í blöðruhálskirtli er rúmlega 70 ár
og nú eru á lífi yfir 1.650 karlar
sem hafa greinst með þetta mein.
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Þótt nýgengi lungnakrabbameina hjá körlum sé talsvert
lægra en nýgengi krabbameina
í blöðruhálskirtli er dánartíðnin hærri. Árlega greinast um 77
karlar og 64 deyja af völdum sjúkdómsins. Lungnakrabbamein eru
í hópi örfárra krabbameina þar
sem meginorsök er þekkt, en 8090% þeirra orsakast af tóbaksreykingum. Lungnakrabbamein
eru algengasta dánarorsök af völdum krabbameina meðal vestrænna
þjóða. Fram til um 1980 var mikil
og stöðug aukning á nýgengi og
dánartíðni á Íslandi, en þá stöðvaðist hún vegna hins merka árangurs
tóbaksvarna og síðustu árin hefur
tíðnin farið lækkandi.
Krabbamein í ristli og endaþarmi eru rúm 10% illkynja æxla
á Íslandi. Þau eru meðal tíðustu
krabbameina sem greinast hjá
vestrænum þjóðum og eru algeng
dánarorsök af völdum krabbameins. Þau eru heldur algengari
hjá körlum en konum, en á árunum
2004-2008 greindust að meðaltali
75 karlar og 62 konur á ári. Þrátt
fyrir vaxandi nýgengi síðustu áratugina hefur dánartíðni af völdum
sjúkdómsins heldur lækkað. Fyrst
og fremst er það talið stafa af því
að nú orðið greinist sjúkdómurinn
fyrr en áður.
Margt bendir til þess að krabba-

við staðið fyrir launakönnunum þar sem launamunur kynjanna er m.a. mældur. Þessar kannanir sýna
m.a. að það hefur dregið aðeins úr kynbundnum launamun, árið 2009
var hann til dæmis 11,8%
ánudaginn 8. mars, á
en 17,2% árið áður. Efnabaráttudegi kvenna,
ætlar SFR að hrinda af ÁRNI STEFÁN
hagskreppan virðist draga
stað ráðstefnuröð um jafna JÓNSSON
úr launamun kynjanna og
því má draga þá ályktun
stöðu kynjanna. Ráðstefnað þau áhrif sem m.a. skerðing á
uröðin er haldin í tilefni af 70 ára
yfirvinnu eða yfirvinnubanni og
afmæli SFR.
skerðing hæstu launa hafi séu að
Fyrsta ráðstefnan er á Akureyri
mánudaginn 8. mars. Það þótti vel
stórum hluta orsakavaldur þar. En
við hæfi að byrja ráðstefnuröðina
slíkar skerðingar koma meira við
karla þar sem stærri hluti launa
þá, enda dagurinn þekktur sem
alþjóðlegur baráttudagur kvenna
þeirra er yfirvinna og þeir eru líklegri til að tilheyra þeim tekjuhópfyrir friði og jafnrétti.
Hugmyndin að þessum sérstaka
um sem orðið hafa fyrir skerðingu
baráttudegi kom fram á átakatímá síðustu mánuðum. Mörgum þykja
um í upphafi tuttugustu aldarinnþað góðar fréttir að það dragi úr
launamun. Við viljum þó vara við
ar á Vesturlöndum. Fyrstu árin
voru baráttumálin kosningaréttur
kvenna og samstaða verkakvenna.
Mörgum þykja það góðar fréttDeginum hefur verið haldið á lofti
ir að það dragi úr launamun.
af verkalýðshreyfingunni í gegnum árin og haldið er upp á hann
Við viljum þó vara við of mikmeð ýmsu móti. Það segir ýmisilli bjartsýni. Launamunurinn
legt um stöðu þeirra verkakvenna
sem í upphafi höfðu hugrekki til að
er í fyrsta lagi enn alltof mikill
ákveða þennan baráttudag að þær
og ætlunin var aldrei að jafna
völdu sunnudag sem fyrsta baráttudaginn, en sunnudagur var á þeim
hann með lækkun launa karla!
tíma eini frídagur verkakvenna.
Sem betur fer hefur staða verkaof mikilli bjartsýni. Launamunurfólks og kvenna almennt breyst
inn er í fyrsta lagi enn alltof mikill
og ætlunin var aldrei að jafna hann
og batnað í gegnum tíðina, þökk sé
öllum þeim sem lagt hafa þar hönd
með lækkun launa karla! Þessar
niðurstöður breyta því miður ekki
á plóg.
En betur má ef duga skal. Við
því viðhorfi sem enn virðist ríkja í
samfélaginu að karlar eigi að þéna
horfum enn upp á ójafna stöðu kynjmeira og fá meiri umbun fyrir sitt
anna á vinnumarkaði, sem sést best
starf. Þar þarf meira til.
á þeim launamun sem konur hafa
En jafnréttismál fjalla um fleira
þurft að búa við. Skortur á konum
en launajafnrétti. Það er trú okkar
í æðstu stjórnendastöður er enn
að hlutverk stéttarfélaganna sé ekki
áberandi. Kannanir sýna ójafnvægi
einskorðað við réttindi og hagsmuni
milli framlags kvenna og karla til
sinna eigin félagsmanna heldur samheimilis, kynbundið ofbeldi gagnfélagsins alls – heildarhagsmunina.
vart konum viðgengst enn, þær
Fyrir mörgum árum var kynnt til
eru fremur fórnarlömb mansals og
þannig mætti lengi telja.
sögunnar inn í jafnréttisumræðuna
hugtakið samþætting sem mörgum
Á síðustu misserum hafa ýmsir
haldið því fram að jafnréttismálþótti óljóst og jafnvel ómögulegt í
framkvæmd. Sem betur fer erum
in séu síður á dagskrá vegna þeirra
við meir og meir að sjá samþætterfiðleika í efnahagsmálum sem
ingu í verki og tökum jafnréttisvinkíslenska þjóðin er að ganga í gegnilinn á sem flesta málaflokka. Eitt
um. Það er skoðun SFR að ef einhverju sinni hafi verið þörf á að
af því sem brennur á okkur nú eru
umhverfis- og loftslagsmálin. Þar á
huga sérstaklega að jafnréttismáljafnréttisumræðan einnig heima og
um, þá sé það nú. Í hugum okkar hjá
um það fjöllum við m.a. um á fyrstu
SFR er jöfn staða kynjanna ein af
ráðstefnunni okkar.
forsendum farsældar. Þess vegna
Við þurfum að vera vakandi fyrir
hrindum við nú af stað ráðstefnuröð um jafnrétti og fléttum inn
því í dag að orðið jafnrétti verði
í umræður um umhverfi og loftsekki innantómt hugtak sem hægt er
lagsbreytingar, uppeldi og skóla,
að ýta til hliðar, og því hvetjum alla
SFR-félaga sem aðra til að taka þátt
vinnumarkaðinn, hagfræðina, lagaog auka þannig gæði samfélagsins
hliðina, heimilislífið og kynbundið
alls.
ofbeldi.
SFR - stéttarfélag hefur lagt
mikla áherslu á jafnréttismál í
Höfundur er formaður SFR-stéttstarfi sínu. Undanfarin ár höfum
arfélags í almannaþjónustu.

UMRÆÐAN
Árni Stefán Jónsson
skrifar um jafnréttismál

350

1984 -93 1994 - 2003

mein hjá körlum séu oft lengra
gengin en hjá konum þegar þau
greinast. Því er mikilvægt að karlar dragi ekki að fara til læknis ef
þeir finna eða sjá einkenni sem
gætu bent til þess að krabbamein
væru í uppsiglingu. Dæmi um
góðan árangur slíkrar árvekni er
lækkandi dánartíðni vegna sortuæxla hjá yngra fólki, sem er duglegt að láta fylgjast með breytingum á fæðingarblettum.
Það má sjá að við erum á réttri
braut því dánartíðni af völdum
krabbameina hefur farið lækkandi
hjá körlum jafnt og hjá konum, og
horfur hafa stöðugt batnað. Þennan góða árangur má eflaust bæði
rekja til þeirra framfara sem
orðið hafa í meðferð sjúklinga, til
betri greiningarmöguleika og til
aukinna forvarna gegn krabbameinum á ýmsum sviðum. Má
þar nefna að mjög hefur dregið
úr reykingum, heldur hefur dregið úr notkun ljósabekkja, fleiri
stunda líkamsrækt, jákvæðar
breytingar hafa orðið á mataræði með aukinni neyslu ávaxta og
grænmetis og að svo virðist sem
árvekni hafi aukist gagnvart einkennum eða merkjum um fyrstu
stig krabbameins.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Krabbameinsskrár.
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Vildi ekki vera án reynslunnar
Daníel Reynisson var 29 ára þegar hann greindist með Hodgkins-sjúkdóm, ákveðna tegund af blóðkrabbameini. Hann tók á móti
fertugsaldrinum í krabbameinsmeðferð, sigraðist á meininu og fagnar tíu ára útskriftarafmæli í ár. Í samtali við Hólmfríði Helgu
Sigurðardóttur segist hann ekki geta hugsað sér lífið án þessarar erfiðu lífsreynslu, sem þrátt fyrir allt hefur gefið honum svo margt.

Þ

etta byrjaði þannig
hjá mér að ég var alltaf rosalega þreyttur og var farinn að
laumast í rúmið eftir
venjulegan skóladag.“
Þannig lýsir Daníel Reynisson upphafi veikinda sinna í október árið
1999. Hann var 29 ára, hafði farið
aftur í nám við Iðnskólann í Reykjavík og gerði ráð fyrir því að klára
stúdentspróf um jólin. Þegar hnúðar fóru að myndast á hálsinum á
honum ákvað hann að leita til læknis. „Það sem gerist er að eitlarnir
bólgna upp og mynda hnúða. Ég var
orðinn eins og hálfgert vörtudýr á
hálsinum. Heimilislæknirinn minn
sendi mig til háls-, nef- og eyrnalæknis í frekari athugun. Sá læknir sagði mér að þetta gætu verið
margir hlutir, en bað mig að bíða
í þrjár vikur. Ef þetta væri vírus
myndi þetta ganga niður á þeim
tíma. Á þeim tíma var þetta búið
að vera á hálsinum á mér í fjórar
vikur, þannig að ég átti alveg eins
von á að þetta væri eitthvað alvarlegt. Ég beið í þessar þrjár vikur og
það er sennilega versti tíminn í öllu
þessu – allur þessi biðtími.“

Hodgkins-sjúkdómurinn
Þegar Daníel kom aftur að þremur vikum liðnum var tekin ástunga
sem kallaði á frekari rannsóknir á
Borgarspítala, þar sem heill eitill
var skorinn úr honum fyrir frekari sýnatökur. „Tveimur dögum
seinna var hringt og ég beðinn að
koma niður á Borgarspítala. Það
var látið fylgja að það væri ekki
verra ef ég tæki konuna mína með
mér.“ Það sagði þeim strax að málið
væri alvarlegt. Hins vegar finnst
Daníel eðlilegt að slík skilaboð séu
gefin. Það sé mikilvægt að hafa
einhvern úr fjölskyldunni með sér
þegar á að taka á móti fréttum eins
og þeim sem hann fékk. Daníel og
kona hans, Sólrún Rúnarsdóttir,
fóru með hjartað í buxunum
niður á Borgarspítalann.
„Þar mæti ég alveg yndisleg u m læk n i ,
henni Vilhelmínu Haraldsdóttur. Hún er mjög
röggsöm kona,
er ekkert mikið
að tala í kringum
hlutina, sem mér þykir
þægilegt. Hún lagði þetta
ljóst fyrir mig strax í byrjun.
Að ég hefði greinst með Hodgkinssjúkdóm, hvað við værum að fást
við og hverjar batalíkur væru. Við
tók svo heilaskann, beinmergsprufa
og endalausar blóðprufur. Út frá
þeim var meðferðin fram undan
kortlögð.“
Eitt lítið niðurbrot
Út úr rannsóknunum kom að
mein Daníels var á hálsinum og teygði sig niður
á bringu. Hann fékk
strax að vita að Hodgkins-sjúkdómurinn væri
læknanlegur í mörgum tilfellum,
en á þessum tíma voru í kringum
90 prósenta líkur á fullum bata.
Það hjálpaði líka til að hann var
snemma greindur. Meðferðaráætlunin sem sett var upp gekk út á sex
mánuði. Í fjóra mánuði átti hann að
fara í lyfjagjöf og eftir hana tæki
geislameðferð við. Í átta skipti
mætti hann í lyfjagjöf á tveggja
vikna fresti. Daníel er að eðlisfari
jákvæð manneskja og honum tókst
að fara í gegnum hana með bjartsýnina að leiðarljósi. Það komu
samt erfiðir dagar inn á milli, þar
sem hann spurði sig af hverju hann,
sem aldrei hafði reykt eða drukkið af viti og var í góðu líkamlegu
formi, skyldi fá krabbamein. Hann
dvaldi þó lítið við slíkar hugsanir.
„Ég hélt áfram að hreyfa mig, fór í
ræktina og í júdó og slóst við strákana. Í lyfjagjöfinni átti ég yfirleitt
góða viku og svo erfiða viku. Ég
fór þá alltaf að æfa í góðu vikunni.

DANÍEL REYNISSON Um þessar mundir fagnar Daníel tíu ára útskriftarafmæli úr krabbameinsmeðferð. Hann var 29 ára þegar hann greindist með Hodgkins-sjúkdóm, sem er

ákveðin tegund af blóðkrabbameini.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MOTTU-MARS OG SÖFNUNARÁTAK DAGSINS
Mottu-mars er yfirskrift mánaðarlangs átaks Krabbameinsfélags
Íslands um karlmenn og krabbamein sem stendur yfir út þennan
mánuð. Átakið hófst með því að
úrvalslið allra helstu sérsambanda
landsins í boltaíþróttum skoruðu á
hvert annað í svokallaðri mottukeppni, eða
söfnun yfirvaraskeggs.
Sala á barmmerkjum í líki yfirvaraskeggs
fer einnig fram í dag, laugardag,
við alla kjörstaði og víðar. Öllum
ágóða af söfnunarstarfi átaksins
verður varið til rannsókna,

Upp á andlega þáttinn er það svo mikilvægt, að halda lífi sínu eins líku
því sem var, áður en maður varð
veikur. Að halda áfram að stjórna
sjálfum sér eins og maður getur
en láta ekki sjúkdóminn taka alveg
yfir. Andlega niðursveiflan kom
akkúrat á þeim tíma þegar maður
stoppaði og var að vorkenna sér.“
Aðeins í eitt skipti brotnaði hann
niður á meðan á lyfjagjöfinni stóð.
„Það var í fyrsta eða í raun eina
skiptið sem ég varð mjög ósáttur.
Þá fór ég inn á baðherbergi, með
þennan stand sem ég þurfti að
dröslast um með, sem lyfjapokinn
er hengdur upp á, í opnum spítalaslopp. Þetta er ekki sú staða sem
þú kýst þér í lífinu 29 ára gamall. Ég settist þarna niður og allt
í einu magnaðist þessi lykt sem
maður finnur inni á spítölum og
hún fór óendanlega í taugarnar á
mér. Þarna brotnaði ég bara niður
og grét. Svo tók ég mig bara saman

fræðslu, ráðgjafar og stuðnings við krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra.
Átakið er eitt umfangsmesta árvekniátak
Krabbameinsfélagsins til þessa. Allir karlmenn á Íslandi eru hvattir til þess að safna
yfirvaraskeggi í marsmánuði til að sýna samstöðu og safna jafnframt áheitum til styrktar
baráttunni gegn krabbameini með því að skrá
sig til þátttöku í yfirvaraskeggskeppninni á
vefsíðunni www.karlmennogkrabbamein.is.
Hægt er að skrá bæði einstaklinga og lið. Í lok
mánaðarins verður sigurvegari mottukeppninnar valinn við hátíðlega athöfn.

Ég hugsaði um það í meðferðinni
hvað ég var heppinn að vera í
þessu hlutverki, því mig langaði
ekki að vera í aðstandendahlutverkinu. Ég gat verið kærulaus með þetta og
gantast og þurfti ekki að taka tillit til eins eða
neins. Það voru allir að taka tillit til mín. Ég
held það sé alls ekki auðveldara að vera aðstandandi heldur en sjúklingurinn sjálfur.“
í andlitinu, labbaði út og kláraði
minn dag.“

Hlutverk aðstandenda
Það styttist í tíu ára útskriftarafmæli Daníels úr meðferðinni,
sem lauk í mars árið 2000 með
þriggja vikna geislameðferð, sem
Daníel segir hafa verið auðveldari
en lyfjameðferðin, þótt hún hafi
dregið verulega úr honum orkuna.
Meðferðin bar árangur og hann
var laus við meinið. Í dag er hann
tölfræðilega í sama áhættuhópi og
hver annar, sem gerist eftir að einstaklingur hefur verið einkennalaus í fimm ár.
Þegar Daníel horfir til baka
segir hann sín stærstu mistök hafa
verið að loka á aðstandendur sína

og ræður þeim sem eru að ganga í
gegnum sömu reynslu eindregið frá
því. „Ég ætlaði bara að taka þetta
sjálfur og ekki gera alla aðra veika
í kringum mig. Ég fattaði ekki að
með því gerði ég alla í kringum
mig meira áhyggjufulla. Þetta
voru mistök, því það versta sem
hægt er að gera er að sleppa því að
tala um hlutina. Ég hugsaði um það
í meðferðinni hvað ég var heppinn
að vera í þessu hlutverki, því mig
langaði ekki að vera í aðstandendahlutverkinu. Ég gat verið kærulaus
með þetta og gantast og þurfti ekki
að taka tillit til eins eða neins. Það
voru allir að taka tillit til mín.
Ég held það sé alls ekki auðveldara að vera aðstandandi heldur en
sjúklingurinn sjálfur.“

Þú ert þín eigin bremsa
Fljótlega eftir að Daníel varð laus
við meinið fór hann að vinna með
Krafti, stuðningsfélagi fyrir ungt
fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þeirra.
Kraftur starfar innan vébanda
Krabbameinsfélags Íslands. „Ég
smitaðist hreinlega af andrúmsloftinu þar, sem er í grunninn „við
getum!“. Þarna er fólk búið er að
eiga við gríðarlega erfiða sjúkdóma. Sumt af því var enn þá á
fullu í sinni meðferð. Þarna lærði
ég ákveðið hugarfar – að það er
enginn sem stoppar þig nema þú
sjálfur – þú ert þín eigin bremsa í
öllu sem þú gerir.“
Hann sat í stjórn Krafts um árabil en er nýhættur, því hann vill
einbeita sér að fjölskyldu sinni,
en þau hjónin eiga í dag tvo unga
syni, tveggja og fimm ára. Hann
mun þó sennilega aldrei slíta sig
alveg frá starfi innan Krabbameinsfélagsins og heldur meðal
annars fyrirlestra fyrir karla hjá
endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðinni Ljósinu, þar sem hann
segir sögu sína. Hann segir það
stundum mikilvægt að karlar tali
beint við karla. „Ég er búinn að
starfa með mjög mörgum konum
í sjálfboðaliðageiranum á síðustu
árum og hef tekið eftir að við karlar nálgumst hlutina ekki eins opið
og konur virðast gera. Sennilega
lokum við okkur bara meira af
með okkar pælingar.“
Þess vegna er hann líka ánægður með nálgunina í nýju átaki
Krabbameinsfélagsins, Karlar
með krabbamein, þar sem húmorinn er hafður að leiðarljósi. „Mér
finnst þetta frábært konsept. Það
er auðvelt að fá karlana til að taka
þátt og konurnar til að heita á þá.
Auðvitað erum við dálítið hallærislegir með skeggið okkar,
sumir hverjir, en málstaðurinn er
góður.“
Þegar Daníel lítur til baka yfir
farinn veg sér hann fyrst og fremst
skemmtilegan og eftirminnilegan
tíma. „Auðvitað hefur þetta verið
erfitt líka, því ég hef misst vini
og kunningja. Þó það sé erfitt að
segja það er þetta lífsreynsla sem
ég hefði ekki viljað missa af.“
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Góðu tímarnir koma aldrei aftur
Þóra Arnórsdóttir og Andri Snær Magnason eru sigurvegarar. Að minnsta kosti þessa vikuna. Þóra var valin sjónvarpsmaður
ársins á Eddunni og Andri voru afhent Kairos-verðlaunin við mikla athöfn í Hamborg. Þau settust á rökstóla með Dr. Gunna.

Á RÖKSTÓLUM
Eddu- og Kairos-verðlaun. Glaumur og glys, galakjólar og innblásnar ræður. Eru Þóra og Andri Snær
enn þá hátt uppi?
Þóra: „Já, ég var það í marga
daga. Svo fékk ég fálkaorðuna í
gær. Í Skaupinu voru allir með
fálkaorður í einu atriðinu og Úlfur
Grönvald, sem bjó þessar orður
til, sæmdi mig einni fyrir mikinn námsvilja og einlægan áhuga
á listum. Þannig að það eiginlega
rignir bara upp í nasirnar á mér
þessa dagana.“
Þið hafið ekki fengið fálkaorður
í alvörunni, er það?
Andri: „Nei, en það er bara tímaspursmál!“
Þóra: „Verst að maður er ekki
nógu góður í íþróttum.“
Segðu okkur nú frá Kairos-verðlaunahátíðinni, Andri, þar sem
þú tókst á móti verðlaunum upp á
75.000 evrur.
Andri: „Á Eddunni og á Óskarnum og svona fær maður bara rétt
að þakka mömmu og pabba og svoleiðis, en þetta var eins og ég ætti
hundrað ára hátíðarafmæli. Ég
fékk að velja mér tónlistarfólk til
að taka með út. Ég var með Emilíönu Torrini, Steindór Andersen og
fleiri. Tveir doktorar voru með
langar ræður um það sem ég hef
gert og svo fékk ég sjálfur að tala
í korter …“
Þóra: „Hmmm. Mér finnst ég
farin að vera dálítið olnbogabarn
í þessu viðtali.“
Andri: „… og þetta fór fram í
1.200 manna risavöxnu rauðu barokk-pluss-með-svölum leikhúsi í
miðborg Hamborgar.“
Nú er Gunnar ljósmyndari mættur til að mynda Þóru og Andra og
spyr af hverju hann hafi ekkert
heyrt um þessi verðlaun.
„Nú, það er út af því að ég er
ekki íþróttamaður,“ segir Andri
Snær og skellihlær.

Subbulegi smjörklípuhlunkurinn
Þegar Gunnar er búinn að mynda
þau snúum við okkur að máli málanna: Þjóðaratkvæðagreiðslunni í
dag.
Andri: „Ég myndi segja að þetta
mál særi fegurðarskyn mitt. Það
er svo ljótt og óhreint. Þetta mál
er bara subb.“
Þóra: „Ertu þá að tala um
Icesave-málið í heild, eða atkvæðagreiðsluna?“
Andri: „Bæði. Þetta er bara
subbudrulla og algjör viðbjóður.
Mér finnst að Icesave-málið eigi
að vera tekið yfir af fúlli skilanefnd sem fær skrifstofu í Brussel
og borgar út á meðan eignir Landsbankans eru til sölu í fimm ár og
síðan skulum við tala um þetta. Að
hafa látið þjóðina hugsa um þetta
í 18 mánuði – á meðan allt draslið
og auðmennirnir eru að endurreisa
sig – er einhver stærsti smjörklípuhlunkur sem nokkurn tímann hefur verið slengt framan í
þjóðina.“
Þóra: „Ef við tækjum burt allan
tímann og orkuna og ergelsið sem
hefur farið í þetta Icesave-mál,
sem er bara lítill hluti af því sem
hér gerðist, þá værum við komin
miklu lengra. Á meðan hefur enginn verið ákærður, enginn hefur
verið handtekinn, og einu eignirnar sem hafa verið frystar er
bankareikningur Baldurs Guðlaugssonar! Ég ætla samt að mæta
á kjörstað því mér hefur verið innprentað að það sé mikilvægt að
kjósa. Þótt þetta sé allt hið undarlegasta mál þá held ég samt að ég
hlunkist og setji seðil í kassann.“
Svo ægilega þægilegt
Báruð þið einhvern tímann þá
von í brjósti eftir hrunið mikla að
allt myndi breytast til batnaðar á
Íslandi?
Þóra: „Já.“
Andri: „Maður hefur séð fullt

ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR OG ANDRI SNÆR MAGNASON Það rignir upp í nefið á þeim og bara tímaspursmál hvenær þau fá fálkaorðuna!

SÍÐAST (EN EKKI SÍST)
Síðasta veitingahúsið

á iPodda. Nú er hún að lesa Sögur
af kuðungi eftir Þórhall sem vinnur í
Sólheimasafni.

Þóra: Santa María á Laugavegi. Þar
má borða góðan mat fyrir viðunandi
verð.
Andri: Ég borðaði íslenskan þorsk í
afar góðu veitingahúsi við höfnina í
Hamborg. Dálítið að sækja vatnið yfir
lækinn samt.

Síðasta bíómyndin
Þóra: Við leigðum Das Leben der
anderen, en við náðum ekki að byrja
á henni. Það er til skammar og ég
ætti ekki að segja frá því.
Andri: The Good Heart.

Síðasta bókin
Þóra: Blómin frá Maó eftir Hlín
Agnarsdóttur.
Andri: Úr skilvindu drauma eftir Arngrím Vídalín.

Síðasta bókin sem ég las fyrir börnin
Þóra: Elmar og veðrið fyrir yngstu dótturina og Gralli
gormur fyrir soninn.
Andri: Við erum með 2, 4, 7 og 12 ára gömul börn svo
það er ýmislegt í gangi. Núna er sú sem er sjö ára komin
upp á lag með að hlusta á sögur sem við höfum sett inn

af sjálfsprottinni viðleitni til að
breyta einhverju, eins og þjóðfundinn til dæmis, en mér finnst eins
og allar þessar stofnanir sem við
eigum séu ekki að taka þátt í breytingunum. Eins og til dæmis verkalýðsforystan. Gylfi Arnbjörnsson
vill bara fá álver í Helguvík. Það
eru engin hugmyndafræðileg
skilaboð send frá þessum stóru
mössum, þessum stóru félagasamtökum sem eiga lífeyrissjóðina og
eiga þetta allt saman. Það er ekkert í gangi þar. Það var mikið afrek
að koma þessum þjóðfundi upp og
sú elja er ekki til hjá þessu skrifstofufólki sem rekur stóru félagslegu batteríin.“
Þóra: „Ég skildi aldrei hvernig
allir gátu keypt raðhús og tvo bíla.
Svo kom í ljós að það var bara ekki
hægt. Lífsstíllinn sem við höfðum
tileinkað okkur er svo gjörsamlega ósjálfbær. Ég var að vonast
til að hugarfarið myndi breytast
þegar fólki sæi að þessir „góðu
tímar“ myndu aldrei koma aftur.
Við eigum langt í land með að átta

Síðasta sundlaugin
Þóra: Börn eru alltaf með kvef á veturna svo maður
fer ekki eins mikið í sund. Ætli það hafi ekki bara verið
sundlaugin í Kópavogi.
Andri: Nauthólsvík, potturinn og sjórinn í síðustu viku.

Síðasta útlandið
Þóra: Ég fór til Brussel í örfáa daga í október.
Andri: Hamborg.

okkur á því, því þetta hefur verið
svo ægilega þægilegt. Við höfum
getað lokað augunum fyrir því
hvað hélt þessu öllu uppi.“
Andri: „Margir erlendir blaðamenn sem maður talar við eru
haldnir þeim misskilningi að halda
að lífsgæði okkar hafi fyrst komið
við einkavæðingu bankanna. Mér
finnst við hafa haft það fínt síðan
ég fæddist. Íslendingar veiða um
1,5 prósent af öllum fiski í heiminum og það eitt og sér ætti að
vera fjandi nóg til að halda þessu
fámenna þjóðfélagi gangandi. En
þar að auki erum við með fleiri
ferðamenn á mann en flestar
þjóðir. Við erum með fimm sinnum meiri orkuframleiðslu á mann
en flest nágrannaríkin. Og svo
allt hitt. Það er rannsóknarefni
hvernig var hægt að klúðra þessu
svona.“
Hver er einfaldasta skýringin á
þessu klúðri?
Andri: „Það er klikk í kerfinu –
líklega hugmyndafræðilegt klikk.
Einhvers staðar lekur peningurinn

út. Það er stjarnfræðilega fáránlegt að það ríki neyð í þorpi sem
veiðir 0,1 prósent af öllum fiski í
heiminum.“

Þetta gerir mann brjálaðan!
Hvernig eru svo Þóra og Andri
stemmd fyrir framtíðinni?
Andri: „Ef þessi kreppa fer ekki
neðar, má að vissu leyti segja að
þetta hafi ekki verið kreppa. Í
Íslandssögulegu tilliti er sársaukastuðullinn ekki kominn nógu hátt
til að þetta geti kallast kreppa.“
Þóra: „Mér hefur oft verið hugsað til forfeðra minna og verið
þeim þakklát fyrir að hafa komist í gegnum alla þessa ömurlegu
tíma í Íslandssögunni og skilað
okkur þó hingað. Sjálf sveiflast ég
á milli kolsvartrar bölsýni og mikillar bjartsýni.“
Fer það ekki dálítið eftir því
hvað manni er sagt í fréttatímunum? Ef það er alltaf verið að tala
um „óveðursský sem hrannast upp
við sjóndeildarhringinn“ er aðeins
erfiðara að vera léttur á því.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þóra: „Tja, hluti af því er að það
er verið að moka flórinn. Það er
margur skíturinn sem kemur í ljós.
Menn gátu bara labbað inn í banka
og sagt: „Ég ætla að fá þrjátíu þúsund milljónir að láni og veðið er
bara bréf í bankanum ykkar. Ég
ætla að setja þetta inn í þetta ehf.
og ef þið vilduð senda þetta til Tortólu þá væri það rosa gott.“ Enginn ber neina persónulega ábyrgð
á þessu. Þetta eru bara hreinar
kennitölur úti um allt. Á meðan er
verið að gjaldfella 200.000 yfirdráttarheimildir á einhverja vesalings kennara. Ég meina, þetta
gerir mann brjálaðan! það er hlutverk fjölmiðla að segja frá hlutunum eins og þeir eru.“
Andri: „Bóla hefur svo mikið
þyngdarafl. Það fer allt á sporbaug um bóluna. Bólan verður
miðja alls. Hugsun þín verður öll
út frá þyngdaraflinu og það var
allt miðað út frá bönkunum. Þú
gast farið í heimspeki af því að
jú, bankarnir réðu stundum heimspekinga.“
Þóra: „Hér erum við með
skemmtilegt listaverkefni. Hvað
ætli Björgólfi finnist um það? Ætli
hann sé til í að sponsa?“
Andri: „Þess vegna er ákveðið
frelsi núna af því að hugurinn er
laus úr viðjum þyngdaraflsins.“
Þóra: „Það góða er líka að alls
konar fólk, sem hefur aldrei velt
fyrir sér pólitík eða hvernig þjóðfélagið er byggt upp, er farið að
pæla. Ég á vinkonur sem voru allt
í einu farnar að spá í þrískiptingu
valdsins og svo framvegis. Maður
sér ýmis ljós í myrkrinu.“
Andri: „Svo sér maður fólk,
sem hefur alltaf pælt mikið í pólitík, verða dauðfegið þegar eitthvað annað kemur upp. Eitthvað
lítið og ómerkilegt mál sem tekur
athyglina. Hvað var það nú aftur
um daginn?“
Þóra: „Var það eitthvað um kjóla
kannski?!“
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Sérskorið ferskt lambalæri þar
sem efsti hluti mjaðmabeins
og rófubeinið er skorið frá og
því er meira kjöt og minna
bein á lærinu!
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100 ára barátta

ÁRTÖL OG ÁFANGAR Í SÖGU KVENNA

Hundrað ár eru liðin frá því þýska kvenréttindakonan Clara Zetkin viðraði hugmyndina um
sérstakan baráttudag kvenna. Hugmyndin barst hratt um heimsbyggðina og nú er 8. mars
baráttudagur kvenna um allan og fagnað með mismunandi hætti. Í tilefni tímamótanna
skoðaði Hólmfríður Helga Sigurðardóttir áfanga í íslenskri kvennasögu og lagði því næst leið
sína í Kringluna til að kanna hug fólks til stöðu kvenréttindamála á í dag.
ANNA MARGRÉT GUNNARSDÓTTIR

HRANNAR HÓLM SIGRÚNARSON

Mér finnst svolítið tabú í kringum femínisma og
kvenréttindabaráttu. Ef maður lætur á sér heyrast
að maður sé svolítið fúll yfir því að hlutirnir séu
ekki jafnir fær maður svip frá fólki og það segir
með svip „já, ert þú svona femínisti“ og hugsar
um leið „hún rakar sig pottþétt ekki undir höndunum“. Mér finnst enn eima eftir af skilaboðunum: „Vertu sæt og ekki segja neitt“. Kannski þarf
bara að markaðssetja femínistana upp á nýtt – fá
bara einhvern góðan almannatengil í það!“

„Staða kvenna hefur farið batnandi en
það má alltaf gera betur. En maður er
farinn að sjá baráttuna meira í kringum
mann, hún er orðin meira áberandi, bæði
hjá körlum og konum. Það eru margir
orðnir miklu meira sammála kvennabaráttunni en þeir voru áður.“

SIMMI ANGEL

GUÐNÝ ÓSK JÓNASDÓTTIR

Kvenmennirnir fá oft ekki jafn mikið að gera
og karlmenn, þó að þær geti oftast unnið störf
jafn vel og karlar. En þetta er að breytast. Ég
hef til dæmis unnið mikið í jarðvinnu og sé þar
kvenmenn keyra vörubíla og vinna á gröfum. Mér
finnst það æðislegt. Það má líka breyta kvennastörfum. Það eru til dæmis nær allir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður konur. Karlar ættu að fá
að vera ljósfeður ef þeir hafa áhuga á því.

„Ég held að karlar ráði aðeins meira
enn þá. En samt ekkert mikið, bara
pínulítið. Það á alveg örugglega eftir
að breytast.“

Launamunur og ofbeldi
Það er klassískt að byrja á að spyrja forstöðukonu Kvennasögusafns Íslands, Auði
Styrkársdóttur, hvort við séum ekki komin
svo langt á veg að það sé engin þörf á
skipulagðri jafnréttisbaráttu í dag? „Þegar
Anna Sigurðardóttir stofnaði Kvennasögusafnið, árið 1975, var einmitt tekið
við hana viðtal í Sjónvarpinu. Þá var hún
spurð að einmitt þessu: „Er nokkur þörf á
safni sem þessu, nú þegar jafnréttismálin
eru komin í höfn?“ Þá var nýbúið að setja
jafnréttislög og stofna Jafnréttisstofu. Þá
hélt fólk að þetta væri bara komið.“
Það er nokkuð um liðið og vissulega
hefur margt breyst til hins betra síðan
árið 1975. „Á mörgum sviðum stendur
Ísland mjög framarlega, þegar við horfum til hluta sem okkur þykja sjálfsagðir,
eins og barnadauða. Hann hefur áhrif á
stöðu kvenna og sýnir stöðu þeirra líka.
En við setjum okkur auðvitað það markmið að staða kvenna og karla sé jöfn. Það
er skráð í lögum og ég held að við séum
flest gíruð inn á það markmið. Og hún er
náttúrlega ekki jöfn.“
Hún tekur launamálin sem eitt mikilvægasta málið í jafnréttisbaráttunni í dag.
„Launabil kynjanna er viðvarandi vanda-

UPPRUNI 8. MARS
Þýska kvenréttindakonan og sósíalistinn Clara Zetkin bar fyrst upp
hugmyndina að sérstökum baráttudegi kvenna á fundi Alþjóðasamtaka
sósíalískra kvenna sem haldinn var
í Kaupmannahöfn árið 1910. Fyrstu
löndin sem tóku formlega þátt
deginum ári seinna voru Danmörk,
Þýskaland, Austurríki og Sviss. Strax
á næstu árum bættust fleiri lönd í
hópinn. Í fyrstu var dagsetningin á
reiki en alltaf var dagurinn haldinn
hátíðlegur í mars.
Mjög var þó misjafnt hvort eða
með hvaða hætti baráttudagsins var
minnst og minna fór fyrir honum
eftir því sem tíminn leið. Alþjóðasamband lýðræðissinnaðra kvenna
var stofnað í París árið 1945. Þau
samtök ákváðu að dagurinn 8.
mars yrði alþjóðlegur baráttudagur kvenna fyrir friði. Með tilkomu
nýju kvennahreyfingarinnar um
1970 gekk 8. mars í endurnýjun
lífdaga. Árið 1977 ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að gera 8. mars að
alþjóðlegum kvennadegi Sameinuðu
þjóðanna.
Baráttudagsins er minnst víða
um heim með misjöfnum hætti. Í
Reykjavík tekur fjöldi samtaka sig
saman og heldur dagskrá í Tjarnarsal
Ráðhúss Reykjavíkur á mánudaginn
klukkan 17. Hana má meðal annars
nálgast á heimasíðu Kvenréttindafélags Íslands, www.krfi.is.

mál sem enginn virðist kunna neina lausn
á. Launabil karla og kvenna er meira hér
en í nágrannalöndunum, talsvert mikið
meira. Þetta þyrfti að stúdera miklu
betur en gert er. Við þurfum að horfa til
nágrannalanda okkar og rannsaka hvað er
öðruvísi hér en þar.“
Ofbeldi gagnvart konum er annað stórt
jafnréttismál sem taka þarf á, að mati
Auðar. „Þetta er því miður stórt vandamál hér á landi. Í því er auðvitað ekkert
jafnrétti og þetta er eitt af þeim málum
sem kvennasamtök um allan heim beita
sér mjög fyrir.“
Launamunurinn og ofbeldið eru þau mál
sem Auði þykir brýnast að taka á núna. „Ef
við tökum stjórnmálasviðið gerum við
okkur auðvitað ekki ánægð með 40 prósenta þátttöku kvenna á þingi. Auðvitað
ekki, við viljum að hún verði 50 prósent.
En við kunnum ráð við þessu og það er
meðvitað unnið að því í flestum flokkum
að fjölga konum. Það sama má segja um
opinberar stöður og stjórnunarstöður. Það
er hins vegar mikill munur á stjórnmálalífinu annars vegar og efnahagslífinu hins
vegar. Staða kvenna er enn þá mun veikari
í efnahagslífinu.“

AUÐUR STYRKÁRSDÓTTIR Forstöðukona Kvenna-

sögusafns Íslands segir launamun kynjanna
og ofbeldi gagnvart konum mikilvægustu mál
jafnréttisbaráttunnar í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HREINN SIGURÐSSON
„Karlmenn standa alls ekkert í vegi fyrir konum, það er
mesti misskilningur. Ég sé ekki betur en að kvenfólk
hafi réttindi á við karlmenn hér á Íslandi, svo ég sé ekki
ástæðu fyrir kvenfólk að kvarta yfir jafnréttismálum. En
svo eru reyndar margar konur sem treysta ekki öðrum
konum, þegar til kastanna kemur. Ég talaði við konu
í gær, sem var að fara á spítala. Hún sagðist svo fegin
því að það væri enginn kvenlæknir sem ætti að annast
hana!“

BIRTA LÍF ÞÓRUDÓTTIR OG
KRISTÍN HELGA ÓLAFSDÓTTIR
Birta Líf: „Hvað eru eiginlega jafnréttismál? Já, meinarðu svona að
karlar fái meira borgað? Mér finnst það ömurlegt!“
Kristín Helga: „Það fer samt eftir því við hvað maður vinnur, ef
maður er frægur skiptir það ekki máli, eins og ég ætla að verða, fyrir
að syngja, dansa og leika. „En ef maður er kannski að vinna á skrifstofu þá skiptir það máli. Þá fá konur miklu minni laun. Við lærum í
skólanum að konur þurfi að berjast fyrir sínum rétti, í samfélagsfræði.“
Birta Líf: „Við ætlum pottþétt að gera það.“

RAGNAR GUNNLAUGSSON
„Konur þurfa að koma meira að stjórnum
fyrirtækja, þær eru svolítið á eftir enn þá þar. Þú
sérð ekki margar konur á toppi fyrirtækja enn
þá. Maður einblínir á jafnrétti, það er auðvitað
eitthvað sem við viljum hafa.“

1850 Dætrum veittur sami erfðaréttur og sonum.
Áður erfðu dætur einn þriðja hluta en synir tvo
þriðju.
1861 Ógiftar konur, 25 ára og eldri, urðu myndugar
(sjálfráða og fjárráða). Giftar konur voru áfram
ómyndugar.
1863 Vilhelmína Lever „verslunarborgarinna“ á Akureyri kaus í bæjarstjórnarkosningum á Akureyri
árið 1863 og aftur 1866. Kosningarétt höfðu
samkvæmt lögum allir fullmyndugir menn.
1874 Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður af Þóru
Melsteð og eiginmanni hennar Páli Melsteð.
Skólinn var fyrsta menntastofnunin sem bauð
konum formlega menntun.
1876 Júlíana Jónsdóttir varð fyrst kvenna til að gefa
út skáldrit hér á landi. Það var ljóðabókin
Stúlka sem hún gaf út á eigin kostnað.
1882 Ekkjur og aðrar ógiftar konur sem stóðu fyrir
búi eða áttu með sig sjálfar, fengu kosningarétt
þegar kjósa átti í hreppsnefnd, sýslunefnd,
bæjarstjórn og á safnaðarfundum.
1887 Bríet Bjarnhéðinsdóttir hélt opinberan fyrirlestur 30. desember, fyrst kvenna, í Góðtemplarahúsinu í Reykjavík.
1895 Í janúar hófst útgáfa kvennablaðsins Framsóknar (1895-1901) á Seyðisfirði. Útgefendur
og ritstýrur voru Sigríður Þorsteinsdóttir og
Ingibjörg Skaftadóttir. Í Reykjavík hófst útgáfa
Kvennablaðsins (1895-1919) í febrúar. Útgefandi og ritstýra var Bríet Bjarnhéðinsdóttir.
1900 Sett lög um fjármál hjóna. Með þeim fékk gift
kona yfirráð yfir eigin tekjum og eignum.
1904 Ný reglugerð fyrir Menntaskólann í Reykjavík
(Lærða skólann) heimilaði stúlkum aðgang að
skólanum og nutu þær þar með sömu réttinda
og piltar til náms við skólann.
1907 Kvenréttindafélag Íslands var stofnað af Bríeti
Bjarnhéðinsdóttur og fleiri baráttukonum 27.
janúar.
1907 Fyrsta verkfall verkakvenna. Sumarið 1907
fóru hafnfirskar verkakonur, sem unnu við
fiskbreiðslu, í verkfall. Verkfallið stóð stutt yfir,
dagsstund eða svo, og uppskáru konurnar
launahækkun.
1908 Kvenréttindafélag Íslands og önnur kvenfélög í Reykjavík stóðu saman að kvennalista
til framboðs við bæjarstjórnarkosningarnar.
Allar konurnar fjórar á listanum náðu kjöri í
bæjarstjórn. Þetta voru Bríet Bjarnhéðinsdóttir,
Guðrún Björnsdóttir, Katrín Magnússon og
Þórunn Jónassen.
1915 Ný stjórnarskrá fyrir Ísland var staðfest af
konungi 19. júní. Þar með fengu konur, 40 ára
og eldri, kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Aldurstakmarkið skyldi lækka um eitt ár
næstu fimmtán árin þar til 25 ára aldri væri
náð, en það var aldurstakmark kosningabærra
karlmanna. Þetta ákvæði var fellt úr gildi árið
1920. Eftir það hafa konur og karlar notið sama
réttar við kosningar til Alþingis.
1917 Kristín Ólafsdóttir lauk embættisprófi í læknisfræði frá Háskóla Íslands, fyrst kvenna. Hún
var jafnframt fyrsta konan til að ljúka prófi frá
Háskóla Íslands.
1922 Ingibjörg H. Bjarnason var kosin á Alþingi, fyrst
kvenna, af sérstökum kvennalista. Hún gekk
síðar til liðs við Íhaldsflokkinn.
1935 Sett lög um getnaðarvarnir og fóstureyðingar.
Fóstureyðingar voru heimilaðar í sérstökum
tilfellum og máttu læknar veita konum upplýsingar um þungunarvarnir.
1969 Margrét G. Guðnadóttir var skipuð prófessor
við læknadeild Háskóla Íslands. Margrét varð
þar með fyrst kvenna til að gegna embætti
prófessors við háskólann.
1970 Auður Auðuns lögfræðingur varð fyrst kvenna
ráðherra í ríkisstjórn Íslands þegar hún tók við
embætti dóms- og kirkjumálaráðherra.
1970 Rauðsokkuhreyfingin var stofnuð 4. október.
Rauðsokkur tóku þátt í 1. maí göngu verkalýðsins þetta ár og vöktu mikla athygli.
1974 Auður Eir Vilhjálmsdóttir var vígð til prests, fyrst
kvenna.
1976 Sett lög um jafnrétti kvenna og karla. Lögin
áttu að stuðla að jafnrétti og jafnri stöðu karla
og kvenna.
1980 Vigdís Finnbogadóttir kjörin forseti Íslands.
Hún varð fyrst kvenna í heiminum til að gegna
embætti lýðræðislega kjörins forseta. Vigdís
gegndi embætti til ársins 1996.
1982 Kvennaframboð stofnað í Reykjavík. Við kosningarnar vorið 1982 fékk Kvennaframboðið
tvær konur kjörnar í borgarstjórn í Reykjavík og
sömuleiðis tvær í bæjarstjórn á Akureyri.
1983 Kvennalistinn var stofnaður og bauð fram í
þremur kjördæmum við alþingiskosningarnar
þetta ár. Þrjár konur voru kjörnar á þing fyrir
Kvennalistann, Sigríður Dúna Kristmundsdóttir,
Guðrún Agnarsdóttir og Kristín Halldórsdóttir.
1988 Guðrún Helgadóttir varð forseti sameinaðs
þings, fyrst kvenna.
1991 Sigríður Á. Snævarr tók við embætti sendiherra
Íslands, fyrst kvenna, í Stokkhólmi.
1997 Helga Kress var skipuð forseti Heimspekideildar við Háskóla Íslands árið 1997 og varð
þar með fyrst kvenna til að gegna embætti
deildarforseta við háskólann.
Heimild: Kvennasögusafn Íslands. Á vef Kvennasögusafnsins má sjá fleiri mikilvæg ártöl í sögu
íslenskra kvenna.
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Leið til að kynnast innri veruleika
Alþjóða Sam-Frímúrarareglan „Le Droit Humain“ opnar dyr sínar í dag þar sem almenningur getur fræðst um starfsemina og
forvitnast um hina fornu leyndardóma sem hafa fylgt hinum leynilegu frímúrurum í gegnum aldirnar. Anna Margrét Björnsson
ræddi við þau Baldur Gíslason og Signýju Sæmundsdóttur sem bæði eru í reglunni.
HVAÐ ER SAM-FRÍMÚRARAREGLAN?
Alþjóða Sam-Frímúrarareglan eru mannræktarsamtök þar
sem karlar og konur starfa saman á jafnréttisgrundvelli
samkvæmt siðakerfi frímúrara sem bjóða mönnum táknræna aðferð til að kynnast innri veruleika. Lögð er áhersla
á jafnrétti, trúfrelsi og opinn leitandi huga.
Á miðöldum veittu slíkar reglur einungis karlmönnum
viðtöku en á þeim tímum þóttu konur óæðri karlmönnum.
Til forna störfuðu karlar og konur saman í launhelgum
horfinna menningarheima en miðaldahefðin var ekki rofin
fyrr en með tilkomu Alþjóða Sam-Frímúrarareglunnar „Le
Droit Humain“ er taldi nauðsynlegt að skila starfi frímúrara
til nútímans í samræmi við breytt þjóðfélagsviðhorf og
jafnréttishugsjón.
Uppruna þessarar reglu má rekja til frímúrarastúkunnar Les Libres Penseurs (Frjálsir hugsuðir) í Frakklandi.
Meðlimir þessarar stúku höfðu kynnst Maríu Deraismes
(1828-1894) sem var í forystu kvenréttindahreyfingarinnar
frönsku og óþreytandi að hvetja konur til starfa á sem
flestum sviðum. Hún var rithöfundur og blaðamaður og
nýtur mikillar virðingar í franskri sögu. Bræður áðurgreindrar stúku töldu sig ekki geta fundið neitt sem mælti gegn
því að kona yrði frímúrari nema vanhugsuð venja, og þar
af leiðandi vígðu þeir hana árið 1882. Maria Deraismes
beitti sér svo fyrir því ásamt stjórnmálamanninum dr.
Georges Martin (1844-1916) að stofnuð var Alþjóða SamFrímúrarareglan Le Droit Humain sem stórstúka í París
1893. Voru stofnendur átján og þar á meðal má nefna
Clemence Royer (1830-1902), sem einnig var í forystu
frönsku kvenréttindahreyfingarinnar og vann að vísindastörfum. Sérstakir kynningarfundir verða í dag klukkan 14 á
eftirtöldum stöðum: Reykjavík, Kirkjustétt 2-6, Akureyri að
Glerárgötu 32 og á Egilsstöðum í Frímúrarahúsinu Tjarnarási 6. www.samfrim.is

FEGURÐ HINNA FORNU LAUNHELGA Fréttablaðinu bauðst að mynda í fyrsta sinn musteri Sam-Frímúrarareglunnar á Kirkjustétt en hér má sjá
fundarsal með svarthvítu gólfi og súlum undir stjörnuhimni auk ýmissa tákna sem notuð eru í siðfræði frímúrara.
FRÉTTABLAÐIÐ /GVA

Að leita að sjálfum sér
Á góðæristímum vilja menn gleyma andlegum málefnum,“ segir Baldur Gíslason
sem hefur verið í Sam-Frímúrarareglunni
í fimmtán ár. „Ástæða þess að við erum að
kynna regluna í dag er til þess að minna á
okkur. Það eru þannig tímar í dag að fólki
veitir ekki af að hugsa aðeins inn á við og
rækta sjálft sig og reglan er tæki til þess.“
Innganga Baldurs í regluna á sínum tíma var
frekar óvænt að hans sögn.„ Þetta var ekkert
sem ég hafði verið að hugsa út í og var ekkert
sérstaklega jákvæður gagnvart frímúrarareglunni. En svo gengu þrjár góðar vinkonur mínar í regluna og það vakti athygli mína,
ekki síst vegna þess að Sam-Frímúrarareglan er blönduð regla en ekki karlaregla. Ég
hef alltaf verið í jafnréttisumhverfi og það
hefði aldrei hvarflað að mér að fara í karlaregluna.“
Baldur segir ýmislegt hafa komið sér á
óvart þegar hann gekk í regluna. „Starfið
í reglunni snýst um ákveðna heimspeki en
ekki trúarbrögð sem hentar mér betur. Reglan lítur jafnt á öll trúarbrögð og það skiptir ekki máli hvaða trúarbrögð þú aðhyllist,
ef þá einhver. Þessi regla byggist aðallega
á ævafornum hefðum og siðum, siðum sem
eru miklu eldri en kristin trú. Hún einkennist aðallega af táknfræði sem sagnfræðingar hafa rakið jafnvel til Súmera og enn eru
fræðimenn með miklar vangaveltur um hvaðan táknin koma. Táknfræðin er mjög stór
þáttur í starfinu og við lesum okkur mikið

til um táknin og hvaða sess þau
skipa í sögu mannsins. Hjá okkur
í reglunni eru alls kyns trúarlegar
bækur eins og Biblían og Kóraninn til þess að undirstrika að við
erum óháð trúarbrögðum.“

einhverju leyti breytir upplýsingavæðingin leyndinni, það er á
hreinu. Það er hægt að fara inn
á Amazon og panta bækur og fá
miklar upplýsingar um starf frímúrara. Hins vegar mun fólk ekki
skilja kjarnann í starfi frímúrara
Leyndin er spennandi
bara með því að sjá brot á myndskeiðum eða lýsingar í bókum.“
Andleg málefni höfðu verið Baldri
Spurður um hvort leyndin sem
hugleikin um nokkurt skeið áður
en hann gekk í Sam-Frímúrarahvílir yfir reglunni virki jákvætt
regluna. „Ég velti því í sífellu
eða neikvætt á þá sem standa utan
fyrir mér hvort að það væri eitthennar segir Baldur að leyndin
hvað í þessum heimi sem væri BALDUR GÍSLASON,
sé auðvitað neikvæð fyrir marga
ákveðið fyrirfram. Hvort að það SKÓLASTJÓRI TÆKNIenda hafi margar samsæriskennværi til einhvers konar alheims- SKÓLANS
ingar verið búnar til vegna hennorka sem hefði stjórn á þessum kaótíska
ar. „Leyndin er hins vegar mikilvæg sérheimi. Er til afl sem við höfum aðgang að
staklega sem hluti af þeirri leit sem maður
og getum notað til góðs? Ég var líka mikið í
gengur í gegnum sem frímúrari. Ég hugsa
heilun og hef gaman af því að velta fyrir mér
þetta þannig að það sé ekki gaman að lesa
árum fólks eins og talað er um í austrænni
spennandi bók ef maður les síðasta kaflann
fyrst. Menn verða að upplifa hlutina í réttri
heimspeki. Ég trúi því að við séum hluti af
orkumynd heimsins.“ Spurður um hvort reglröð. Ég held að leyndin sé spennandi fyrir
an hafi veitt honum svörin sem hann hafði
marga, það er gaman þegar maður veit ekki
leitað að svarar hann að svörin finni maður
alveg hvað maður á í vændum.“
bara innra með sér. „En þetta er tæki sem
Andlegi þátturinn vill oft gleymast
hefur hjálpað mér í leitinni, taktviss nálgun sem hjálpar manni að finna svörin sem
Baldur segir Sam-Frímúrararegluna haft
maður leitar að.“
mjög jákvæð áhrif á líf sitt á óbeinan hátt.
Í dag er hægt að nálgast ýmsar upplýsing„Maður veltir hlutunum meira fyrir sér og
ar um frímúrarareglur á Netinu og í bókum
reynir að bæta sjálfan sig og vera betri þjóðog því spurning hvort leynireglur eigi sér
félagsþegn. Reglan byggir dálítið á hægagangi og allt gengur rólega fyrir sig. Hún
framtíð í netvæddu nútímasamfélagi? „Að

er stigskipt og menn eru vígðir inn á fyrsta
stig. Þeir eiga að ráða í ákveðin tákn á þeim
tíma og tengja þau við sjálfa sig og þegar
þeir hafa fengið svar við fyrstu spurningunum þá teljast þeir tilbúnir til að fara upp
á annað stig og svo koll af kolli. Í reglunni
okkar eru í raun þrjú stig og svo mörg hliðarstig innan þeirra.“
Alls kyns fólk gengur til liðs við regluna
að sögn Baldurs og myndar góðan þverskurð
af þjóðfélaginu. „En Sam-Frímúrarareglan
er enn þannig að konur eru í meirihluta og
við þyrftum að fá fleiri karlmenn inn til að
viðhalda góðu jafnrétti.“ Baldur sækir fundi,
líkt og aðrir í reglunni á tveggja vikna fresti
og mæting á fundi er mikilvægur liður í að
sinna starfinu og eigin þroska. „Á fundum
er viðhöfð sérstök siðræn athöfn og oft eru
flutt erindi. Mér finnst þetta mjög mikilvægt,
að hafa einhvern stað þar sem maður getur
dregið sig út úr þessu daglega amstri. Að
sækja fundina er eitt og sér sálaruppbygging. Fólk nú til dags er duglegt að sinna fjölskyldu, starfi og líkamsrækt en andlegi þátturinn vill oft gleymast. Það er mikilvægt að
rækta sálina.“ En er þá ekkert leyndarmál
sem reglan býr yfir eða heilagur kaleikur
grafinn? „Ég hef að minnsta kosti ekki grafið
hann upp enn,“ segir Baldur og hlær. „Þetta
snýst um það að uppgötva leyndarmálið hjá
sjálfum sér. Fólk verður að hafa þolinmæði
því þetta er ekki skyndilausn eins og svo
margt annað sem býðst í nútímasamfélagi.“

Mannrækt og mannvirðing að leiðarljósi
„Ég gekk í regluna eftir samtal við vini og
kunningja sem voru í reglunni og hún vakti
forvitni mína,“ segir Signý sem segist hafa
aðallega heillast af mannúðarstefnunni í
reglunni. „Mig langaði til þess að vita hvar
ég stæði í lífinu og hvað ég gæti gert betur.“
Signý hafði lítið sem ekkert heyrt um regluna
áður fyrir utan að hafa sungið á samkomum
karlareglunnar í Reykjavik.
„Reglan hefur gefið mér afar mikið,“ segir
Signý. „Það er mjög gott að stunda þetta starf,
maður styrkist, kafar dýpra í sjálfan sig og
fær að umgangast það góða fólk sem er innan
reglunnar.“ Signý segist hafa notið þess að
starfa í reglunni. „Það má segja að þetta sé
ákveðin lífsspeki og að reglan leggur upp með
ákveðin lífsgildi og ákveðin markmið. Síðan
er það eftir hverjum og einum að vinna eftir
þeim.“ Fordómar gagnvart reglunni eiga ekki
við nein rök að styðjast, segir Signý. „Þetta

eru ekki samtök sem eru að reyna að koma
meðlimum sínum til metorða á einhvern hátt,
langt frá því. Þetta er mannúðarregla fyrst og
fremst. Fólk ætti að gefa þessu tækifæri og
ekki að láta stjórnast af fordómum.“

Trúfrelsi í reglunni
Signý segir Sam-Frímúrararegluna vera mikilvæga einmitt í nútímanum í erli samfélagsins. „Fólk er alltaf svo upptekið og er alltaf
að flýta sér. Það staldrar of sjaldan við til að
taka púlsinn á sjálfum sér. Það eru svo margir sem taka ekki eftir því hvað er að gerast í
þeirra innri veruleika. Andlegi þátturinn er
okkur mönnunum mjög mikilvægur.“ Signý
segir áhuga sinn á andlegum málefnum hafa
eflst þegar hún gekk í gegnum veikindi. „ Þau
ollu því að ég fór að hugsa meira um þessa
hluti sem varð til þess að áhuginn kviknaði
á reglunni. Andleg málefni skipta mig máli í

daglegu starfi og í lífinu yfirhöfuð. Maður þarf að vera í andlegu
jafnvægi til að takast á við áreiti
og árekstra í lífinu.“ Signý hefur
sína guðstrú en það er trúfrelsi í
reglunni. „Trúfrelsi er mjög mikilvægur þáttur í Sam-Frímúrarareglunni.“

Á fundum fær maður frið frá hinu
daglega amstri og þetta er eins og
ákveðin hugleiðsla. Á bak við regluna liggur líka heilmikil saga og
grúsk og þetta vekur áhuga.Það er
mikil lífsspeki í kringum regluna.
Það er ekki verið að þröngva einu
upp á einn eða neinn. En reglan er
ekki einhver töfralausn, maður fer
Mikil saga sem vekur áhuga
ekki á fund og stingur sér í samband og öðlast skilning,“ segir
Öllum er frjáls aðgangur að reglunni en til þess að sækja um þarf
Signý og hlær. „Ég held að mannfólk að vera orðið tuttugu og eins
ræktin sé það sem skiptir mestu
SIGNÝ SÆMUNDDÓTTIR
máli í reglunni og að gera gagn,
árs og vera með hreint sakavott- SÖNGKONA
fyrir sjálfan sig og aðra, að gera
orð og vera með meðmælanda
innan reglunnar. „Svo eru reglulegir fundir
eitthvað mikilvægt við líf sitt. Maður lærir
en í þeim felst hin andlega vinna. Það er sjálflíka að bera virðingu fyrir sjálfum sér og
öðrum manneskjum. Undanfarin ár finnst
sagt hægt að sækja hinar og þessar upplýsingmanni þetta hafa dálítið gleymst í okkar
ar um frímúrara á Netinu en þú þarft að fara
inn í regluna til þess að skilja hvað átt er við.
ágæta íslenska samfélagi.“

10

%

Aukaafsláttur
núna um helgina
5. - 7 mars

20

%

AFSLÁTTUR AF ÖLLU Í
TENGSLUM VIÐ FERMINGUNA
m.a.: merktar sálmabækur,
áprentun á servíettur, skrautskrifuð
kerti, blómaskreytingar, gestabækur,
hanskar, hárskraut
og margt fleira.
Sjá nánar á
www.blomaval.is

Fermingarhelgi
ALLAR
POTTAPLÖNTUR
OG POTTAHLÍFAR

25
afsláttur

%

Frábær tilboð um land allt

Hundasýning

Chihuahuadeild Hundaræktarfélag Íslands
er með hundasýningu í Skútuvogi í dag

kl. 11:00-15:00

10 stk

TÚLIPANAR

999

kr

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

SÓL

BORGIR

ÆVINTÝRI

VOR OG SUMAR 2010

Hér kynnum við glæsilegt úrval af ferðum í vor og sumar 2010. Á öllum þessum stöðum leggjum við
megináherslu á að velja vandaða og fjölskylduvæna gististaði á sanngjörnu verði. Markmið okkar er sem
fyrr að viðskiptavinir okkar komi heim með frábærar minningar um skemmtilegt sumarfrí. Áratuga reynsla
Úrvals-Útsýnar og þaulreyndir fararstjórar tryggja farþegum okkar gott frí í sumar á frábæru verði!

Perla Tyrklands
Marmaris er einn vinsælasti ferðamannastaður á Tyrklandi og hefur
svo sannarlega slegið í gegn hjá Íslendingum. Þetta er fallegur
strandbær í skógi vöxnum fjallshlíðum. Veitingastaðir eru þekktir fyrir
fjölbreytni og ferskleika. Gestrisni heimamanna er rómuð og verðlag
er sérlega hagstætt. Áfangastaður þar sem allir finna eitthvað við sitt
hæfi!

Marmaris

Fljótandi gisting!

Hótel Forum Residence

FRÁ
Brottför

20. júlí

126.670kr.*

á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð
með 2 svefnherbergjum í 10 nætur.

Ekki missa af...
Á Marmaris er kjörið tækifæri
til að leigja seglskútu og njóta
dýrðarinnar á Marmarisflóa.
Köfun í Marmaris er einstaklega
skemmtileg.

Úrval-Útsýn kynnir nýjan og
spennandi ferðamöguleika
í samstarfi við íslenska
skútufyrirtækið Seaways-sailing.
Ógleymanlegt ævintýri á einu besta
siglingasvæði í Miðjarðarhafinu. 7
daga sigling og dvöl í 3 eða 4 nætur
í Göcek. Frábært fyrir litla hópa
eða fjölskyldur. Lágmarksþátttaka
er 4 og hámark 6 í hverri ferð.

Vinalegur smábær

Albir
Hótel Kaktus Albir

FRÁ
Brottför
25. maí

99.930kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
herbergi í 6 nætur með hálfu fæði.

Stórkostlegasti rússíbani Spánar!
Albir er stutt frá Benidorm sem er hvað frægastur fyrir fjörugt næturlíf með
Benidorm Palace fremstan í flokki. Skammt frá þessum tveimur stöðum er Terra
Mitica, glæsilegur fjölskyldu- og skemmtigarður. Þar er fjöldi leiktækja og glæsilegra
veitingastaða, að ógleymdum stórkostlegasta rússíbana Spánar. Á svæðin eru einnig að
finna Aqualandia sem er frábær vatnskemmtigarður fyrir alla fjölskylduna.

Albir er vinalegur smábær
rétt fyrir utan Benidorm. Öll
fjölskyldan tekur ástfóstri við
staðinn sem skartar einstöku
andrúmslofti. Á Albir er hægt
að finna allt það sem maður
getur hugsað sér þegar
slappað er af á sólarströnd.
Vatnsrennibrautagarðar og
skemmtigarðar í bland við falleg
kaffihús og iðandi mannlíf. Á aðra
höndina er Miðjarðarhafið og
sólhvítar sandstrendur og á hina
rís fjallahringur með yndislegum
þorpum og ógleymanlegum
ævintýrum.

Ferðaskrifstofa

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega.
Leyfishafi
Ferðamálastofu

SKÍÐI

GOLF

ÍÞRÓTTIR

Staður hinna vandlátu
Tenerife sker sig úr eyjunum á Kanarí fyrir einstaka veðursæld og
stórkostlegt náttúrufar, hreinleika og góðan aðbúnað. Við bjóðum
ferðir til vinsælustu staða eyjarinnar, Playa de las Americas og
Costa Adeje. Strandlengjan er samsett úr mörgum samliggjandi
sandströndum á borð við dekurströndina Playa del Duque. Þú getur
m.a. leikið 18 holu golf á Tenerife, farið í gókart, kafað eða verslað
hagstætt í verslunarmiðstöðvum. Eitt stærsta mörgæsa- og
páfagaukasafn heims er að finna í Loro Parque þar sem einnig er
hægt að komast í návígi við tígrisdýr, górillur og krókódíla frá Afríku.
Tenerife er ótæmandi brunnur afþreyingar og afslöppunar.

Tenerife
Parque de las Americas

FRÁ
Brottför

95.670kr.*

26. júní á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með einu svefnherberbi í viku.

Ekki missa af...
Skoðunarferð upp á tindinn El Teide,
hæsta fjalli Spánar.
Einum fallegasta dýragarði Evrópu,
Loro Parque.
Ferð í glæsilega fjölskyldu- og
skemmtigarðinn Siam Park.

Vinsælastur frá upphafi!

Portúgal
Aparthotel Oceanus

FRÁ
Brottför

79.900kr.*

10. júní á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með einu svefnherberbi í viku.

Úrval Útsýn brautryðjandi í Porúgal
Úrval Útsýn hefur hlotið æðstu viðurkenningu stjórnvalda í Algarve-héraði fyrir
braut-ryðjendastarf í sólarlandaferðum til Portúgals og þátt ferðaskrifstofunnar í
uppbyggingu ferðamannaþjónustu héraðsins.

Ótal Íslendingar eiga góðar
minningar frá Portúgal enda
hefur landið verið allra vinsælasti
áfangastaður okkar árum saman.
Í Portúgal mætast gamli og nýi
tíminn og mynda heillandi veröld.
Portúgal er land sólgylltra stranda,
skuggsælla skóga, öldusorﬁnna
kletta og hvítkalkaðra húsa.
Land þar sem virðulegir kastalar,
kyrrlátar kirkjur og syngjandi
vindmyllur standa eins og þær
haﬁ orðið viðskila við nútímann.
Albufeira er gamall ﬁskimannabær
í Algarve- héraði en í dag býður hann
upp á ﬂest það sem ferðamenn á
sólarstað þrá.

Draumafríið í framandi fegurð!
Töfralandið Tyrkland verður stöðugt vinsælli áfangastaður fyrir
ævintýraþyrsta Íslendinga sem vilja hafa það náðugt á fallegum ströndum,
leika sér í sjónum eða kynnast glæsilegri menningarsögu landsins.

Antalya
Hótel Bahia Lara

FRÁ
Brottför
11. apríl

169.900kr.

ALLT

INNIFALIÐ
OG ALGJÖR
LÚXUS!

Antalya og nágrenni er einn eftirsóttasti áfangastaður Evrópubúa
hin síðustu ár. Þar fer saman skínandi sól, fallegar strendur, mikil
náttúrufegurð, góður matur og einstök gestrisni heimamanna. Antalya
liggur við samnefndan ﬂóa á suðurströnd Tyrklands. Miðjarðarhaﬁð glitrar
í sólinni en í fjarska glittir í Taurus-fjallgarðinn í bláleitri móðu.

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 8
nætur og ALLT INNIFALIÐ!

5 stjörnu lúxus!
Úrval Útsýn býður upp á 3
spennandi gistimöguleika í þessari
ferð, Concorde Resort &Spa, Bahia
Lara og Hotel Limak Lara. Öll
hótelin eru fyrsta flokks 5 stjörnu
lúxus hótel þar sem allt er innifalið.

Það borgar sig að vera
vinur okkar á

Það er skemmtilegt að vera vinur
okkar á Facebook! Við látum þig vita
af frábærum tilboðum, leikjum og
vinningum og spennandi uppboðum!

NÝR VOR OG SUMAR
BÆKLINGUR KEMUR
ÚT 13. MARS!
Þann 13. mars næstkomandi mun
Úrval Útsýn kynna nýja vor og sumar
bækling sem dreift verður í Kringlunni í
sérstakri ferðahelgi.

4 jafnar
vaxtalausar
greiðslur

ausar og jafnar
um í fjórar vaxtal
Skiptu kostnaðin w.urvalutsyn.is. Miðað við að
ww
á
kað á
greiðslur
iðslukorti eða bó
greitt sé með gre ugjald leggst ofan á
rsl
fæ
3%
.
netinu
uppgeﬁð verð.

MEIRA Á

urvalutsyn.is
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OLÍULEIT MEÐ HLJÓÐENDURVARPSMÆLINGUM

Olíuleitarskipin
þurfa svigrúm
1,5 Km

Heiðmörk

Grafarvogur
ut
ra
ab
ikl
M

Viðey

9K
m

Myndin sýnir glöggt umfang
og stærð olíuleitarskips og
búnaðar þess í samanburði
við miðborg Reykjavíkur.
Ætla má, að allur fiskur sem
lendir fyrir hljóðsprengingunum fælist. Einhver hluti
seiða og smærri lífvera er
talinn drepast við höggið.
Rannsóknir sýna að stór hluti
fisks hverfur af svæði sem
nær að minnsta kosti 18
sjómílur út frá leitarsvæðinu.
Rannsóknaskipin eru
öflug. Það nýjasta sem
byggt hefur verið er 102,2
metrar að lengd og 27
metrar að breidd. Breiddin
með þyrlupalli er 40 metrar.
Um borð eru 10 vindur
með 7.500 metra köplum
hver og 16 vindur með
9.500 metra köplum hver
til að nema endurvarp frá
hátíðnibylgjum. Vélar eru 4 x
4145 kW og 2 x 2765 kW og
hliðarskrúfur að auki. Klefar
eru fyrir sjötíu og eru flestir
í áhöfn vísinda- og tæknimenn. Smíðaverð var áætlað
um fimmtán milljarðar
íslenskra króna.

Engey

Öskjuhlíð
Flugvöllur

Gæsluskip

Gæsluskip

íla
jóm
1,5 s

1,5
sjó
míl
a

Seltjarnarnes
Rannsóknaskip

Leitin að svarta gullinu
Vonir Íslendinga um olíufund á Drekasvæðinu fengu byr undir báða vængi með efnahagshruninu. Í olíustórveldinu Noregi er
hins vegar tekist á um umhverfismálin og vert er að gefa því gaum. Svavar Hávarðsson leit til norðurs og komst að því að það er
hvorki einfalt né er það óumdeilt hvernig staðið er að leit að olíulindum framtíðarinnar.

Í

vikugamalli skýrslu norsku hafrannsóknastofnunarinnar kemur
fram að olíuleit með svokölluðum
hljóðendurvarpsmælingum hefur töluverð áhrif á botnlægan fisk í nágrenni
mælinganna. Helstu niðurstöður sýna
að fiskurinn verður mjög órólegur og er á
stöðugu sundi, ólíkt því sem hann gerir við
venjulegar aðstæður. Við þetta urðu sjómenn
í Norður-Noregi áþreifanlega varir síðastliðið
sumar þar sem sjómenn á línuveiðum fengu
vart bein úr sjó vegna mælinga við Lofoten. Á
sama tíma voru netasjómenn alsælir og töluðu
um fiskgengd sem aldrei fyrr. Ástæðan er sú
að flýjandi fiskurinn gekk í netin en veiddist
ekki á línu þar sem hann sækir í æti.
Þó að niðurstöðurnar bendi ekki til að
mælingarnar hafi afgerandi eða langvarandi áhrif á lífríkið þá er hafa þær engu að
síður hápólitíska þýðingu. Samtök útvegsog sjómanna annars vegar og olíuleitar- og
olíuvinnslufyrirtækin hins vegar takast á
um mikla hagsmuni og reyna að hafa áhrif
á hvort og hvenær norsk stjórnvöld leyfa
rannsóknir og vinnslu á hafsvæðum þar sem
hefðbundin fiskimið norskra sjómanna liggja.
Saga olíuvinnslu við Noreg ætti hins vegar
ekki að vekja sjómönnum mikla bjartsýni.
Lífríkið hefur ekki verið látið njóta vafans
hingað til.

Olíurannsóknir við Ísland
Á landgrunni Íslands eru þrjú svæði þar
sem talið er mögulegt að finna jarðolíu eða
jarðgas í nýtanlegu magni. Þessi svæði eru
Bergrisasvæðið á Hatton-Rockall grunni,
Gammssvæðið á landgrunni Norðurlands og
Drekasvæðið norðaustur af landinu.
Lengi hefur verið vitað um hugsanlegan
olíufund á Drekasvæðinu vegna jarðfræðilegs skyldleika þess við Austur-Grænland,
landgrunn Vestur-Noregs og landgrunn Færeyja og Hjaltlands. Vitað er að olía hefur
myndast við Grænland og á hinum svæðunum hefur hún þegar fundist í vinnanlegu
magni. Á þessu byggja vonir Íslendinga um
að komast í hóp olíuvinnsluríkja heims með
öllum þeim auði sem því fylgir. Þessar væntingar fengu byr undir báða vængi með útboði
íslenskra stjórnvalda á leitarleyfum í ársbyrjun 2009 og margir gripu sem haldreipi á
fyrstu dögum kreppunnar. Síðan hafa áform
leitarfyrirtækja breyst, eða þeim seinkað, og
útboð sérleyfa til rannsókna á Drekasvæðinu
mun fara fram á ný árið 2011.
Auðvitað er vitneskja jarðfræðinga um
mögulegar olíulindir innan íslenskrar lögsögu ekki almannarómur og því síður að

rannsóknir á svæðinu hófust fyrir alvöru
árið 1985 og stóðu til ársins 1992. Þá var gerð
sameiginleg forkönnun íslenskra og norskra
stjórnvalda á grunni samkomulags þjóðanna
um Jan Mayen-svæðið frá 1981, sem kvað á
um að slík forkönnun yrði gerð.
Þá voru gerðar hljóðendurvarpsmælingar á 5.150 kílómetra svæði en olíuleitarfyrirtækið InSeis fékk þriggja ára leyfi til olíuleitar á norðanverðu Drekasvæðinu í júlí
2001 og mældi 2.800 kílómetra sama ár. Þá
fékk olíuleitarfyrirtækið TGS NOPEC leitarleyfi á sunnanverðu Drekasvæðinu og á
landgrunni Austurlands í einn mánuð á árinu
2002 og sigldi þar um 800 kílómetra með sama
hætti. Nýlega voru síðan kynntar mælingar
Wavefield-InSeis á Drekasvæðinu frá sumrinu
2008, sem gerðar voru til viðbótar við fyrri
mælingar fyrirtækisins á svæðinu árið 2001.

Hljóðendurvarpsmælingar
Steinar Þór Guðlaugsson og Bjarni Richter,
sérfræðingar hjá Íslenskum orkurannsóknum, útskýrðu í skýrslu um olíuleit árið 2007
að ætíð er byrjað á að athuga vænleg svæði
í smáatriðum með aðstoð jarðeðlisfræðilegra mælitækja áður en að rannsóknarborunum kemur. Ástæðan er einfaldlega sú að
ein rannsóknaborhola er tífalt dýrari framkvæmd en mælingar á stórum svæðum, sem
þó kosta 500 þúsund Bandaríkjadali á sólarhring (64 milljónir króna).
Á grundvelli mælinganna er búið til jarðfræðilegt líkan af viðkomandi svæði, þar sem
reynt er að skýra hvort þar hafi myndast olía
og gas. Mikilvægustu gögnin koma frá hljóðendurvarpsmælingum sem geta staðið yfir í
nokkra mánuði í senn með hléum, og þá yfir
sumartímann.
Fyrstu stigum rannsókna á Drekasvæðinu
er lokið og frekari mælingar af þessu tagi
verða ekki gerðar á vegum íslenskra stjórnvalda. Öðru gegnir um þau fyrirtæki sem nú
taka við boltanum.
„Maður fyrir borð“
Ingibergur Sigurðsson, veiðieftirlitsmaður
hjá Fiskistofu, skrifaði skýrslu eftir þriggja
ára starfsdvöl í Noregi þar sem hann kynnti
sér fjölmargt sem tengist fiskveiðieftirliti og
hafrannsóknum. Þar á meðal heimsótti hann
útibú systurstofnunar Fiskistofu í Tromsö
sem sér um samþættingu olíuleitar og fiskveiða við Noregsstrendur. Í skýrslunni gerir
hann að umtalsefni þá árekstra sem hafa
orðið á milli sjómanna og olíuiðnaðarins, en
skýrir líka á mannamáli í hverju olíuleit með
hljóðbylgjum felst.

Til mælinganna eru notuð öflug sérsmíðuð
rannsóknarskip sem eru í raun samfélag vísindamanna búið fullkomnasta greiningarbúnaði. Þeir vinna úr gögnum sem er aflað með
því að skjóta lofti úr sérstökum byssum niður
á hafsbotninn á nokkurra sekúndna fresti.
Titringurinn frá þessum skotum myndar
bylgjur sem ferðast af hafsbotninum aftur
til yfirborðsins. Rannsóknaskipið dregur á
eftir sér kapla sem taka við endurvarpinu og
senda til skráningar um borð í skipinu.
Það sem vekur sérstaka athygli í skýrslu
Ingibergs er stærðargráða og afl þess búnaðar
sem nýttur er í þessum tilgangi. Kaplarnir,
sem eru allt að sextán talsins, eru sex til níu
kílómetrar að lengd og lengsti punktur á milli
þeirra er um fimmtán hundruð metrar. Þar
fyrir utan sigla gæsluskip sem hafa það hlutverk að halda skipaumferð frá leitarsvæðinu.
Þrýstingurinn sem „loftskotin“ mynda í yfirborðinu er slíkur að gæsluskipin skjálfa og
nötra, svo notuð sé tilvitnun Ingibergs í einn
af skipverjunum sem hann ræddi við. Þar
þýða orðin „maður fyrir borð“ að leita skuli
að líkinu. Höggin drepa nefnilega mann samstundis sem fellur í sjóinn.

Ódýrara að biðjast afsökunar
Í viðleitni stjórnvalda til að sætta ólík sjónarmið er skilyrt að um borð í rannsóknarskipunum starfi eftirlitsmenn. Dæmi benda þó til
þess að þeir setji blinda augað fyrir kíkinn í
störfum sínum og olíufyrirtækin geti jafnan farið sínu fram á kostnað sjómannanna.
„Það er auðveldara að biðjast afsökunar en
að sækja um leyfi,“ er sagt um hugsunarhátt
olíurisanna sem starfa við mælingar við
Noreg. Einn heimildarmanna Fréttablaðsins
hafði þau skilaboð að færa lesendum að þessi
sömu fyrirtæki gætu keypt Ísland án þess að
nokkur maður tæki eftir því í ársreikningum.
Norska landhelgisgæslan (Kystvakten) hefur
þurft að hafa afskipti af leitarskipum sem
ætluðu að flæma línubáta úr dráttarstefnu
sinni. Eitt árið var brugðið á það ráð að kaupa
kvóta grálúðusjómanna svo þeir væru ekki
fyrir meðan á rannsóknum stóð.
Lífríkið á Drekasvæðinu
Ekki hefur verið sýnt fram á að
hljóðendurvarpsmælingar hafi nein varanleg áhrif á lífríkið. Undir það taka íslenskir vísindamenn Orku- og Umhverfisstofnunar. Hins vegar þarf ekki að lesa lengi til
að komast að því að vitneskja um líffræði
Drekasvæðisins er brotakennd. Leiðangur Hafrannsóknastofnunar nýlega sýnir að
botnlægar tegundir eins og þorsk og ýsu er

OLÍULEITARSVÆÐI ÍSLENDINGA
Jan
Mayen

GRÆNLAND
Drekasvæðið
Gammur

Síldarsmugan

FÆREYJAR
Svæði þar sem
olíuvinnsla er
möguleiki
Svæði þar sem
Íslendingar gera
tilkall til

Bergrisi

Þrjú svæði á landgrunni Íslands þar sem hugsanlega má finna jarðolíu eða jarðgas.
Útboðssvæðið á norðurhluta Drekasvæðisins.
Nöfn svæðanna eru dregin af landvættunum.

ekki að finna þar sem olíuvinnsla er fyrirhuguð. Hins vegar eru hvalir þaulsetnir á þeim
slóðum og sannað að þeim fellur illa að vera
í nálægð við mælingaskipin. Helst er horft til
áhrifa mælinga á flökkustofna eins og loðnu,
norsk-íslenskrar síldar og makríls, þó þess
sé gætt að göngur stofnanna skarist ekki
við tímasetningar mælinganna. Þá er kallað
eftir rannsóknum á fuglalífi en sannað er að
botndýralíf á svæðinu er fjölskrúðugt.

Hvað um Gamminn?
Þegar deilurnar í Noregi eru hafðar í huga
má velta því upp hvort þær eigi samsvörun
hér á landi. Drekasvæðið er jú djúpt norður í hafi á svæðum sem lítið hafa verið nýtt
en árekstrar sjómanna við olíufélögin í Noregi eru uppi í harða landi. Gammssvæðið úti
fyrir Norðurlandi setur þessar rannsóknir hins vegar í annað samhengi. Um er að
ræða olíuleitarsvæði frá Öxarfirði vestur
fyrir Eyjafjarðarál, um 150 kílómetra löng
spilda og um 50 kílómetra breið. Varla þarf
að fjölyrða um mikilvægi svæðisins í nýtingu fjölmargra stofna botn- og uppsjávarfisks, og þá má hafa nýtilkomnar strandveiðar í huga í því samhengi sem og hagsmuni
hvalaskoðunarfyrirtækja fyrir norðan.

Vinsælar vöfflur
Systkinin Hanna Hulda og
Hafliði Hafþórsbörn búa til
afbragðsgóðar vöfflur.
SÍÐA 8

matur
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Ævintýralegar
skreytingar
Mæðgur á Akranesi leggja allt
sitt í barnaafmælin.
SÍÐA 7

Krökkunum
komið á bragðið

MYND/HARI

Hægt er að beita ýmsum sniðugum
aðferðum til að fá börn til að borða
hollan og næringarríkan mat.

2

matur

MÖMMUMETINGUR
Vera Einarsdóttir

Þ

egar barnaafmæli er á næsta leiti fara mæður
(og stundum feður) á flug. Hvaða þema á að
vera? Hvernig diska á að kaupa? Hverjum á að
bjóða? Hvaða veitingar og umfram allt hvaða kaka
á að vera á borðum!
Barnaafmæli nútímans gefa tilefni til að ætla að
það búi listakokkur á öðru hverju heimili en yfirleitt
svigna borðin undan brauðréttum, bollum, salötum
og kökum af ýmsu tagi. Í langflestum tilfellum er
síðan risavaxin fagurskreytt fígúruterta fyrir miðju.
Tertan sú er yfirleitt táknræn fyrir áhugasvið og
aldur afmælisbarnsins og er ýmist í formi bangsa,
kanínu, prinsessu, Spiderman, Svarthöfða og jafnvel
Sveppa. Það er því af sem áður var þegar einungis
var boðið upp á eina súkkulaðitertu, skreytta kókosmjöli og kertum.
En fyrir hvern er allt tilstandið? Er það fyrir
afmælisbarnið eða er það kannski meira fyrir
mömmuna (og mögulega pabbann) sem fær hrós
fyrir listilega skreytta kökuna
og kræsingarnar með? Líklegast er það jafnt fyrir mömmur,
pabba, gesti og börn. Ef
tími og fjárráð leyfa
er auðvitað gaman
að nostra við veitingarnar og geta
boðið ættingjum
og vinum upp á
það besta sem völ
er á. Eins hlýtur
það að vera gaman
og eftirminnilegt
fyrir barnið að fá
fallega köku með
uppáhalds fígúrunni sinni.
Ég er sjálf mamma
sem fer öll á flug nokkrum vikum áður en sonur
minn á afmæli og má sjá svitaperlur drjúpa af enni föður hans
yfir öllum þeim hugmyndum sem þarf að hrinda í
framkvæmd. Ég byrja á að skrifa lista og kynna mér
kökuuppskriftir af miklum móð og snúðurinn sem er
átta ára hefur þegar fengið Bangsímon-, fótbolta-,
orma-, Svampur Sveinsson- og krókódílaköku. Gerð
þeirra er ávallt á minni könnu enda þótt pabbi hans
sé afar liðtækur í eldhúsinu. Kökugerð er einfaldlega
„my thing“ og þarf hvert Smarties að vera á sínum
vísa stað. Vitanlega hef ég fengið rós í hnappagatið og eflaust gleðst ég yfir því. Ég lifi þó í þeirri
trú að kökugerðin og umstangið sé ekki aðeins fyrir
mig því sonur minn elskar að eiga afmæli og allt
sem því fylgir og tíminn í kringum daginn hans er
skemmtilegur fyrir okkur bæði.
SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:
Hvunndags/til
hátíðabrigða

Til hátíðabrigða

Kökur

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Haraldur Jónasson
Pennar: Kjartan Guðmundsson, Júlía Margrét Alexandersdóttir
Ragnheiður Tryggvadóttir og Vera Einarsdóttir Ljósmyndir:
Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

Jón Svavar fagnaði frumraun sinni með Sinfóníuhljómsveit Íslands með því að blanda einn eggjasnaps að hætti bjarnarins Balú. Eins og sjá má er
bókin slitin eftir mikla notkun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MIKKI KVEIKTI MATREIÐSLUÁHUGANN
Jón Svavar Jósefsson óperusöngvari segist búa að þeirri reynslu í matargerð sem Matreiðslubókin mín og Mikka, sem kom út hjá Setbergi árið 1980, veitti honum.

Þ

að er ekki nokkur spurning að þessi bók
kveikti matreiðsluáhugann hjá mér og
minningarnar hreinlega hellast yfir
mig þegar ég fletti henni. Ég minnist þess
til dæmis þegar ég var ungur drengur á
Akureyri og gerðist svo metnaðarfullur að
elda upp úr bókinni súkkulaðiköku fyrir mig
og vini mína. Samkvæmt uppskriftinni átti
að vera kaffi í kreminu og ég tók mig til og
skellti slatta af kaffikorgi út í kremið. Kakan
varð auðvitað nánast óæt, en við létum okkur
nú samt hafa það að borða hana,“ segir Jón
Svavar Jósefsson óperusöngvari um Matreiðslubókina mína og Mikka, sem kom út
hjá Setbergi árið 1980 og hefur líklega verið
fyrsta matreiðslubók margra.
Jón segist búa að þeirri reynslu sem bókin
veitti honum. „Ég fékk bókina í afmælisgjöf
þegar ég var lítill og hef alla tíð síðan haft
mikinn áhuga á matreiðslu. Þegar ég lærði
óperusöng í Vín í Austurríki var ég til dæmis
mikið fyrir að kaupa framandi hráefni á
mörkuðum og leika mér með í matseldinni.

Núna er ég með matjurtagarð úti í garði þar
sem ég rækta meðal annars chili, myntu,
kóríander og fleira. Ég bíð spenntur eftir
vorinu,“ segir Jón Svavar.
Hann segist sýknt og heilagt hafa verið að
matreiða upp úr bókinni sem strákur. „Ég eldaði ýmislegt upp úr bókinni, til dæmis spagettí Péturs Pan, en var hrifnastur af eftirréttunum. Karamellueplin hans Gláms eru
lostæti og uppskriftin að súkkulaðibúðingi
uglunnar er einkar góð, en hún gengur út á að
opna pakka af súkkulaðibúningi og matreiða
eftir leiðbeiningum,“ segir Jón og hlær.
Vænst þykir Jóni þó um eggjasnaps bjarnarins Balú, sem hefur fylgt honum lengi.
„Við skelltum oft í eggjasnapsinn vinirnir á
unglingsárunum. Síðast fékk ég mér snapsinn þegar ég hafði nýlokið við að þreyta
frumraun mína með Sinfóníuhljómsveit
Íslands í kór-óperunni Carmina Burana
fyrir þremur vikum. Það fannst mér fullkomin leið til að fagna svo stórum áfanga,“
segir Jón Svavar.
- kg

EGGJASNAPS BJARNARINS BALÚ
Fyrir tvo
1 egg
4 msk. sykur
4 dl mjólk
1/8 tsk. salt
¼ tsk. vanilludropar
Brjóttu eggið í skál og þeyttu
það með sykrinum þar til það
er létt og froðukennt. Settu
nú mjólkina, saltið og vanilludropana út í. Þeyttu þetta vel
saman.
Helltu í glösin og stráðu ofurlitlu múskati ofan á hvort glas.
Njótið.

YGGDRASILL

Tilvalið fyr
ir
árshátíðina
!

framlengt út mars

4ra rétta seðill frá 4.990 kr.
Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Yggdrasill býður upp á lífrænt ræktaðar matvörur í góðu úrvali og þar
á meðal lífrænan barnamat. „Við
erum með barnamatvöru frá tveimur þekktum framleiðendum, Holle í
Sviss og Aurion í Danmörku,“ segir
Ari Hultqvist, framkvæmdastjóri
Yggdrasils. „Holle býr meðal annars
til kex, þurrmjólk og mauk og grauta
fyrir ungbörn, með lífrænar og vistvænar framleiðsluaðferðir að leiðarljósi. Þar af leiðandi fara engin óþarfa
aukaefni í matinn, eins og erfðabreytt
efni, viðbættur sykur eða hertar fitur
svo dæmi séu tekin og útkoman skilar
sér í auknum gæðum.“
Ari segir danska mjölframleiðandann Aurion hafa sams konar viðmiðunarreglur í hávegum. „Það er enginn verulegur munur á þessum merkjum, kannski örlítið ólíkar
áherslur.“ Barnamaturinnn frá Aurion fæst eingöngu í verslun Yggdrasils að Skólavörðustíg 16 en
Holle-vörurnar víðar þar sem Yggdrasill selur þær í aðrar heilsuvöruverslanir og stórmarkaði,
meðal annars í Melabúðinni, Heilsuhúsbúðunum og Hagkaupsbúðunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lífrænt og lystugt

COMO

HETTHI

Hnota/svart háglans
ERIC skenkur br: 170cm
Verð:

stækkanleg eikarborð
160(248)x100

159.900,-

139.900,-

Verð:
200(288)x110
Verð:

Borð 220x100
Verð:

179.900,-

119.000,-

HETTHI
Vegghilla m/ljósi

39.500,Verð: 109.900,Verð:
TV skenkur 240cm

COMO
Wengi/hvítt matt
ERIC TV skenkur br:
210cm
Verð:

129.900,ERIC skenkur br: 170cm
Verð:

139.900,-

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM
OPAL leðurstóll

SARINA stóll

JAZZ stóll

Verð:

Verð:

Verð:

16.900,-

14.800,-

18.900,-

SABINE
leðurstóll
Verð:

TRENT leðurstóll

16.900,-

Verð:

12.800,-

COOL
leðurtungusóﬁ
Stærð: 324X170
Verð:

339.000,DELTA
leðurtungusóﬁ
Stærð: 276X176
TILBOÐSVERÐ:

269.100,-

NEW ENGLAND
tungusóﬁ

SICILY tungusóﬁ

Stærð: 252x165
Færanleg tunga
Tilboðsverð:

Stærð: 267x165
Færanleg tunga
Verð:

169.200,-

209.000,-

Opið mán-fös: 10.00-18.00

Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is
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KARTÖFLUSTAPPARI fyrir músina eða fiskstöppuna. Frá Black + Blum. Epal, Skeifunni 6.
Verð 3.550 krónur.

Í ELDHÚSKRÓKNUM

FISKADISKUR
sem fangar stærri og
smærri augu.
Lapu lapu kallast stellið í heild.
Habitat, Holtagörðum. Verð 2.640 krónur.

NESTISBOX
í leikskólann,
skólann og
lautarferðina
þegar snjóa fer
að leysa. ILVA,
Korputorgi. Verð
1.995 krónur.

GÓÐI GAMLI HRÆRINGURINN
Gamlir og þjóðlegir réttir standast margir tímans tönn og eru
vinsælir meðal barna þótt þeir líti kannski ekki sem fallegast út.
Þannig er skyrhræringurinn klassíski ljómandi góður að morgni
eða hádegi, ekki síst með góðum bita af slátri.
Skyrhræringur samanstendur af hafragraut og skyri sem hrært
er saman í límkenndan massa og borðað með mjólk. Áður fyrr
var einnig notaður rúggrautur, bankabyggsgrautur, grjónagrautur eða grasagrautur. Hræringur var mjög algengur matur á Íslandi áður fyrr. Oftast var hann
kaldur en stundum var skyrinu
blandað við heitan graut.
- sg

Börnum finnst spennandi að fylgjast með hvernig grænmetið breytist í fljótandi form í safapressunni.

MYND/HARI

Grænmetið

OFAN Í GRISLINGANA
Grænmeti er okkur öllum hollt en ráðlegt er að borða fimm skammta af ávöxtum
og grænmeti á dag. Það er þó sjaldnast efst á vinsældalista barnanna.

Þ

að getur verið þrautin þyngri
að fá börn til að borða grænmeti en þau gefa gjarnan
lítið fyrir rök um hollustu. Ýmsum
ráðum er þó hægt að beita og hafa
ófáir foreldrar reynt að skera
grænmetið niður í skondið skraut
og raða á diskinn.
Annað ráð sem vert er að prófa
er að búa til safa úr grænmeti
og ávöxtum í safapressu og fá
barnið til að aðstoða við verkið.

Bæði þykir krökkunum gaman
að taka þátt í matseldinni og eins
er mjög spennandi að sjá hvernig grjótharðar gulrætur breytast
í fljótandi safa.
Til dæmis mætti gera það að
leik að smakka grænmetið fyrst
ferskt, setja það svo í gegnum
safapressuna og smakka það
aftur í fljótandi formi. Skemmtilegast er að gera tilraunir með að
blanda saman ávöxtum og græn-

meti og prófa sig áfram með uppskriftir. Spergilkál sem margir
krakkar fúlsa við verður til dæmis
að bragðgóðum drykk þegar því
er blandað saman við gúrku og
gulrót.
Uppskriftir má nálgast víða
á Netinu og í bókinni Endalaus
orka eftir Judith Millidge í þýðingu Nönnu Rögnvaldardóttur eru
margar bragðgóðar uppskriftir
fyrir smáfólkið.
- rat

GETUR HROKKIÐ OFAN Í UNG BÖRN
Þegar ungum börnum er gefið að borða er vert
að hafa í huga að þau eiga oft erfitt með að tyggja
matinn sinn nógu vel og þannig er ákveðin hætta á
að maturinn standi í þeim.
Á vef Lýðheilsustöðvar er að finna ábendingar
um atriði sem gætu komið í veg fyrir slíkar
uppákomur. Þar kemur meðal annars fram að erfitt geti verið fyrir börn að tyggja og kyngja mat
eins og eplum, hráum gulrótum, poppmaís, kjöti og
hnetum. Af þessum fæðutegundum eru það helst
hnetur sem loka fyrir öndunarveg barna. Meiri
hætta er á að fæða loki öndunarveginum ef barnið
er að hlaupa um, hlæja eða gráta, með matinn í
munninum.
Því er mikilvægt að tryggja að matur barna
yngri en þriggja ára sé mjúkur svo barnið eigi auðveldara með að tyggja hann og kyngja. Best er að
skera kjöt og ósoðið grænmeti í smáa bita. Aldrei
skal skilja barn eftir eitt á meðan það er að borða
og mikilvægt að brýna fyrir því að sitja kyrrt
á meðan það borðar. Ekki skal leyfa barninu að
hlaupa um með mat eða annað uppi í munninum.
Einnig getur verið varasamt að leyfa börnum að
borða í bílnum meðan hann er á ferð.
- kg

Helst eru það hnetur sem loka fyrir öndunarveg barna.

HOLI
MATSEÐILL
Austur-Indíafjelagsins
Lítríkur og dásamlegur

á aðeins 4.990 kr. sun-ﬁm
og 5.990 kr. fös-lau
FORRÉTTUR

Prawn Pollichithu
Risarækjur eldaðar í blöndu af chillí,
kúmeni, kóríander, túrmerik,
engiferi og hvítlauk

AÐALRÉTTIR

Kozhi Mappas
Kjúklingalundir eldaðar í meðalsterkri
blöndu af kókosmjólk, túrmerik,
karrýlaufum og grænu chillí
og

Gosht Charminar
Lambaﬁllet marínerað í kúmeni,
ristuðum sinnepsfræjum, laukfræjum,
engiferi og hvítlauk
og

Rajma
Rauðar nýrnabaunir eldaðar í garam
masala, tómötum, kúmeni
og kóríander

MEÐLÆTI

Raitha
Heimalöguð jógúrtsósa með
gúrkum og kryddblöndu
og

Basmati hrísgrjón
og

Naan brauð

HOLI-hátíð
gleði, dans

og litríkur matur
Um þessar mundir halda Indverjar Holi-hátíðina sína og Austur-Indíafjelagið
færir þér angan af gleðinni og litadýrðinni frá Indlandi með ríkulegum
hátíðarmatseðli í mars á hreint frábæru verði: 5.990 kr. á föstudögum og
laugardögum og aðeins 4.990 kr. aðra daga!
Á föstudags- og laugardagskvöldum svífur dansfuglinn Mínerva
inn í veitingasal okkar með sínum yndisþokka og dansi.
Komdu og njóttu þess besta í indverskri matargerð.
Borðapantanir í síma 552 1630.

HOLI er án efa líﬂegasta og litríkasta hátíð Indverja. Þá fagna
þeir vorkomunni og kveðja vetrardrungann. Hvítklætt fólk,
jafnt háir sem lágir, ﬂykkist út á götur bæja og borga og baðar
hvert annað upp úr alls kyns litum og gleðin ræður ríkjum.

Blanda af indversku brauði úr
Tandoori-ofninum

EFTIRRÉTTUR

Nariyal Aam Barﬁ
Indverskur eftirréttur með
mangó og kókosi

Hverfisgata 56, 101 Reykjavík
Sími: 552 1630 www.austurindia.is
Opið:
sun.-fim. 18:00 - 22:00
fös. og lau. 18:00 - 23:00

www.austurindia.is
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Hefðarkettirnir
spiluðu
aðalhlutverkið í
einu afmælinu á
Akranesi og var
aðalsúkkulaðikakan höfð sem
kattarandlit.
Brauðréttur úr
afmæli með
tónlistarþema.
Rauð papríka og
ólífur eru látnar
mynda nótnalínu.

Hello Kitty kaka sem sló í gegn í einu afmælinu. Massinn er litaður hvítur með eggjahvítum.

Sykurmassann má lita og auðveldlega móta á allan mögulegan hátt. Hér er hann settur á múffur. Undir massann er se

Bakað af ástríðu fyrir barnaa
Petrúnella Berglind Sveinsdóttir og dætur hennar, Hjördís Dögg og Tinna Ósk
Grímarsdætur, hafa alla tíð lagt mikinn metnað í skreytingar og útlit veitinga í
barnaafmælum. Aðalsúkkulaðikakan tekur þar alltaf á sig form ýmissa persóna.

S

aman halda þær mæðgur úti
heimasíðunni mommur.is
þar sem þær deila ævintýrum sínum í bakstri en á síðunni
er bakstrinum skipt niður eftir
þemum. Bæði eru ítarlegar leiðbeiningamyndir, uppskriftir sem
og endanlega útkoma. Sykurmassi
er mikið notaður í skreytingarnar,
sem þær lita, og ótrúlegt hvað hægt
er að gera við massann. Petrúnella
er matsveinn að mennt en hún segir
þær eingöngu hafa haldið síðunni
út sem áhugamanneskjur en þær
hafa haldið bakstrinum innan fjöl-

skyldunnar og myndað afraksturinn fyrir hvert afmæli.
„Áhugi á bakstri hefur fylgt
okkur fjölskyldunni alla tíð. Áður
fyrr var maður með hefðbundnari
kökur en hefur síðustu árin breyst
í að leggja mikið upp úr litum og
skreytingunum. Launin eru svo
auðvitað að sjá ljómandi andlitin á börnunum, bæði þeirra sem
koma í afmælið og reka upp stór
augu og svo finnst þeim sem heima
eru ekki síður gaman að fylgjast
með því þegar kakan verður smám
saman til.“
Petrúnella segir að þeim
mæðgum þyki ekkert varið í að

gera venjulegar brauðtertur og
reyni alltaf að finna upp nýja
skreytingarútfærslu fyrir hvert
afmæli. „Það má gera ótrúlegustu
hluti við brauðtertur ekki síður
en súkkulaðikökurnar. Sömuleiðis er auðvelt að móta marengsterturnar. Svo eru alltaf að spretta
upp nýjar og nýjar hugmyndir og
nú í dag, laugardag, verðum við í
fyrsta skipti með námskeið tengt
því sem við höfum verið að gera, í
gerð sykurmassa, hér á Akranesi í
Grundarskóla.“
Dóttirin Hjördís Dögg á sjálf tvö
börn og hefur því fengið góð tækifæri undanfarin ár til að æfa sig og

Tinna Ósk Grímarsdóttir, Hjördís Dögg Grímarsdóttir og Petrúnella Sveinsdóttir
eru samrýmdar mæðgur og leggja mikinn metnað í barnaafmælin.

KÖKUR OG KREM
AFMÆLISSÚKKULAÐIKAKA
Fyrir 20 manns
500 g hveiti
300 g sykur
300 g púðursykur
10 msk. kakó
2 tsk. matarsódi
2 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt
4 egg
1 1/3 bolli nýmjólk
1 bolli súrmjólk
250 g brætt smjör
2 tsk. vanilludropar
Blandið þurrefnunum saman
í eina skál og vökvanum

ásamt eggjunum saman í
aðra. Hrærið vel saman vökvann og eggin. Blandið loks
öllu vel saman. Smyrjið ofnskúffu og hellið deiginu í
skúffuna. Bakið í 40 mínútur
við 180° C.

KRAKKAMUFFINS
Fyrir tíu
2½ bolli Kornax-hveiti
2 bollar sykur
125 g brætt smjörlíki
3 egg
½ tsk. matarsódi
½ tsk. salt
1 tsk. vanilludropar
½ dós jarðarberjajógúrt

½ dós karamellujógúrt
1 bolli brytjað súkkulaði
Hrærið allt saman og bætið
jógúrt og súkkulaði síðast
saman við. Látið í muffinsform og bakið í um það bil 15
mínútur við 200° C.

SYKURMASSI
Til skreytingar á ofnskúffustærð af köku
450 g Haribo-sykurpúðar
(þeir eru nógu þéttir í sér)
1,1 kg flórsykur (örlítið
meira ef lita á massann)
6 msk. vatn
50 g palmínfeiti

Bræðið sykurpúðana í
skál í örbylgjuofni í 2 mínútur. Stöðvið örbylgjuofninn á
30 sekúndna fresti og hrærið og bætið vatninu smám
saman við um leið. Ef lita
á sykurmassann er gott að
setja litinn út í á sama tíma.
Smyrjið hrærivélarskál með
feitinni og setjið blönduna
út í ásamt sigtuðum flórsykri.
Hrærið saman með hnoðaranum þangað til massinn hefur myndað jafna og
slétta kúlu. Einnig er hægt að
hnoða hann í höndunum og
eru hendur og borðplata þá
makaðar með palmínfeiti. Ef

sykurmassinn er litaður eftir
að búið er að búa hann til er
tannstöngull notaður til að
setja nokkra dropa af matarlit á víð og dreif um boltann,
þar til sá litur hefur náðst sem
óskað er. Áður en sykurmassinn er settur á kökuna þarf að
smyrja smjörkremi á kökuna.
Að því loknu er massinn flettur út í réttri stærð og áður er
þá flórsykri eða palmínfeiti
settar undir til að deigið festist ekki við. Þegar sykurmassinn er færður yfir á kökuna
getur verið gott að rúlla
massanum upp á langt kökukefli og rúlla honum svo aftur

á kökuna. Gljái á kökuna f
svo með því að strjúka sm
palmínfeiti létt með hönd
um yfir deigið.

SMJÖRKREM
Til skreytingar á ofnskúffustærð af köku
600 g smjör
800 g flórsykur
2-3 msk. kakó
4 eggjarauður
4 tsk. vanilludropa
4 msk. síróp

Smjör og flórsykur er
þeytt saman þar til það er
létt og ljóst. Bætið kakói ú

KLASSÍSKT DISKÓTEK verður haldið í Salnum í Kópavogi á morgun
klukkan 13 og 15. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröðinni Töfrahurð. DJ
Sóri kynnir klassíska danstónlist eftir Händel, Mozart, Bizet og Strauss.
Áheyrendur fá að koma upp á svið og hjálpa til við flutninginn.
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
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FERMINGARTILBOÐ
Gleym mér ei & Blóðberg sængurfatnaður

25% fermingarafsláttur
Verð áður 9.280 kr

Verð nú 6.960 kr
Gefðu íslenska hönnun.
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Bobby Breiðholt gæti hugsað sér að ná sér í nokkra sveppi í salatið í sumarbústaðnum á Flúðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Myndi velja Billy Crystal
Bobby Breiðholt, hönnuður hjá augýsingastofunni Fíton, jafnar sig eftir íslensku auglýsingaverðlaunahátíðina í sumarbústað á Flúðum í dag. Sunnudeginum eyðir hann væntanlega í faðmi fjölskyldunnar.

ÚTSALA Í DAG
OPIÐ KL. 11–16
Úrval af fatnaði frá
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Bonito ehf. Friendtex,
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Patti húsgögn

„Við erum eldhress og vongóð
fyrir kvöldið,“ segir Bobby Breiðholt hönnuður, sem var í óða önn
að undirbúa sig fyrir Lúðurinn,
íslensku auglýsingaverðlaunahátíðina, ásamt samstarfsfólki
sínu á auglýsingastofunni Fíton
þegar blaðamaður spjallaði við
hann í gær.
Starfsfólk Fíton hafði ærna
ástæðu til að hlakka til kvöldsins
því stofan hlaut flestar tilnefningar allra fyrir auglýsingar sínar,
alls nítján talsins. Flestar tilnefningar hlaut Fíton fyrir auglýsingaherferðir sem stofan vann fyrir
Vodafone og Lottó, en þetta er
annað árið í röð sem Fíton hlýtur
flestar tilnefningar á verðlaunahátíðinni.
Þetta er þriðja Lúðurs-hátíðin

sem Bobby er viðstaddur. „Þetta
er auðvitað mikið bransahúllumhæ og mikið um að fólk beri
saman bækur sínar, hrósi hvað
öðru, skammist í hljóði eða fari á
trúnó. Það er góður andi í auglýsingabransanum en líka mikil samkeppni,“ segir Bobby.
Hefð hefur myndast fyrir því
að valinkunnir andans menn séu
kynnar á Lúðrinum og sinnti Auðunn Blöndal því hlutverki á síðasta ári. Í gær var ekki ljóst hver
yrði fyrir valinu í ár en Bobby er
ekki í nokkrum vafa hvern hann
myndi velja, fengi hann frjálst val
um kynni. „Það yrði að sjálfsögðu
Billy Crystal. Enginn annar kemur
til greina.“
Þótt oft sé mikið um dýrðir á
slíkum hátíðum hugðist Bobby þó

ekki dansa um of því laugardeginum og aðfaranótt sunnudags eyðir
hann í sumarbústað á Flúðum
ásamt góðum vinum. „Vinahópurinn er orðinn dálítið dreifður um
Evrópu og Bandaríkin. Nú erum
við nokkur stödd á landinu í einu
og því gráupplagt að kíkja upp í
sveit, góla í heita pottinum, horfa
á stjörnurnar og jafnvel ná sér í
sveppi í salatið á einhverju búinu,“
segir Bobby.
Dagskrá sunnudagsins er óráðin
hjá Bobby. „Á dæmigerðum sunnudegi myndi ég að sjálfsögðu skjóta
nokkur tígrisdýr og bóna hraðbátinn minn, en líklegast þykir mér að
þessum sunnudegi eyði ég í faðmi
fjölskyldunnar og fái steik hjá
mömmu,“ segir Bobby Breiðholt.
kjartan@frettabladid.is

M e ira p ró f

Landsins mesta úrval af sófasettum
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Láttu þér líða vel í sófa frá Patta
Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16
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DAGUR LISTASKÓLANS Í MOSFELLSBÆ er haldinn
á morgun. Þá verður opið hús í öllum deildum skólans frá 11 til
13. Einnig verður söngleikurinn Hárið sýndur í Bæjarleikhúsinu
klukkan 14 og 16 og er aðgangur ókeypis.

Undraheimur bjórsins
Úlfar Linnet, yfirkennari Bjórskóla Ölgerðarinnar, segir skemmtun vera veigamesta atriðið á námsskránni. Meðal annars er farið yfir sögu bjórsins, samsetningu hans og bragðað á fjölda tegunda.

www.tvolif.is

Fatamarkaður
Plússins

Ungmennastarf Kópavogsdeildar
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Komdu
og styrktu
gott málefni!

„Það er númer eitt, tvö og þrjú að
þetta sé skemmtilegt. En við viljum líka að nemendunum finnist
þeir hafa lært sitthvað þegar þeir
ganga út að lokinni kennslustund,“
segir Úlfar Linnet, sem ber hinn
valdsmannslega titil, yfirkennari í
Bjórskóla Ölgerðarinnar.
Bjórskólinn hóf göngu sína í
desember síðastliðnum og segir
Úlfar viðtökurnar hafa verið vonum
framar. „Hugmyndin að baki Bjórskólanum er að sjálfsögðu sú að
opna heim bjórsins fyrir áhugasömum nemendum með hæfilegri
blöndu af fræðslu og skemmtun.
Í skólanum er farið yfir marga
þætti er varða þennan merkilega
drykk,“ segir Úlfar. „Við förum
aðeins yfir sögu bjórsins, og þá sérstaklega á Íslandi, enda hefur samband Íslendinga og áfengra drykkja
verið kostulegt í mörg hundruð ár.
Þá er farið yfir sjálft bjórbragðið,
hvernig bjórinn er búinn til og úr
hverju hann er samsettur, í þeim
tilgangi að nemendurnir átti sig á
því hvernig bragðið er tilkomið.“
Einnig gefst nemendum Bjórskólans færi á að skoða brugghús
Ölgerðarinnar og upplifa af eigin
raun hvernig bruggferlið gengur fyrir sig, bragða á mismunandi
bjórtegundum frá öllum heimshornum og fá ráðleggingar varðandi hvernig best sé að njóta bjórs
í víðu samhengi.
Kennt er í Bjórskólanum á
fimmtudags- og föstudagskvöldum og tekur hver kennslustund
rúmar þrjár klukkustundir. Úlfar
segir það í raun vera eitt helsta
vandamálið varðandi námið í skólanum, því efnið sé svo víðfeðmt og
áhugavert að ein kvöldstund sé vart
nægur tími. „En nemendurnir hafa

Úlfar segir námi í Bjórskólanum ekki ljúka með formlegu prófi, en nemendur fá
viðurkenningarskjal að því loknu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

verið mjög ánægðir með þetta. Ég
hef lengi verið mikill áhugamaður um bjór og fæ loksins tækifæri
til að láta ljós mitt skína á þessum
vettvangi,“ segir Úlfar.
Auk hefðbundinna kennslustunda

í Bjórskólanum býðst áhugasömum einnig að óska eftir sérkennslu
fyrir hópa að lágmarki fimmtán
manns. Skráning fer fram á heimasíðu Bjórskólans, www.gestastofa.
is/Bjorskolinn. kjartan@frettabladid.is

Stuttmyndir frá 40 löndum
KVIKMYNDAHÁTÍÐIN NORTHERN WAVE FILM FESTIVAL HÓFST Í GÆR Í GRUNDARFIRÐI.

Kvikmyndahátíðin er nú haldin í þriðja sinn og að venju fer þar fremst í flokki Dögg Mósesdóttir
sem á veg og vanda að skipulagningunni. „Við sýnum sextíu stuttmyndir og tuttugu og fimm tónlistarmyndbönd,“ upplýsir hún en myndirnar koma frá um fjörutíu löndum fyrir utan Ísland. „Það
hefur aldrei verið jafn mikið úrval,“ segir hún en myndirnar koma frá löndum á borð við Færeyjar,
Rússland, Grikkland, Tyrkland og Japan.
Ekki verður einvörðungu horft á myndir í Grundarfirði um helgina. Í
kvöld er til að mynda efnt til fyrstu fiskisúpukeppninnar og dómari í
henni er engin önnur en landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran.
Þá verður spiluð lifandi tónlist meðan fólk gæðir sér á súpum í
Fiskmarkaði Grundarfjarðar.
Dögg býst við um 150 gestum um helgina og fer það langt með að
fylla öll gistirými í bænum. Eitthvað er af erlendum gestum. Íslensku fagfólki verður þó gert hátt undir höfði í ár. Til að mynda er Ragnar Bragason
í dómnefnd. Níu íslenskar stuttmyndir verða sýndar. Myndin Mamma veit
hvað hún syngur er opnunarmyndin en hinar verða sýndar á sunnudaginn.

Hvar?

Í Molanum,

Jói Fel með nokkra hjálparsnúða.

Ungmennahúsi Kópavogs, Hábraut 2

Snúðar til hjálpar

Hvenær?

LANDSSAMBAND BAKARAMEISTARA
GENGST FYRIR LANDSSÖFNUN MEÐ
SNÚÐASÖLU.

Laugardaginn 6. mars kl. 12-16
Allur ágóði rennur til verkefna Rauða krossins

til hjálpar börnum í neyð á Haítí.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11

www.redcross.is/kopavogur

opið virka daga kl. 10-16

Árlega fæðast um 70 börn með
hjartagalla á Íslandi og helmingur
þeirra þarf að gangast undir aðgerð
og sum oftar en einu sinni. Allur
ágóði snúðasölunnar rennur til Neistans, styrktarfélags hjartveikra barna.
Salan stendur fram á sunnudaginn
undir kjörorðinu „Hjálparsnúðurinn
– Látum gott af okkur leiða“ og af
andvirði hvers snúðs renna 25 kr. til
Neistans.
Þetta er þriðja skiptið sem Landssamband bakarameistara stendur fyrir
snúðasölu.
- ná
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Áhöldin sem notuð eru við kaffidrykkina
eru eins og úr skúffu tannlæknis.
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Sléttujárni er brugðið á kaffipokana til
að loka þeim.

Forláta snyrtiborð með spegli geymir
hér kaffi og sykurmola.

Fallega bleiki koppurinn passar upp á
bréfsíurnar.

Sléttujárn og koppur í Kaffismiðju
Á skemmtilegu kaffihúsi í miðbænum eru notuð kynleg áhöld í kaffið. Þar hefur hlutum líka verið fengið annað notagildi og þeir sem reka
þar inn nefið geta sótt sér ábót eða sykur í kaffið á forláta snyrtiborð með spegli og jafnvel rekist á næturgagn uppi á borðum.
„Við höfum gaman af því að finna
hlutunum annað og meira notagildi,“ segir Sonja Grant, annar eigenda Kaffismiðjunnar á Kárastíg.
„Til dæmis notum við kopp undir
bréffilterana en oft hefur maður
verið að nota einhverjar plastdósir
undir þá. Koppurinn er hins vegar
alveg fullkominn undir filterana
svo þeir haldi laginu og eins til að
verja þá raka. Við sáum það strax
þegar við fundum hann í hillunum í
Ikea. Svo er hann bleikur og fallegur og algert augnayndi á borði.“
Við vegginn stendur lítið snyrtiborð með spegli sem er nýtt sem
skenkur og á því er að finna uppáhelling, sykurmola og mjólk í kaffið.
Gestirnir geta þá litið í spegilinn og

lagað sig til um leið og þeir bæta á
sig sykurmola í bollann.
Eins reka margir upp stór augu
þegar kaffiþjónarnir beita áhöldum
sem eru líklegri til að eiga heima
á sjúkrahúsi en á kaffihúsi. Þrátt
fyrir útlitið eru þau þó sérstaklega ætluð til að teikna munstur í
mjólk.
„Þau líta svolítið út eins og heilaskurðlæknir eða tannlæknir hafi
gleymt áhöldunum sínum hérna á
borðinu og sá sem hannaði áhöldin er reyndar læknir. Ef við náum
ekki að gera mjólkurlist í lattebollann eða í cappuccino grípum við til þeirra og þá er hægt að
breyta munstrinu í fisk eða karl til
dæmis.“
heida@frettabladid.is

Mörkinni 6 - Sími 588 5518
Opið mán - fös 10-18,
laugardaga 10-16

Sonja Björk Einarsdóttir Grant og Ingibjörg Jóna Sigurðardóttir, eigendur Kaffismiðjunnar á Kárastíg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

6.
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BÖRNIN vilja stundum gleymast í stórum veislum fullum af brauðtertum og
marengsbombum. Gott er að vera með
eina súkkulaðiköku sem ætluð er krökkunum.

&ERMINGARTILBOÈ
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S¾NGUM
Fermingarkertin frá nunnunum bera
ljósin inn í framtíðina.

Mirjam kann með málarapensilinn að fara.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við lifum fyrir Ísland
Skrautrituð kort og blómum prýdd kerti bera handbragði Karmelsystranna í Hafnarfirði fagurt vitni. Ekki
spillir að kærleikur þeirra og bænir fylgja hverjum hlut sem frá þeim fer. Klausturbúðin geymir gersemar.

Laugavegi 87 • sími: 511-2004

Þegar mörg okkar erum að mæta
til vinnu og skóla á morgnana eru
nunnurnar í Karmelklaustrinu í
Hafnarfirði búnar að stunda bænahald í tvo til þrjá tíma. Þær taka
daginn snemma. Eftir morgunverð
skiptast svo á vinna og bænir fram
á kvöld. „Aðalhlutverk okkar er
bænahald en í svona íhugunarklaustrum er daglegt líf líka
tengt handavinnu,“ segir
systir Agnes.
Útsaum segir
hún algenga iðju
í nunnuklaustrum en hjá systrunum í Hafnar-

Gaman er að varðveita
skeytin í svona fallega
skreyttri möppu.

firði hafi skreytingar á kerti, kort
og bækur fest sig í sessi og fyrir
fermingar og aðrar athafnir gangi
fólk að því vísu. Með aga sé auðvelt að nota handavinnutímana til
að biðja og hugleiða. „Bænir okkar
fylgja alltaf börnum sem fá hluti
frá okkur,“ segir hún.
Systir Agnes hefur dvalið á
Íslandi í nær 26 ár og kveðst
hafa kysst hina íslensku
jörð um leið og hún steig
úr flugvélinni. Hún er
pólsk að uppruna eins
og hinar ellefu systurnar í klaustrinu en
tekur fram að flestar séu þær íslenskir ríkisborgarar.
„Við lifum fyrir
Ísland og óskum
öllum Íslendingum
blessunar Guðs.“
Systir Kristín og systir Agnes bak við gestagun@frettabladid.is

bækur og kort úr Klausturbúðinni.

Zeus heildverslun - Sia
HOME FASHION

Austurströnd 4 • 170 Seltjarnarnes
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Opið virka daga 10–18 og laugardaga 11–16
Reykjavík: Mörkin
4, s:
35003500
Akureyri:
Hofsbót 4,
s: 462 3504
Reykjavík:
Mörkin
4,533
s: 533
Akureyri:
Hofsbót
4, s: 462 3504

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

Vettvangsþjónusta Fyrirtækjasviðs:

Rafiðnaðarmaður óskast
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með rafiðnaðarmenntun til Vettvangsþjónustu Fyrirtækjasviðs. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka færni, allt frá því að
finna og rekja línur upp í uppsetningar á hýstum símkerfum.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

· Rafiðnaðarmenntun með áherslu á tölvur er nauðsynleg

· Uppsetning og viðhald á vörum Símans s.s.
POTS, ISDN, ADSL, TV og IP tengingar

· Reynsla af innanhússlögnum nauðsynleg
· Reynsla af einkasímstöðvum æskileg
· Vera fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu
· Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt
· Sérstaklega lipur í mannlegum samskiptum
og þjónustulundaður

· Uppsetning og viðhald á hýstum VOIP
símkerfum hjá fyrirtækjum
· Tæknileg aðstoð við sölumenn
· Kennsla á lausnir Símans

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2010
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma fram
lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu
berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

800 7000 – siminn.is

Það er

Viltu vera
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 290 starfsmenn,
flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Við leitum að konum jafnt sem körlum í eftirfarandi störf:
Hugbúnaðarsérfræðingur - Actavis hf. leitar að sjálfstæðum og þjónustuliprum hugbúnaðarsérfræðingi með reynslu af greiningu og þróun upplýsingakerfa.
Starfið felur meðal annars í sér þjónustu og viðhald á upplýsingakerfum Actavis á Íslandi, samskipti við ráðgjafa og þjónustufyrirtæki Actavis, ásamt því að aðstoða
starfsmenn við daglega vinnu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Við leitum að kerfis- eða tölvunarfræðingi, en einnig kemur einstaklingur með sambærilega menntun til greina. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af upplýsingakerfum
(fjármála- og birgðakerfum), kerfisgreiningu og forritun. Þekking á gagnagrunnum eins og SQL og Oracle er kostur. Einnig er mikilvægt að viðkomandi búi yfir ríkri
þjónustulund.

Vélamaður í lyfjapökkun - Actavis hf. leitar að vélamanni í pökkunardeild fyrirtækisins. Starfið felur í sér stillingar og breytingar á flóknum vélbúnaði og
uppsetningu á vélum fyrir mismunandi keyrslur. Starfsfólk í pökkunardeild fer í gegnum mikla þjálfun og við leitum að einstaklingi sem getur tileinkað sér nákvæm og
sérhæfð vinnubrögð ásamt því að geta unnið hratt undir álagi. Unnið er á þrískiptum vöktum á virkum dögum, viku í senn á dag- og kvöldvöktum en fjóra daga þegar
um er að ræða næturvaktir.
Við leitum að vélfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun og viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum á vélum og búnaði. Snyrtimennska og
jákvætt viðhorf eru skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 14. mars nk.
Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

ENNEMM / SÍA / NM41225

· Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg vinnubrögð
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EUROPEAN UNION

DELEGATION OF THE EUROPEAN
UNION TO ICELAND
The European Union has recently opened a diplomatic
mission in Reykjavik. The new Delegation of the European
Union to Iceland is one of more than 130 EU diplomatic
representations around the world and is responsible for
ofﬁcial relations between the European Union and Iceland.
To help us carry out our role, we are now recruiting
the following staff:
Administrative/Accounting Ofﬁcer
Receptionist/Secretary
Driver
Candidates must speak Icelandic and English.
Vacancy notices and further details may be found on the
Delegation’s web-site: www.esb.is
Please send a short letter of motivation and curriculum vitae
by e-mail to: delegation-iceland@ec.europa.eu
The deadline for receipt of applications is 12 March 2010.

sími: 511 1144
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Störf
í Noregi

www.eures.is

Administrative Assistant
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundið hlutastarf – stöðu
Administrative Assistant lausa til umsóknar. Umsóknarfrestur er til
15. Mars, 2010. Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
temporary part time position of Administrative Assistant. The closing date for this postion is March 15, 2010. Application forms and
further information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to: reykjavikvacancy@
state.gov

Landvarsla - sumarstörf 2010
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2010 á eftirtalin svæði:
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, verndarsvæðið Mývatn og Laxá, Suðurland, Vesturland,
Miðhálendi og sunnanverða Vestfirði.
Um er að ræða tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í lok apríl og
síðustu ljúka störfum í september.

Við leitum að vönum bílstjóra til að annast
útkeyrslu. Starﬁð krefst dugnaðar, skipulagshæfni og þjónustulipurðar.

Störf landvarða felast m.a. í vöktun, eftirliti, fræðslu og móttöku gesta.
Umsóknarfrestur um störfin er til 14. mars 2010. Í umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða
forgangsröðun þar um.

Auk þess leitum við að starfsfólki í verslun. Störﬁn krefjast
áhuga á íþrótta- og útivistarvörum, dugnaðar, þjónustulipurðar og samskiptahæfni.

Ítarlegri upplýsingar um svæðin, tímabil hvers starfs, störfin, hæfniskröfur og umsóknareyðublöð er að finna á
heimasíðu stofnunarinnar, umhverfisstofnun.is. Einnig er hægt að leita nánari upplýsinga hjá Ólafi A. Jónssyni
deildarstjóra og Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.

Hægt er að fylla út umsóknir eða leggja inn umsóknir í
verslunum okkar í Kringlu svo má senda umsókn á
ingibjorg@utilif.is

Njótum umhverﬁsins og stöndum vörð um það saman

Útilíf er traust fyrirtæki sem selur allt sem þarf til að stunda helstu íþróttir og
fjölbreytta útivist. Í hverri deild starfa sérfræðingar sem leggja sig fram við
að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins. Hjá okkur er góður starfsandi og mikil
áhersla er lögð á að allir starfsmenn fái að njóta sín og fái tækifæri til að eﬂast
í starﬁ.
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Vegna nýrra verkefna óskar Hótel Holt
eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:

Matreiðslumaður í fullt starf.
Viðkomandi þarf að búa yﬁr sjálfstæði, nákvæmni, frumkvæði
og hafa metnað til að ná árangri í starﬁ. Ráðið verður í störﬁn hið
fyrsta. Áhugasamir sendi umsókn sína merkt „Matreiðslumaður“ á
umsokn@holt.is

Fagmenn í framreiðslu (þjóna) í fullt starf og hlutastarf
Viðkomandi þarf að vera þjónustulundaður, hafa gaman af
mannlegum samskiptum, vera nákvæmur og hafa löngun til að
sýna frumkvæði og metnað til að ná árangri í starﬁ. Ráðið verður í
störﬁn hið fyrsta.
Áhugasamir sendi umsókn sína merkt „ Framreiðsla/þjónn“ á
umsókn@holt.is

Aðstoðafólk í sal.
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Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum til aðstoðar í sal, fullt
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sal“ á á umsokn@holt.is
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Miðstöð um símenntun í Reykjavík

Laus er staða verkefnastjóra
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ATVINNUTÆKIFÆRI

Óskar eftir hársnyrtisveinum og meisturum
í stólaleigu í Kringlunni.
Frábær staðsetning, fjölbreyttur vinnutími.
eitt verð, allt innifalið.

HJÁ OFFICE 1

Nánari upplýsingar veitir Nonni í s:568-9979 eða
nonniquest@krista.is

Vörustjóri
Innkaupastjóri
- Tímabundið starf hjá traustu fyrirtæki
Vegna fæðingarorlofs leitum við að samviskusömum innkaupastjóra
í tímabundið starf frá maí 2010 og út mars 2011
Starﬁð:
• Innkaup frá erlendum birgjum
• Birgðastjórnun
• Innkaupaáætlanir
• Samskipti við ÁTVR
• Kostnaðareftirlit
Hæfniskröfur:
• Menntun í birgðarstjórnu
• Reynsla við innkaup og birgðastjórnun
• Þekking á AGR innkaupakerﬁ
• Nákvæmur og talnaglöggur
• Góður í mannlegum samskiptum
Áhugasamir skili inn umsókn á netfangið umsokn@mekka.is ásamt upplýsingum um
menntun og starfsreynslu (ásamt mynd)
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2010. Athugið að upplýsingar um starﬁð verða ekki
veittar í síma. Kynntu þér fyrirtækið á www.mekka.is

Office1 leitar að öflugum einstaklingi til að gegna starfi vörustjóra. Vörustjóri ber ábyrgð á innkaupum, verðlagningu, vöruvali, sölu og
markaðsmálum á vörum frá innlendum og erlendum birgjum. Vörustjóri þarf að hafa skoðun á og áhrif á að útlit verslana sé eins og
best verður á kosið. Vörustjóri þarf að upplýsa starfsfólk verslana, fyrirtækjaþjónustu og heildsölu um nýja samninga, verðbreytingar
og áherslur. Vörustjóri ber ábyrgð á birgðum, eftirliti með innkaupsverði og vöruflæði í sínum vöruflokkum. Vörustjóri er ábyrgur
gagnvart fjármálastjóra félagsins.
Helstu verkefni:
Samskipti við birgja
Skipulag á innkaupum og pöntunum á vörum
Innkaupa- og söluáætlanir
Sölu- og framlegðargreining á vörum ásamt ábyrgð á vöruvali
Rýmisstjórnun einstaka deilda
Skipulagning markaðsátaka
Tilboðsgerð sérvöruflokka (t.d.umslög, pappír o.fl.)
Eftirfylgni birgðagreiningar og aldursgreining á birgðum
Miðlun upplýsinga um nýskráningu vara til sölumanna, starfsfólks
og viðskiptavina
Upplýsingar á vefverslunum fyrirtækisins
Greining á samkeppnisaðilum og samskipti við verslanir.
Kynningar fyrir innri sem ytri viðskiptavini

Hæfniskröfur:
Starfsreynsla í vörustjórastarfi æskileg
Háskólapróf sem nýtist í starfi sbr. vörustjórnun, viðskiptafræði
en er ekki skilyrði
Góð kunnátta í Microsoft Office, sérstaklega excel og OLAP teningum
Þekking á Microsoft Dynamics æskileg (Axapta)
Skipulögð og markviss vinnubrögð
Góð enskukunnátta, bæði í mæltu og rituðu máli
Töluglögg(ur)
Snyrtimennska og stundvísi
Geta unnið sjálfstætt og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði í starfi, metnaður, áhugi og þjónustulund eru skilyrði.

Verslunarstjóri
Office1 leitar að reyndum verslunarmanni/konu með góðan skilning á helstu stærðum í rekstri fyrirtækis til að stjórna einni af
verslunum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu. Verslunarstjóri ber ábyrgð á stjórnun starfsmanna, vörumeðhöndlun, útliti og
daglegum rekstri verslunar. Verslunarstjóra ber að hámarka hvetjandi starfsanda og jákvæða upplifun viðskiptavina. Verslunarstjóri
gengur í öll störf í versluninni og tekur virkan þátt í sölu og þjónustu og samskiptum við aðrar deildir félagsins.Verslunarstjóri er
ábyrgur gagnvart forstjóra félagsins.

LÖGFRÆÐINGUR
Umhverfisráðuneytið óskar eftir að ráða lögfræðing á
skrifstofu laga og stjórnsýslu.
Skrifstofan fer með málaflokka er varða mengunarvarnir, hollustuhætti, efni og efnavörur, mannvirkja-,
bruna- og skipulagsmál, mat á umhverfisáhrifum,
náttúruvá og ofanflóðavarnir, náttúruvernd, veiðistjórnun og dýravernd.
Helstu verkefni skrifstofunnar er umsjón með
stjórnsýslu ráðuneytisins og framkvæmd hennar sem
og umsjón með gerð lagafrumvarpa og reglugerða.
Þá hefur skrifstofan umsjón með framkvæmd EES
samningsins.
Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna eins og afgreiðslu stjórnsýsluerinda, úrskurða og
álitsgerða, samningu lagafrumvarpa og reglugerða og
umsjón með framkvæmd laga, þátttöku í stefnumótun
er lýtur að málaflokkum skrifstofunnar og samskipti
við Alþingi, stjórnvöld og hagsmunaaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Frumkvæði, metnaður, skipulögð vinnubrögð og
geta til að starfa sjálfstætt
• Þekking eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg
• Þekking eða reynsla af framkvæmd EES
samningsins er kostur
• Þekking á umhverfisrétti er kostur
• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli er
æskileg
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk. Senda
skal umsóknir skriflega til umhverfisráðuneytisins,
Skuggasundi 1, 150 Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Auður
Arnardóttir, skrifstofustjóri skrifstofu laga og stjórnsýslu, sigridur.arnardottir@umhverfisraduneyti.is. Laun
greiðist skv. kjarasamningi Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Helstu verkefni:
Rekstrargreining, mikil kostnaðarvitund
Agað starfsmannahald og skipulagning vakta
Birgðagreining með fókus á veltuhraða birgða
Ábyrg innkaup, áfyllingar og flutningspantanir frá miðlager
Verðmerkingar, útlit og uppröðun eftir framlegðargildum
Regluleg námskeið fyrir starfsfólk á nýjum vörum, vinnuháttum
og þjónustu
Framkvæma markaðsstefnu Office1 hverju sinni í verslun og til
viðskiptavina
Mánaðarlegir sölu- EBITDA fundir með yfirstjórn

Hæfniskröfur:
Menntun eða góð starfsreynsla sem nýtist í starfi
Áreiðanleiki
Skipulögð og markviss vinnubrögð
Góð framkoma og jákvæðni
Snyrtimennska og stundvísi
Geta unnið sjálfstætt og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð kunnátta í excel og helst í notkun OLAP teninga.
Önnur tölvukunnátta æskileg m.a. Axapta.
Frumkvæði í starfi, metnaður, áhugi og þjónustulund eru skilyrði.

Sölustjóri fyrirtækjaþjónustu Office1
Office1 leitar að öguðum og talnaglöggum einstaklingi til að stjórna fyrirtækjaþjónustu Office1. Fyrirtækjaþjónusta Office1
samanstendur af öflugum og framsæknum einstaklingum sem þjóna bæði fyrirtækjum, skólum, félagsstörfum og stofnunum með
rekstrarvörur. Sölustjóri er ábyrgur gagnvart forstjóra félagsins.
Helstu verkefni:
Greining viðskiptamannaflokka og vörugreining
Agað og framsækið starfsmannahald
Reglulegir fundir með sölumönnum
Tilboðsgerð og þátttaka í útboðum
Ábyrgð á markaðsmálum fyrirtækjaþónustu Office1
Samskipti við vöru- og innkaupastjóra
Mánaðarlegir sölu- EBITDA fundir með yfirstjórn

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustjórnun á fyrirtækjamarkaði nauðsynleg
Skipulögð, öguð og markmiðatengd vinnubrögð
Nákvæmni í vinnubrögðum
Snyrtimennska og stundvísi
Geta unnið sjálfstætt og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð kunnátta í excel og helst í notkun OLAP teninga.
Önnur tölvukunnátta æskileg m.a. Axapta.
Frumkvæði í starfi, áhugi, sókndirfska og metnaður til að
ná miklum árangri

Um Office1
Office1 hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem ein öflugasta verslunarkeðja landsins með rekstrarvörur fyrir skrifstofur, skóla og stofnanir. Afmælisgjafir,
fermingavörur, bækur og tímarit. Starfsmannastefna Office1 er einföld og skýr með samheldni liðsheildarinnar að leiðarljósi auk þess að vera tengd jafnrétti og
framsæknum markmiðum þar sem hver starfsmaður er metinn á eigin forsendum og árangri í starfi. Markmið starfsmanna er að gera enn betur á árinu 2010 með
því að vera í fararbroddi hver á sínu sviði og leggja allt kapp á að veita framúrskarandi þjónustu, byggða á gæðum, áreiðanleika og trausti.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars n.k
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist til atvinna@office1.is

Skeifan, Smáralind, Korputorg, Hafnarfjörður,
Selfoss, Egilsstaðir, Akureyri
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Knattspyrnufélagi Fram óskar eftir
a ráa afreksstjóra

Thorvaldsen bar auglýsir eftir Yﬁrmatreiðslumanni
í fullt starf strax. Mikil starfsreynsla og íslenskukunnátta
skilyrði. Einnig vantar okkur aðstoðamenn í eldhús
með reynslu strax.
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 861 4844. KOLBRÚN

Afrekssvi Knattspyrnufélagsins Fram leitar a afreksstjóra til a leia svii
og starfa a áframhaldandi uppbyggingu félagsins.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Asto me rekstri meistaraflokka félagsins
Skipuleggja umgjör heimaleikja félagsins
Samskipti vi sérsambönd ÍSÍ
Skipuleggja og vinna a tekjuöflun og
markasmálum
• Almenn umgjör um meistaraflokka félagsins
• Samskipti vi fjölmila

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reynsla af rekstri
Lipur í samskiptum
Sjálfstæi og metnaur til a ná árangri
Almennur áhugi á íróttum
ekking á afreksíróttum
Tungumálakunnátta
Tölvukunnátta

Umsóknum skal skila til Kristins R. Jónssonar, Framkvæmdarstjóra Fram, á netfangi kristinn@fram.is fyrir 16.mars
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(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG

» -ØTTAKAÈOGÈMEFERÈBRÉVEIKRAÈOGÈSLASARA
» ¨ÉTTTAKAÈÓÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNUÈÓÈSAMVINNUÈVIÈYFIRLKNI

(FNIKRÚFUR

» 3ÏRFRIVIURKENNINGÈÓÈEINNIÈEAÈFLEIRUMÈAFÈHINUM
ALMENNUÈGREINUMÈLKNISFRINNARÈÈBRÉA ÈLYF ÈSKUR ÈEAÈ
HEIMILISLKNINGUM
» 2EYNSLAÈÓÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNU
» 3AMSKIPTAHFNIÈOGÈLIPURÈÓÈSAMSKIPTUM

Ritari óskast
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða ritara
á skrifstofu. Áhugasamir sendi upplýsingar á
netfangið ohj@hradbraut.is.

Húshjálp - Sendiráð
Háttsettur bandarískur sendifulltrúi óskar eftir að ráða húshjálp
í fullt starf. Starfsskyldur felast í almennum þrifum, frágangi á
þvotti, undirbúningi fyrir opinberar veislur og að þjóna til borð
í þeim. Æskilegt er að enskukunnátta sé framúrskarandi góð og
íslenskukunnátta er kostur. Starfsmaðurinn þarf að geta unnið
sveigjanlegan vinnutíma, á kvöldin og um helgar ef þörf krefur.
Umsóknarfrestur er til 14. mars 2010. Vinsamlega sendið
ferilskrá á: reykjavikvacancy@state.gov

Housekeeper – Embassy
A Senior US Diplomat is recruiting candidates as a full time housekeeper. Responsibilities involve full house cleaning duties, including laundry and ironing, as well as preparing the table and serving
at ofﬁcial dinners and events. Must be proﬁcient in English and
some Icelandic is helpful. Must be willing to work ﬂexible hours,
which may include evenings and weekends, as needed.
Closing date is March 14, 2010. Please send your resume to:
reykjavikvacancy@state.gov.

,KNIRÈÓÈSTARFSNÉMIÈÓÈBRÉALKNINGUM
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SÏRFRINÉMÈÓÈBRÉLKNINGUMÈEAÈSKYLDUMÈGREINUM
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» ¨JÉLFUNÈÓÈBRÉALKNINGUMÈMEÈÉTTTÚKUÈÓÈKLÓNÓSKUÈSTARFI
» ¨ÉTTTAKAÈÓÈFRAMHALDSMENNTUNÈOGÈVÓSINDASTARFI
» +ENNSLAÈLKNANEMAÈ

Skaftárhreppur

(FNIKRÚFUR

» !LMENNTÈLKNINGALEYFI
» °SLENSKUKUNNÉTTA
» *ÉKVNIÈOGÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM

Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar á Kirkjubæjarklaustri

$EILDARSTJØRIÈRITARAMISTÚVARÈ

auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.

3TARFSHLUTFALLÈERÈÈ3TARFIÈVEITISTÈFRÉÈÈAPRÓLÈÈEAÈEFTIRÈNÉNARAÈSAMKOMULAGIÈSKAÈERÈEFTIRÈFRAMSKNUMÈAILAÈTILÈESSÈAÈLEIAÈBREYTINGARÈÉ
SKIPULAGIÈSJÞKRASKRÉRRITUNARÈ

Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og launanefndar sveitarfélaga.

» £BYRGÈÉÈDAGLEGUMÈREKSTRIÈRITARAMISTÚVAR
» &AGLEGÈÉBYRG
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» 3TARFSMANNAÉBYRG
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(FNIKRÚFUR

» ,KNARITARIÈEAÈSAMBRILEGÈMENNTUN ÈVIBØTARMENNTUNÈSKILEG
» !MKÈFIMMÈÉRAÈSTARFSREYNSLAÈÓÈLKNARITUN
» 3TAGØÈEKKINGÈÉÈRAFRNNIÈSJÞKRASKRÉ
» 3TJØRNUNARREYNSLAÈSKILYRI
» -JÚGÈGOTTÈVALDÈÉÈÓSLENSKUÈOGÈENSKU
» «GU ÈSJÉLFSTÈOGÈSKIPULÚGÈVINNUBRÚG
» *ÉKVTTÈVIMØTÈOGÈLEITOGAHFNI
» &RUMKVIÈOGÈMETNAURÈÓÈSTARFI

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
» 5MSØKNARFESTURÈ ERÈ TILÈ OGÈ MEÈ È MARSÈ È 3ØTTÈ ERÈ UMÈ RAFRNTÈ ÉÈ HEIMASÓUÈ ,ANDSPÓTALAÈ WWWLANDSPITALIISÈ ARÈ SEMÈ FRAMÈ KOMAÈ NÉNARIÈ
UPPLâSINGARÈUMÈSTÚRFIN
» 5PPLâSINGARÈ UMÈ STARFÈ SÏRFRILKNISÈ OGÈ LKNISÈ ÓÈ STARFSNÉMIÈ VEITIRÈ YFIRLKNIRÈ BRÉALKNINGA È %LÓSABETÈ "ENEDIKZ È % SKRIFSTOFUÈ BRÉADEILDAR È
&OSSVOGI ÈSÓMIÈÈ ÈNETFANGÈEBENEDIK LANDSPITALIIS
» 5PPLâSINGARÈUMÈSTARFÈDEILDASTJØRAÈRITARAMISTÚVARÈ,ANDSPÓTALAÈVEITIRÈFRAMKVMDASTJØRIÈBRÉASVIS È'ULAUGÈ2AKELÈ'UJØNSDØTTIR È'RENIBORG È
&OSSVOGI ÈSÓMIÈÈ ÈNETFANGÈGUDRAKEL LANDSPITALIIS
» 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈTILÈESSÈSEMÈVEITIRÈUPPLâSINGARÈUMÈSTARFI
» 3TARFÈ SÏRFRILKNISÈ  È ERÈ BUNDIÈ VIÈ SJÞKRAHÞSIÈ EINGÚNGUÈ SBRÈ YFIRLâSINGUÈ ,ANDSPÓTALAÈ VEGNAÈ KJARASAMNINGSÈ SJÞKRAHÞSLKNAÈ DAGSÈ
ÈMAÓÈ ÈSBRÈBREYTINGUÈÈMARSÈ
» 5MSØKNUMÈSKULUÈFYLGJAÈVOTTFESTARÈUPPLâSINGARÈUMÈNÉM ÈFYRRIÈSTÚRF ÈREYNSLUÈAFÈSTJØRNUNARSTÚRFUM ÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNUÈEFTIRÈVÓÈSEMÈVIÈÉ
» 5MSØKNIRÈSÏRFRILKNAÈERUÈSENDARÈTILÈSTÚUNEFNDARÈLKNARÉSÈ,ANDSPÓTALA
» 6ITÚLÈVERAÈHÚFÈVIÈUMSKJENDURÈOGÈBYGGISTÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈÓÈSTARFIÈÉÈEIMÈOGÈINNSENDUMÈGÚGNUMÈ
3TARFSKJÚRÈBYGGJASTÈÉÈKJARASAMNINGUMÈOGÈLÚGUMÈUMÈSTARFSMENNÈRÓKISINSÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,ANDSPÓTALAÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈ
UMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈ
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

Klausturhólar er glæsilegt hjúkrunar- og dvalarheimili með um 20
vistrýmum. Ný og vel búin hjúkrunarálma var tekin í notkun 2006.
Samstarf er milli Klausturhóla og Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
sem starfrækir heilsugæslustöð á Kirkjubæjarklaustri.
Kirkjubæjarklaustur er þéttbýliskjarni í Skaftárhreppi í V-Skaftafellssýslu en í sveitarfélaginu búa um 500 manns. Á Kirkjubæjarklaustri er grunnskóli, tónlistarskóli og leikskóli. Þar er góð aðstaða
til íþróttaiðkunar í nýrri íþróttamiðstöð með sundlaug, íþróttasal
og tækjasal. Í nágrenninu er íþróttavöllur og golfvöllur. Náttúrufegurð í Skaftárhreppi er rómuð og mikil uppbygging á sér stað,
einkum í ferðaþjónustu. Eitt af helstu hliðum Vatnajökulsþjóðgarðs er í Skaftárhreppi.
Umsóknir sendist til sveitarstjóra Skaftárhrepps, Skrifstofu
Skaftárhrepps, Klausturvegi 15, 880 Kirkjubæjarklaustri. Umsóknir
má einnig senda á netfangið sveitarstjóri(hjá)klaustur.is.
Umsóknarfrestur er til 19. mars 2010.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Daníelsson, formaður
rekstrarnefndar Klausturhóla, sími: 487 4840,
netfang: sveitarstjori(hjá)klaustur.is
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3UMARSTÎRF 
)SLANDIA HËTEL .ÒPAR ER  HERBERGJA SUMARHËTEL  KM
FYRIR AUSTAN +IRKJUB¾JARKLAUSTUR
6IÈ AUGLÕSUM EFTIR UMSËKNUM Å EFTIRFARANDI STÎRF

o

(ËTELSTJËRI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA REYNSLU AF REKSTRI OG STJËRNUN
BËKHALDSKUNN¹TTU VERA LIPUR Å SAMSKIPTUM OG HAFA GËÈA
TUNGUM¹LAKUNN¹TTU ¶ARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF EIGI SÅÈAR EN
 MAÅ

o

-ATREIÈSLUMAÈURKONA
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA SVEINSPRËF Å MATREIÈSLU 3TARÙÈ
FELUR MA Å SÁR YÙRUMSJËN MEÈ ELDHÒSI OG INNKAUPUM

5MSËKNIR SKULU BERAST ¹ NETFANG BTH DLSIS FYRIR  MARS
(ËTELIÈ ER STARFR¾KT FR¹  MAÅ TIL  SEPTEMBER 'ISTING ¹
STAÈNUM

Tískuvöruverslunin hjá Hrafnhildi leitar að
öﬂugum og hressum konum í hlutastörf.
Starfssvið:
Þjónusta, sala og ráðgjöf til viðskiptavina.
Hæfniskröfur og eiginleikar:
Afburða þjónustulund
Jákvæðni og hæfni í mannlegum
samskiptum
Góðir söluhæﬁleikar
Áhugi á tísku, fólki og fatnaði
Heiðarleiki, snyrtimennska og metnaður
í starﬁ
Áhugasamar sendi ferilskrá, mynd og
kynningarbréf á hrafnhildur@hrafnhildur.is
fyrir laugardaginn 13. mars.
www.hjahrafnhildi.is

Forstöðumaður gæðaúttekta
(Manager Audits)
Flugfélagið Atlanta óskar eftir umsóknum um starf
forstöðumanns gæðaúttekta.
Starﬁð felst í umsjón, framkvæmd og eftirfylgni gæðaúttekta á sviðum ﬂugreksturs, viðhalds, öryggis og
ﬂugverndar, bæði hér á landi og erlendis, uppfærslu handbóka, skjalavinnslu, kennslu og öðrum tilfallandi stöfum.
Hæfniskröfur:
Við leitum að atorkusömum og skipulögðum einstaklingi
með góða samskiptahæﬁleika. Viðkomandi þarf að hafa
mjög gott vald á ensku í töluðu og rituðu máli ásamt því
að hafa góða tölvukunnáttu meðal annars á hugbúnaði til
gæðastjórnunar.
Fagmennska, frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og mikil
lipurð í mannlegum samskiptum eru skilyrði. Þekking á
helstu ﬂugreglugerðum er skilyrði t.d. EU-OPS, JAR-FCL,
EASA Part-M, Part-145 og Part-66. Þekking og menntun á
sviði gæðastjórnunar er skilyrði. Menntun ﬂugvirkja eða
atvinnuﬂugmanns er æskileg. Háskólamenntun sem nýtist
í starﬁ er kostur.
Umsóknarfrestur er til 12. mars 2010.Öllum umsóknum
verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist til:
Air Atlanta Icelandic,
b.t. Starfsmannadeildar
Hlíðasmára 3,
201 Kópavogur
eða á netfangið hr@airatlanta.com

SÖLUMENN ÓSKAST TIL STARFA
Tal óskar eftir að ráða sölumenn til starfa
í söluveri frá kl. 17:00 til 22:00 á virkum dögum.

Góð laun og bónusar í boði
Þið sem haﬁð áhuga á skemmtilegri vinnu:
Vinsamlegast sendið okkur póst á hanness@tal.is

Nýtt sprotafyrirtæki óskar eftir verk- eða tæknifræðingi til starfa.
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að sjá um uppsetningu á vélbúnaði fyrir nýtt sprotafyrirtæki
sem starfar innan Háskólans í Reykjavík. Fyrirtækið, 3Z ehf., mun sérhæfa sig í skimun lyfjasameinda í
sebrafiskum. Um er að ræða mjög skapandi og spennandi verkefni sem felur í sér skipulagningu,
hönnun og smíði á búnaði sem verður notaður til lyfjaskimana. Í boði er fullt starf. Æskilegt er að
umsækjandi hafi menntun á sviði verkfræði, tæknifræði (eða sambærilegu) og reynslu af hönnun og
smíði vélbúnaðar. Nauðsynlegt er að hann geti unnið sjálfstætt og sé skapandi í hugsun.

Forstöðuþroskaþjálﬁ
Forstöðþroskaþjálﬁ óskast á sambýlið Trönuhólum
frá 1. apríl 2010.
Ábyrgðarsvið
• skipulag þjónustunnar
• þjónusta við íbúa á samvinnu við aðstandendur þeirra
• starfsmannahald
• rekstur

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá á
karlsson@ru.is
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2010

Menntunar – og hæfniskröfur
• próf í þroskaþjálfun
• reynsla af vinnu með einhverfum
• reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• þekking og skilningur á hugmyndafræði málefna
fatlaðra, sér í lagi á einhverfusviði
• jákvæð viðhorf og samskiptahæﬁleikar
Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og Þ.Í.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á netinu,
www.ssr.is og láta ferilskrá fylgja umsókn sinni.
Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2010.
Nánari upplýsingar veita Guðný Anna Arnþórsdóttir,
starfsmannastjóri, s: 5331388, gudnya@ssr.is
og Hróðný Garðarsdóttir, sviðsstjóri fullorðinssviðs,
s: 533-1388, hrodny@ssr.is

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

Aðjunkt í sagnfræði
HUGVÍSINDASVIÐ
Laust er til umsóknar starf aðjunkts í sagnfræði við Sagnfræði- og heimspekideild.
L
Laus
Aðjunktinum er einkum ætlað að annast kennslu í skyldunámskeiðum á fyrsta
námsári á BA-stigi og kenna þá m.a. sögu fyrir 1800. Doktorspróf og kennslureynsla
í sagnfræði á háskólastigi er æskileg.
Ráðið verður í starfið frá 1. júlí 2010 til eins árs með möguleika á framlengingu.
Umsóknarfrestur er til 6. apríl.

PIPAR\TBWA f SÍA f 100640

Nánari upplýsingar: Óskar Einarsson, rekstrarstjóri, sími 525 5236, netfang oe@hi.is
og Guðmundur Hálfdanarson prófessor, netfang: ghalfd@hi.is.
Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands
er tekið mið af jafnréttisáætlun Háskólans.
Sjá nánar á www.starfatorg.is
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

HUGVÍSINDASVIÐ

Verkefnisstjóri
kennslu- og gæðamála
VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ
Lausst e
Laust
er til umsóknar starf verkefnisstjóra kennslu- og gæðamála á skrifstofu
VerkfræðiV
erk
og náttúruvísindasviðs.
Starfið felur m.a. í sér gerð og eftirfylgni verkferla, skjalastjórnun og fjölbreytt
verkefni á sviði kennslumála.
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og góða þekkingu á tölvum
og hugbúnaði. Starfsreynsla á sviði gæðamála er æskileg. Krafist er góðrar íslenskuog enskukunnáttu, skipulagshæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum.
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands er í fararbroddi kennslu
og rannsókna á sviði verkfræði, tölvunarfræði og náttúruvísinda hér á landi.
Umsóknarfrestur er til 15. mars.

PIPAR\TBWA f SÍA f 100641

Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigfúsdóttir rekstrarstjóri í síma 525 4589.
Netfang: drifa@hi.is
Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands
er tekið mið af jafnréttisáætlun Háskólans.
Sjá nánar á www.starfatorg.is
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ
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Frábært útsýni
Vegna aukinna umsvifa leitar Valka ehf að
nýjum starfskröftum til þess að njóta hins
frábæra útsýnis sem blasir við í fyrirtækinu.
Sölustjóri:
Umsjón með sölu og markaðssetningu á RapidTrade
hugbúnaðarkerfinu á Íslandi og erlendis.
Hæfniskröfur: Reynsla af sölustörfum á tæknisviði
og/eða til fiskvinnslufyrirtækja.
Menntun á tækni- eða viðskiptasviði.
Hugbúnaðarmaður:
Verkefnastýring og vinna í vefforritun og/eða forritun á
tækjabúnaði.
Hæfniskröfur: Reynsla í forritun í PHP, C, Java eða
sambærilegum málum. Reynsla í gagnagrunnsforritun
og þekking á gagnagrunnum, t.d. Mysql. Þekking á
Linux. Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði.
Vélbúnaðarhönnuður:
Verkefnastýring og hönnun á tækjabúnaði.

ALÞJÓÐLEGIR
FRIÐARSTYRKIR

Hæfniskröfur: Verk- eða tæknifræðimenntun.
Reynsla af hönnun í SolidWorks.

RÓTARÝHREYFINGARINNAR
2011–2013

Frumleiki, auk sjálfstæðra og agaðra vinnubragða eru
þær megin kröfur sem Valka gerir til starfsmanna
sinna. Farið verður með allar fyrirspurnir sem
trúnaðarmál og verður öllum umsóknum svarað.

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem
rekinn er af Alþjóða Rótarýhreyﬁngunni, mun veita
allt að 60 styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2011-2013. Styrkirnir verða veittir til náms og
rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarﬁ og eﬂingu
friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar
hefur reynslu af alþjóðastarﬁ auk þess að hafa lokið
fyrstu háskólagráðu.

Umsóknarfrestur er til 26. mars.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjálmarsson í símum 534-9300 og
660-9300 og á netfanginu helgi@valka.is.

Valka ehf er vaxandi hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í
hug- og vélbúnaðarlausnum fyrir fiskvinnsluiðnaðinn.
Valka leggur megin áherslu á þróun nýrra lausna sem
auka arðsemi fiskvinnslufyrirtækja.
Verndun hugverkaréttinda er forgangsverkefni hjá
Völku og hefur þegar verið sótt um fjölda einkaleyfa til
verndar uppfinningum fyrirtækisins.
Frekari upplýsingar um vörur Völku má finna á heimasíðu fyrirtækisins www.valka.is

www.vinnueftirlit.is

Námskeið
um notkun
2¡44).$!.-3+%)¨
&92)2 "¥,34*«2! 5- &,54.).' 
sprengiefna
(445,%'5- &!2-)
Dagana 22.–26. mars 2010 verður haldið námskeið
í Reykjavík um meðferð sprengiefna ef næg þátttaka
fæst. Námskeiðið sem er fræðilegt er ætlað þeim sem
öðlast vilja réttindi til að fara með sprengiefni og
annast sprengivinnu samkvæmt reglugerð
nr. 684/1999 um sprengiefni.
Skráning og nánari upplýsingar hjá Vinnueftirlitinu,
Bíldshöfða 16, Reykjavík, sími 550 4600.
Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðsgjald sem
er kr. 82.800,- í síðasta lagi miðvikudaginn
17. mars 2010.
Athugið að fjöldi þátttakanda er takmarkaður.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á
samvinnu við sex virta háskóla:

Æskulýðssjóður
Mennta og menningarmálamálaráðuneyti auglýsir
eftir umsóknum um styrki úr Æskulýðssjóði sem
starfar samkvæmt lögum nr. 70/2007 og reglum nr.
60/2008.
Við úthlutun úr Æskulýðssjóði fyrir árið 2010
verður lögð áhersla á umsóknir æskulýðsfélaga og
æskulýðssamtaka um verkefni er miða að mannréttindafræðslu og lýðræðislegri þátttöku ungmenna í
samfélaginu og samstarfsverkefni æskulýðsfélaga
og æskulýðssamtaka.
Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta
viðburði í félagsstarfi, svo sem þing, mót eða þess
háttar viðburði, né ferðir hópa.
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert
að sækja um á rafrænu formi á umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóðinni http://umsoknir.stjr.is.
Nánari upplýsingar má sjá á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis, www. menntamálaráðuneyti.is
Umsóknarfrestur er til 6. apríl 2010.

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA
University of Bradford, Englandi
International Christian University, Japan
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir.
Rótarýhreyﬁngin á Íslandi má senda eina umsókn.
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg
viðtöl og könnun á námsferli og störfum. Makar,
afkomendur og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. Átta Íslendingar
hafa fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir
árið 2002.
Nánari upplýsingar um námið, háskólana og
umsóknarskilmála er að ﬁnna á heimasíðu Rotary
International: rotary.org/ foundation/educational
(Rotary Centers for International Studies). Einnig
má nálgast upplýsingar á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). Sími 568-2233
(eða í síma 525-4818).
Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru
beðnir um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu
á markmiði með framhaldsnámi fyrir 9. apríl til
Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut
54, 108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.
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Tilkynningar

Völundarverk
- Reykjavík
Endurgerð gamallra timburhúsa Húsasmíðameistarar, umsókn

AÐALFUNDUR
Ás styrktarfélag heldur aðalfund sinn í safnaðarheimili
Digraneskirkju í Kópavogi, þriðjudaginn 23. mars kl. 20:00.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar
er auglýst eftir áhugasömum húsasmíðameisturum til
að taka þátt í verkefni um hönnun endurgerðar gamalla
timburhúsa fyrir átaksverkefnið Völundarverk - Reykjavík.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Til kynningar og umræðu verður fyrirhuguð yﬁrfærsla
málaﬂokks fatlaðra til sveitafélaga í janúar á næsta ári.

Húsasmiðameistararnir skulu ma. hafa umsjón með
þátttakendum/smiðum átaksverkefnisins VölundarverkReykjavík við endurgerð gamalla timburhúsa. Einnig
almenna umsjón með efnisöﬂun og annað sem að verkefninu snýr.

Kafﬁveitingar.
Félagar og áhugafólk fjölmennið.
Stjórnin.

Þátttakendur skulu hafa rétt til að skrifa sig sem húsasmíðameistarar á verk til byggingarnefndar Reykjavíkur.
Gerð er krafa um að húsasmíðameistararnir sem ráðnir
verða til verksins haﬁ víðtæka reynslu af heildstæðri
endurgerð (öllum byggingarhlutum/verkþáttum húss)
eldri timburhúsa (eldri en 1920) og geti skjalfest það
með tilvísan í eldri verk.

Aðalfundur

Gögn vegna gerðar umsókna verða afhent frá og með
8. mars 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur,
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.

Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands 2009
Þriðjudaginn 16. mars 2009 að Laugavegi 120, 5. hæð
kl. 17:00

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila eigi síðar en:
kl. 15:00, ﬁmmtudaginn 11. mars 2010, til síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur merktum:

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til umræðu og
staðfestingar
Skýrsla stjórnar um starﬁð frá síðasta aðalfundi
Endurskoðaðir reikningar fyrir síðasta almanaksár lagðir
fram til samþykktar
Kosning stjórnarmanna skv. lögum félagsins
Lagabreytingar
Starfs- og fjárhagsáætlanir næsta árs lagðar fram til
umræðu
Önnur mál
Boðið verður upp á léttar veitingar

Til sölu

Umsókn nr. 12378 - Endurgerð gamalla timburhúsa Völundarverk - Reykjavík.

Iðnaðarhúsnæði óskast til leigu
á höfuðborgarsvæðinu undir efnaframleiðslu til a.m.k. eins
árs. Gólfﬂötur að lágmarki 150 fm og lofthæð minnst 5m með
stórum innkeyrsludyrum og þokkalegu athafnasvæði á lóð.

Innkaupaskrifstofa

Tilboð sendist á netfangið siggi@steintun.is

Fasteignir

534 1020
www.atvinnueignir.is

✓ Borgartún 26 - Til leigu glæsileg penthouse hæð, nýinnréttuð - Laust strax 1.134 fm
Borgartún 26, 105 Reykjavík
Til leigu glæsilegasta skrifstofuhæð
landsins. Nýinnréttað á besta og
glæsilegasta máta.
Tilbúið til innflutnings.
Aukin lofhæð er í húsnæðinu. Um 100 fm
suðursvalir. Glæsilegt útsýni. Leðurflísar
á gólfum.
Innréttað sem opin rými með nokkrum
fundarherbergjum.

Allar frekari upplýsingar um þetta og
önnur atvinnuhúnæði veita
Ólafur Jóhannsson í síma 824-6703,
Helgi Bjarnason í síma 663-2411,
Helgi Már Karlsson í síma 897-7086 og
Þorvaldur Þorláksson í síma 897-0789.

Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA, löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstrarfræðingur, löggiltur leigumiðlari
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Útboð

TIL LEIGU
F.h. Strætó bs. er óskað eftir tilboðum í útvegun á
upplýsingakerﬁ í 120 strætisvagna sem eru í þjónustu
Strætó bs. Um er að ræða upplýsingakerﬁ sem stjórnar og
miðlar upplýsingum fyrir farmiðakerﬁ, fjarskiptakerﬁ (GPRS),
GPS-ferilskráningakerﬁ, leiðsögukerﬁ og kortakerﬁ.

Lyngháls 9
110 Reykjavík

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Um er að ræða mjög gott um 1962 fm skrifstofuhúsnæði sem
skiptist í 3 hæðir sem hver um sig er um 650 fm. Hægt er að skipta
öllum hæðum í tvo leiguhluta. Húsnæðið er allt hið vandaðasta með
fullbúnu kerﬁsrými, uppsettu staðarneti og símkerﬁ. Gott aðgengi,
næg bílastæði og glæsilegt útsýni. Laust strax.

Útboðsgögn á geisladiski verða afhend frá 9. mars 2010 í
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Tilboð verða opnuð kl. 14:00 þann 6. apríl 2010 í Ráðhúss
Reykjavíkur. 12379

Innkaupaskrifstofa

Sendiráð Bandaríkjanna
Óskar eftir verðtilboðum í garðaþjónustu. Tilboðsgögn eru á ensku
og má nálgast þau á heimasíðu sendiráðsins. Netfang er:
iceland.usembassy.gov, Contracts and Job Openings. Áhugasamir
geta fengið að sjá staðinn miðvikudaginn 10, mars, kl. 10:00, en
verða boða komu sína með að senda nafn sitt og nafn fyrirtækis
á www.eyjolfssongt@state.gov fyrir lokun, mánudaginn 8. mars.
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi merktu Michael T. Greer,
Garden Service, í afgreiðslu sendiráðsins, Laufásvegi 21, fyrir kl.
17:00 mánudaginn 15. mars.

The American Embassy
Seeks quotations/offers for general garden services. The “Request
for Qoutations/Offers’ package is in English and can be accessed
on the Embassy´s homepage. The Web site is: iceland.usembassy.
gov, Contract and Job Openings. Site visit will be on Wednesday,
March 10, at 10am. Interested parties, please send your name
and the name of the ﬁrm to www.eyjolfssongt@state.gov before
March 8, before close of business. The Qoutes/Offers package
shall be turned in before close of business Monday, March 15, in a
closed envelope marked Michael T. Greer, Garden service.

Gott aðgengi og næg bílastæði

Opið rými og góð fundaraðstaða

Glæsilegt útsýni

14814 - Gisting og veitingar innanlands

Rammasamningur með örútboðum
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerﬁ
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna
gistingar og veitinga innanlands fyrir starfsmenn opinberra
stofnana og sveitarfélaga, sem starfs síns vegna þurfa að
ferðast, allan ársins hring. Markmið útboðsins er að ná fram
sparnaði í ferðakostnaði og nýta þannig skattfé almennings
sem best.
Breytt fyrirkomulag á greiðslum vegna útlagðs kostnaðar
starfsmanna ríkisins er tilefni þessa útboðs, en í stað dagpeninga er nú greitt samkvæmt reikningi.

Nánari upplýsingar veitir
Halldór Jensson
840 2100 – halldor@reitir.is
www.reitir.is

Sú þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum í, er meðal
annars í eftirfarandi vöruﬂokkum:
1. Gisting með morgunverði
2. Hádegisverður og kvöldverður
3. Nestispakkar
4. Afsláttur vegna dvalar í lengri tíma
Heimilt er að bjóða í hluta eða allt.
Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs
þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna
vöru- eða þjónustuﬂokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu þekktar.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum, sem eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi
síðar en 10. mars. Opnunartími tilboða er 27. apríl 2010 kl.
11:00, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yﬁr að
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið.
Útboð skila árangri!
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. Árgerð
2/ 2008, ekinn 30,þ.km, DÍSEL, 8
manna Sjálfskiptur. Verð 7.190.000.
Rnr.125693 ath skipti á ódýrari. Uppl
síma 517-1111

AUDI A3 SPORTBACK QUATTRO TFSI
100% LÁN . Árgerð 9/2006, ekinn 22
þ.km, BENSÍN, 6 gírar. Verð 3.690.000.
Rnr.114274 100% erlent lán. uppl síma
517-1111

Isuzu D-max 2009 ek. 1 þ.km sjálfskiptur disel ath. skipti á ódýrari uppl. í
sima 895 5577.
Toyota lc 120 Gx árgerð 7.2004 einn
eigandi ekinn 109 þús km 5 manna
sjálfskiptur dráttarbeysli litaðar rúður
ljósahlífar flottur bíll og vel með farinn
reyklaus Bílasalan bílfang malarhöfða 2
sími 567-2000.

RENAULT KANGOO 5 MANNA
SÆTABÍLL . Árgerð 2005, ekinn 114
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 690.000.
Rnr.132436 Listaverð 1 millj. uppl síma
517-1111

VW caddy árg. ‚03.Ek aðeins 70þ.
Ný tímareim. Mjög góður bíll. S. 849
9666.

Toyota yaris 2005 ek. 103 km 5 dyra 5
gíra steingrár fallegur og góður bíll verð
1150 Tilboð 950 þús. Bílfang malarhöfða 2 567-2000.
M.Benz ML350 11/2007, ekinn 34þ.
km, ssk, sóllúga, leður, eins og nýr!,
verð 7.990.000kr, rnr 150553. Sjá
nánar á www.stora.is. Vegna mikillar
sölu vantar okkur allar gerðir bíla á skrá
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt
að skrá inn bílinn hjá okkur.

VW TOUAREG V8. Árgerð 10/ 2003,
ekinn 72 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 3.290.000. Rnr.114377 Áhvíl lán
2.2 mill afb 41 þús. Umboðsbíll. uppl
sima 517-1111
FLOTTUR ! Grand Cherokee Limited 4.7
V8 árg 2000 ek 200 þ.km, upphækkaður á 33“ dekkjum, gott viðhald verð
1390 ath skipti á ódyrari eða 100 % lán
(eftir lokun Hlynur 849-8287)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

AUDI Q7 4.2 QUATTRO . Árgerð 2007,
ekinn 52 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Rnr.130759 Uppl síma
517-1111 Webasto miðstöð, drkúla.
Glæsilegur bíll.

TRANS AM WS6 Árg. 2000, ek. 61
þ.km LS1 5.7 bensin 6 gírar bsk. Topp
eintak — Algjör moli. mikið af aukadóti Verð 2.750þ Skoðar ýmiss skipti
Rnr.126665.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Corolla tilboð 180þ.

Toyota Corolla Zedan 5g., 1300, ný
tímareim. Sk. ‚11. Ek. 220þ. S. 891
9847.

Bílar til sölu

Hyundai H-1 árg. 1/12/99 hvítur ekin
115.Þ ný.sk 11 beinskiptur verð 590,000
uppl. í síma 893-5400.
MAZDA 3 S/D SPORT 8/2006
Ek.55þkm. Álfelgur, filmur, vetrar-og
sumardekk. Skoðun 2011 Flott eintak,
Verð 1650þús. Stgr.

TOYOTA YARIS TERRA 5/2006
Ek.55þkm. Útvarp, rafdr.speglar/rúður,
ný vetrardekk, beinsk. Flottur bíll. Verð
1190.- Skoðar skipti.

Peugot 106 árg ‚99.1,4, ssk. Ný tímareim og flr. Lítur vel út. V.180þ. Uppl í
S. 898 8835.

PORSCHE CAYENNE S. Árgerð 2004,
ekinn 64 þ.km, Sjálfskiptur, vel búinn
og glæsilegur bíll. Verð 4.690.000.
#300318 - Bíllinn er á staðnum og er
funheitur! Erum með fleiri liti og gerðir
af Cayenne á staðnum!

HYUNDAI GETZ SPORT. Árgerð 2004,
ekinn 85 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
890.000. Möguleiki á 90% láni.
Ford Escape Limited 2005 ek. 64þús.
km. Sjálfsk. leður, krókur. uppl. í s:
821 4166.

SKODA FABIA COMFORT. Árgerð 2004,
ekinn 76 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
850.000. Möguleiki á 90% láni.
SUBARO LEGACY SPORT WAGON
1/2007 Ek.61 þkm. Sjálfsk, álfelgur, CD
mag., rafdr.speglar/rúður, sumar- og
vetrardekk, Verð 2980.- skoða skipti
á ódýrari
LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
3.6 DÍSEL . Árgerð 3/ 2007, ekinn
79 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
9.900.000. Rnr.132357 Umboðsbíll
uppl 517-1111

M.Benz C200K Avantgarde 11/2005,
ekinn 71þ.km, ssk, sóllúga, nýyfirfarinn
af Öskju, verð 2.990.000kr, rnr 130431.
Sjá nánar á www.stora.is. Vegna mikillar sölu vantar okkur allar gerðir bíla á
skrá og á svæðið til okkar. ATH það er
frítt að skrá inn bílinn hjá okkur.

400 staðgreitt

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

CAN-AM CAN-AM DS 450 NÝTT HJÓL
. Árgerð 2009, ekinn -1 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 1.290.000. Rnr.131955
TIlboðsverð 1090 þús stgr. Kostar nýtt
1700 þús hjá ellingsen. uppl síma
517-1111

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED.
Árgerð 2000, ekinn 130 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 1.050þ Bíllinn er í
Toppstandi Rnr.128806 Óskum eftir
hjólhýsum og öðrum ferðavögnum á
söluskrá okkar.

Til sölu glæsilegur vel með farinn VW
Passat highliner, fjórhjóladrifinn. Árg.
‚06 ek. 40þ. V. 2.990þ. Áhv. 2.0 millj.
Afb. 37þ. á mán. S. 690 1074, Jón G.

BMW 320I S/D E90. 01/2006, ekinn
62 þ.km, sjálfskiptur. Umboðsbíll Flott eintak Verð 3.380.000. #300232
- Bíllinn er í salnum ásamt fleiri glæsivögnum!

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

VW GOLF COMFORT. 4MOTION.. Árgerð
2003, ekinn 88 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 990.000.

Til sölu Peugeot 407, árg. 2006, ekinn
11 þús. Verð 2,2 millj. Uppl. í s. 891
6768.

Til sölu Nissan Navara LE, árg. ‚08, ek.
46.000 km., 33‘‘ AT-breyting, sjálfskiptur, dísel, leður og þaklúga. Þakbogar,
kastarar í stuðara, dráttarkrókur, pallhús, heithúðaður pallur, góð heilsársdekk, aksturstalva, 100% driflæsing
að aftan ofl. Mjög vel með farinn
bíll, skoðaður og í ábyrgð. Ásett verð;
4.290.000,- kr. Ekkert áhvílandi, skoða
skipti á ódýrari . Uppl. í síma 6634455

Peugeot 406, station 7 manna, árg. ‚98
ek. aðeins 89þús. ný tímareim, bremsur og púst, einn eigandi. Verð 590 þús.
Uppl. s. 895 5577.

Almera árg. 12.12.‘02 ek. 134þ. sk. ‚11.
Góður bíll. Ásett verð 790þ. Mitt verð
690þ. S. 771 1449.

VW Golf 4Motion 2,0Lb ‚05. Álfelgur
á naglad. Ek. 91þ. Km. Ásett 1.350þ.
Fæst með verulegum stgr. afsl. S. 772
4949.

VW Transporter árg. 2000 Diesel - langur. Ekinn 260 þús. km. Nýskoðaður.
Verð 430.000 kr. m/ vsk. Uppl. í síma
848 0046.

VW TOUAREG V8. 12/2003, ekinn 66
þ.km, mjög vel búinn og í toppstandi
og útliti. Verð 4.190.000. #281262
Bíllinn er á staðnum og langar á rúntinn!
LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
UMBOÐSBÍLL . Árgerð 4/2005, ekinn
92 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
5.390.000. Rnr.132153 Uppl síma 5171111

NISSAN TERRANO II . Árgerð 2000,
ekinn 134 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
990.000.

Vegna góðrar sölu vantar okkur á
skrá Pallhýsi, Hjólhýsi, Fellihýsi og
Tjaldvagna, Skráið bílinn frítt hjá okkur,
Sendið okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 5179999,
100bílar.is,

M.BENZ E E-500 4 MATIC. Árgerð 2005,
ekinn 100 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.128042 Glæsilegur
bíll. Uppl síma 517-1111

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

VOLVO AMASON. Árgerð 1968, ekinn
60 þ.km frá upphafi 2 eigendur Orginal dekkin er enn til og eitthvað
af varahlutum Raunhæft tilboð óskast
#281052 Bíllinn er í salnum og bíður
eftir nýjum eiganda!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

NISSAN MICRA VISIA. Árgerð 2004,
ekinn 86 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
950.000. Möguleiki á 90% láni.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is
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Bíladagar
Til sölu ‚02 Toyota Corolla ek. 88 þús.
V. 1,3 millj. Áhv. 180 þús. (6, 30 þús.
kr. afb.) Aðeins einn eigandi. S. 868
9378.

Bílar óskast
Sparneytinn bíll óskast

Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 892-1994.

Til sölu BMW 316 árg. ‚84 (‚87) Er í
uppgerð, nýtt lakk og mikið af nýjum
varahlutum. Uppl. í s. 892 0781.

Huyndai Sonata árg. ‚01 ek. 119 þús.
km. V. 490 þús. S. 698 9858.

JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8,
Framleiðsluár 07‘ ekinn 18 þ.km.
Bíll sem nýr, einn eigandi, Bensín,
Sjálfsk/Beinsk, Leiðsögukerfi, Leður,
Topplúga, Bakkmyndavél, einn með
öllu, Reyklaus, Verð 5.4 m. Uppl.
4213656/6903656

Til sölu Suzuki Gr Vitara árg 2008.
Ekinn 14þ Beinsk, bensín. Sem nýr V
3.3 Uppl 8678044

Bílar til sölu

Bílar til sölu, myndir og upplýsingar á
www.Einkasala.is Uppl. í s: 892 8511.

WV Passat árg ‚98. 1,6. V. 320þ. Í góðu
standi. Uppl. í S. 822 5508.

Flottur sparneytinn á

Skoda Fabia 1.4 Comfort árg.‘01 ek.115
þús, 5dyra, heilsársdekk, spoiler, kastarar, tímakeðja,góður og flottur bíll
sem eyðir litlu! ásett verð 620 þús.
TILBOÐ 420 þús. s.841 8955.

Til sölu húsbíll árg. ‚07 ek. 6500 km.
Sharki L37. M. Benz GL 320 dísel ‚07.
Uppl. í s. 893 6957.
TIL SÖLU VW TRANSPORTER/
MICROBUS RÚGBRAUÐ ÁRG. 78,
EKINN AÐEINS 118 Þ. KM. ÞARFNAST
VIÐGERÐAR Á GÍRKASSA OG LAKKI.
GÓÐUR KOSTUR SEM FERÐA EÐA
SENDIBÍLL. TILBOÐ ÓSKAST. UPPL. Í
SÍMA 895 7199 ÓMAR.

Subaru Legacy, árg. 2007, ek. 61 þús.
km. Steingrár og með nýja br.klossa og
diska. Vetrar- og sumardekk á álfelgum.
Mjög gott eintak á góðu verði, 2,8 millj.
Uppl. gefur Sigurður í s. 896 2312.

Óska eftir 150-500 þús. kr. Japönskum
eða Þýskum fólksbíl. Uppl. í s. 695 9543.

Lancer árg. ‚96 ek. 172þ. Nýl. Michelin
vetrar og sumard. Ásett v. 200þ. tek við
tilboðum. S. 663 6712.

0-250 þús.

Subaru Legacy Wagon GX 4WD ‚01
2457 cc ek. 93þ. 5 dyra sjsk. heilsársdekk á 1.380 þ. engin skipti S: 617
3737.

Til sölu Opel Astra árg. ‚01 ek. 158 þús.
km. Er með ónýtt hægra frambretti.
Þarfnast smá lagf. V. 120 þús. S. 698
4678.

Nissan Sunny árg. ‚95 1600 ssk., ek.
203þ. nýsk. Sumard. fylgja. V. 180þ.
S. 893 5039.

250-499 þús.

240ÞÚS !!!

MMC Lancer 1989 með topplúgu, ek.
140km, 2 fyrri eigendur. V. 290þ. S:
8963667.

Gullfallegur MMC Lanser árg. ‚96 ek.
196þús. Nýtt púst, ný kúppling, nýjar
bremmsur. Verð 240 þús. Uppl. s.
840 6540.
Opel Vectra st. 1.6 árg. ‚99 ek. 165þ.
Mjög gott ástand. Ný tímareim, stimpilhringir og bremsur. Sk. ‚11. Sumard.
á álf. fylgja. V. 450þ. S. 587 8614 &
848 2864.
Hyundai Santa Fe, árgerð 2004, ekinn
108000 km, fæst gegn yfirtöku á láni.
Lánið stendur í 1200000 og er mánaðarleg afborgun 33000 kr. Listaverð bifreiðar miðað við akstur er 1800000 kr.
Nánari upplýsingar í síma 822-7084.

Til sölu Ford F-350 King range ek.81
þús.Flottur bíll 35“ breyttur.Skipti á
Harley hjóli eða önnur skipti verð
3.880þús.s.618 6032.

MB Sprinter 412. Árg. 99. Ek 397 þús.
Skoðaður 10. Ný dekk. Góður kassi.
Gott viðhald. Uppl. í 862 1189.

!!! 0-200þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Tilboð 370 þús

Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk.
‚11 sumar og vetrardekk. Verð 370þús.
Uppl. s. 659 3459.

Jeppar

Corolla Station 9/99 5g e179þ. Ný
tímareim+str, bremsur, a.demp. dekk
o.fl. 470þ. 892 5157.

Toyota Jeppi árg. ‚98 ek. 98þ. ssk. Verð
400-500þ. S. 897 2518.
Toyota Rav4 VX ‚06 4x4 til sölu. Leður
og rafm. í öllu. Uppítaka á ód. og/eða
bein sala. Uppl. veitir Toyota - Kletthálsi
- S. 570 5070.

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 8212545.
Óska e.að kaupa gamla bíla til niðurrifs. Nán.uppl.í s:866-0471

500-999 þús.
Toyota Land Cruiser 100 VX Disel
7 Manna, Árg: 2006, ek:92 þús,
Gullfallegur bíll. V: 7.900.- uppl: 8591047

Corolla, Yaris eða
Avensis óskst

Til sölu Isuzu Crew Cab ‚97 3.1l td ek.
269 þús. Læstur framan+aftan, 5.38:1
hlutföll, auka millikassi, 270l ryðfrír
tankur, loftpúðar að aftan, IPF kastarar.
Breyttur f. 38“ en selst á 35“ Góður bíll í
góðu lagi. Uppl. í síma 899 1579.

Nissan Terrano II, 1999, ek: 120 þ. Ný
heilsársdekk, 7 manna, 5 dyra og 5 gíra.
Mjög gott ástand. Sími: 690 6026.
Ford Fiesta árg. ‚04, ek. 84þús., beinsk.
Listav. 1090þús. TILBOÐ 890þús.! Uppl.
í s. 660 8621

Til sölu Ford Bronco 351 XLT árg. 1993.
Dökkgrænn. Ekinn 117þ mílur. Mikið
yfirfarinn. Ásett verð 890.000. Uppl. í
s. 896 3626.

1-2 milljónir

SJÁLFSKIPTUR
GÆÐAVAGN Á TILBOÐI

RENAULT LAGUNA 2.0 ssk 12/99
ek.120 þús,nýleg tímareim,nagla og
sumardekk,álfelgur,spoiler,kastarar,abs,air-bag ofl.gott eintak! ásett verð
550 TILBOÐ 380 þús stgr!s.841 8955

Ath skipti

Toyota Rav4 langur 4WD ‚02 1998 cc
ek. 90þ Webasto miðstöð 5 dyra sjsk.
heilsársdekk á 1.390 þ. engin skipti S:
617 3737.

Þjónusta

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX.
Árgerð 2000, ekinn 237 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Ný Sko 2011 án ath. Leður.
Verð 1.990.000. Ath skipti. S: 693 5053.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.
Toyota Landcruiser 90 / 38“ LX, árg.
97 ekinn 208þús. 7 manna Intercuiler,
loftdæla ofl. Uppl. 869 1122

ellingsen.is
MONTESA ENDURO 360 H6 árg. 1979.
Gullmoli til sölu. Mjög gott, götulöglegt
hjól. Sáralítið ekið og alltaf geymt í
upphituðu húsnæði. Það eina á Íslandi.
Verð 450.000 stgr. Upplýsingar í síma:
690 9373.

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

Pallbílar
Til sölu Musso D 2,9 árg 01. 33“ Dekk.
Bíll í topp standi. Ákv 500.00kr vaxtalaust og óverðtr. Verðhugmynd 1.2mil
uppl í síma 8642744.

Nýtt pallhýsi aftaná Izuzu picup frá ‚07‘10. S. 899 0304.

Nissan Micra, árg 1999 ek. 144 þús
til sölu 5 dyra. Sjálfskiptur aukadekk á
álfelgum. Verð 350 þ. s.6930355

Þjónustuverkstæði
Ellingsen annast alhliða viðgerðarog varahlutaþjónustu fyrir vélSUN
DA B
R AU
T
sleða, fjórhjól, utanborðsvélar og ferðatæki auk
SÆ
BR
ástands- og vetrarskoðana.
A

2003 árg. af yaris ekinn125þ sjálfskiptur 1.3l aðeins einn eigandi. ásett
1.100þ uppl í síma 6626505

Sendibílar

LB

RA

UT

2 milljónir +

Til sölu Dodge Ram ‚96 . cummings
diesel. 4x4 . MEÐ KRÓKHEYSI.! 2falt
að aftan. verð 1 millj + vsk. Uppl. í s.
864 3898.
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Þjónusta

Til sölu

GU
R

Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti,
halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is.

Þjónustuverkstæði Ellingsen
Vatnagörðum 12 · 580 8510

Dodge Sprinter 2500, Árg. ‚05, Ek 89 þ.mílur, Sjálfskiptur, Kælibúnaður. Fallegur
bíll í topp standi. Uppl í 8621189

R

UG

Varahlutaþjónusta Ellingsen
opin alla virka daga frá kl. 10–18

Volvo xc 70 2006 til sölu. Mjög gott
verð, góður og vel með farin bíll. Uppl.
í s. 699 4009.

A

Þjónustuverkstæði Ellingsen
opið alla virka daga frá kl. 8–18

VW Passat VR6, 95 árg. Ekinn 187 þús.
ssk, Bíll í toppstandi, ný heilsársdekk,
Leður, Lúga ofl, ofl Verð: 450 þús,
skoða skipti, uppl. í síma 844-6060

Tökum að okkur smíði á Sóma bátum
sem henta vel í strandveiði kerfið.

Bátasmiðjan Sólplast
www.solplast.is - Sími: 899 1519

(ÎFUM KAUPENDUR AF
HJËLAVÁLUM BELTAVÁLUM
TRAKTORSGRÎFUM OG
VÎRUBÅLUM
W W WEMKANIS
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Hreingerningar

Bíladagar

Fjármál

Tek að mér hreingerningar í heimahúsum. Uppl. í s. 821 6384.

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Hópferðabílar

Ræstingar
Við erum tvær sem tökum að okkur
að þrífa heimahús. Erum vanar. S. 690
1503, 557 9293 og 869 1560.

Garðyrkja
Til sölu MAN rúta 48 + 1 farþ, árg.
1995, ekinn um 500 þús. km. Uppl. í
síma 820 0980. eða netf. tgs@mi.is.

Vörubílar

Geggjaður Polaris ProXR ‚04 nánast
eins og nýr og mjög vel með farinn. V.
800þ. S. 660 2131.

Málarar

Til sölu summit higmark 1000sdi, ekinn
3000, árg 2005, belti 151“ 60mm, verð
980þús uppl í síma 698 4342.
Til sölu 2 stk Polaris 500 árg‘93 gullmolar lítið eknir verð 150 þús per stk.
S.825 0502.

Kerrur

MAN 6x6 árg. 2005 til sölu. Með
snjóbúnaði og undirtönn. Uppl. í síma
899 3500.

Til sölu góð Hitachi 10BRA kostar ný
140þ. Verð 70þ. Gunnar s. 660 1050.

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagnaöflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796,
www.regis.is

Höfum kaupanda að 4X4 tragtorsgröfu
Árgerð skiftir ekki máli en gott ástand
er skilyrði. Staðgreiðsla í boði fyrir
góða vél. Höfum einnig kaupendur
af flestum gerðum vinnuvéla og vörubíla Minnum á varahlutaþjónustu í
vinnuvélar og vörubíla O.K.Varahlutir
ehf S 897-1050 696-1050 okspares@
simnet.is

Lyftarar
Til sölu jeppakerra á númerum.
Pallurinn er 2.34m x 4.30m. V. 150þ.
S. 843 9858.
Humbaur kerra‘07 2 öxla 3500 kg,
1,85 x 4,10 800þ, istal@simnet.is &
896 4511.

Til sölu Trexus 44x17 á Völsuðum
Dodge felgum. Lítið notað. Verð
380.000. Uppl. í s. 896 4554.

Hjólhýsi

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Varahlutir

Málari óskar eftir verkefnum. Vönduð
vinnubrögð og hagstæð kjör. S. 849
4406.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.
Málarar geta bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.
Til sölu glæsilegt Hobby 720 árg. 2008.
Notað eitt sumar, stórt fortjald, sólarsella, Alde hitakerfi og fl. Verð: 4,5 m.
uppl. s: 8434275

Húsaviðhald
Bílapartasala

Fellihýsi
Volvo FM12 „00. Ek 395 þús. Á lofti.
Dæla. Góð dekk. Pacton 3 öxla gámagrind á lofti. Árg 92. Sigga 2 öxla á lofti.
Árg 95. Uppl í 862-1189

Til sölu Coleman 12 fet, árg. ‚95. Uppl.
s. 897 6756.

Vinnuvélar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Lyftari, Balkkalscar, nýsk árg. ‚91.
Lyftigeta 1600 kg m/ snúningi. Einnig
harðfiskrulla. S. 891 7484.

Bátar

Partahúsið - S. 555 6666

Götuskr. fjóhjól Mountain Lion árg. ‚07
4x4. Fæst á góðu verði. S. 822 0428.
Can-Am Outlander 800 X2 ekið 2.900
Km Árg. 2008. Gott hjól. S: 896 9985.

Handfærarúllur

BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf.
553 3311 www.sjo.is

Vélsleðar

Óska eftir slöngubát m. eða án mótors.
Uppl. í s. 695 9543.
Óska eftir beitningartrekt + magasíni
og skurðarhníf. Uppl. í s. 847 6191.
Nýlegur sóma bátur 599, til sölu. s.
893 6957

ATH ÖLL SKIPTI

Varahlutir s. 772 6777

Renault Megane árg. ‚96-‘09. Peugeot
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda
626 og 323.
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir.
Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. og margt fleira.
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666
& 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Fjórhjól

Til Sölu ISUZU TROOPER 38‘‘ nýskráður
01.09.2000 ekinn aðeins 106 þúsund
nýskoðaður 2011, loftlæstur, aukatankar,lækkuð hlutföll,talstöð, kastaragrind
verð 1790 þúsund ath öll skipti upplýsingar í síma 897-3537.

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Allt fyrir háþrýst vökvakerfi. Dælur, mótorar, fittings, viðgerðir og fl. Vökvatæki
ehf 561-2209
Útvega alla varahluti í JCB vinnuvélar,góð of traust þjónusta. Upplýsingar
veitir Hinrik S:697 3390 www.ispartar.
is
Til sölu 45 tonna glusakrani. Uppl. í s.
898 1633.

Til sölu

Bátavél óskast, vantar 15-60 hp bátavél. Uppl. í s. 690 2369.

SB samtökin

Er að stofna SB samtökin og ætla að
berja það í gegn að sportbátar fái
aflaheimild til að standa undir kostnaði. Vinsamlegast hringið eins fljótt og
auðið er í s. 696 2265

Bílaþjónusta
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Bjóðum upp á aðhliðar viðgerða
aðstöðu á samt aðstöðu til olíu skipta,
bón og þrif. Einnig tökum við að
okkur viðgerðir og þrif á bíllum. Opið
alla daga 9 - 23 Sími 555 7900,
Hvaleyrabraut 2, 220 Hafnarfirði.

Hjólbarðar

Varahlutir - Peugeot

Er að rífa Peugeot 406, 307, 306. Kaupi
peugeot til niðurrifs. S. 772 6777.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og öll almenn garðavinna.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s.
848 1723.

Bókhald
Skattframtöl 2010
Tek að mér skattframtöl einstaklinga og rekstraraðila frá
5.000 kr. Ég er viðskiptafræðingur Cant.Oecon. Með mikla
reynslu. Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703
S. 661 3703. www.skatt.is

Varahlutir - Renault

FRAMTAL 2010

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Góð og traust þjónusta fyrir
einstaklinga og verktaka.
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta.
Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19,
S: 533 1533.

Er að rífa Renault Laguna, Megane.
Kaupi Renault til niðurrifs. S. 772
6777.

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. www.carparts.is

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. www.carparts.is
Óska eftir að kaupa 4 lítra vél
í Cherokee‘99 eða nýrri.Uppl.s:
6184845(Nonni)

Veislusalir

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

Veislusalur til útleigu öll kvöld mannar
ca. 100 manns og m. vínveitingarleyfi
Koma fyrir neðan matstofu sóleyjar /
s:5882828

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði

Veislusalur til leigu með eða án veitinga. Uppl. s. 696 2242.

Bókhald og Fjármál ehf. Ársreikningur,
framtal, bókhald, S 568 7400 / 842
5500 bfm@simnet.is

Skattaframtal 2010

Bókhald, framtöl, stofnun fél,ársreikn.VSK
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT
VERÐ. s. 517-3977, framtal@visir.is
Skattframtöl - bókhald. Áratuga reynsla.
Vönduð vinna hagstætt verð. s. 892
5784

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

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

Vöruflutningar
Búslóðir & alhliða sendib.þjónusta.
Sanngjarnt verð! S. 892 6363 & á www.
vefsida.is/skutlari.
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Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Rafvirkjun

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

Húsaviðgerðir

Líkamsrækt

Múrarar, málarar og smiðir með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

Nokkur líkamsræktartæki til sölu! Henta
vel á stærri stöðvar, mjög hagsætt verð.
Uppl. í s. 861 5718.

SNJÓKEÐJUR - S.K.M 517
8400

Pípulagnir

Heildarlausnir Í Snjókeðjum - EN BETRA
VERÐ & Áralöng Reynsla Vinnuvélar
- Traktora - Gröfur - Paylodera Flutningabílar o.s.frv S.K.M Viðarhöfða
2. 110 RVK (V/Stórhöfða 37 ) www.
snjokedjur.is Fáðu Tilboð!!

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069.
Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869
1698.

Fæðubótarefni
Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Einnig harmonikkukennsla. Sími
824 7610 & 660 1648.

Óskast keypt

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Sjónvarp
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Tölvur

Carat - Haukur
gullsmiður
Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun
okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupum ýmislegt
gamalt dót
30 ára og eldra, t.d. húsgögn,
ljósakrónur, hansahillur, leirtau,
veski, dúka, spegla, skartgripi,
leikföng og fl. og fl. (óskum
einnig eftir dánarbúum)
Fríða frænka, Vesturgata 3,
Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

HERBALIFE veitir þér orku og hjálpar
við þyngdarstjórnun, UPPL: Svavar 618
3909.

Nudd

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

Bækur
Óska eftiir 2 herb.íbúð helst í hverfi
104 sextugur kall langtímaleiga ,verð
60-80 þús uppl.welding@simnet.is ,
simi, 6927536

Skotvopn

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

NÝTT SPA - DREAM OASIS

SAKO TRG 42 300WIN/MAG ZEISS 624X56 600 ÞÚS. s: 896 4511.

Til bygginga
Trésmíði

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

10f gámur, einangr, m.rafm.töflu ofl
myndir&nán. uppl.í e-mail, istal@simnet.is / 896 4511 600þ.
Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is
Óska eftir 20feta íbúðagám. Hafið samband við Magnús í síma 8947600.

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn.,
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn.,
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur,
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 8620941. http://dreamoasis.magix.net

NUDD TILBOÐ
FYRIR 2 KR. 9900

Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í
DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir
af nuddi, slökun, snyrting, veitingar,
næringar, vítamín og heilsuráðgjöf.
Ekkert sex nudd, NO sex massage.
Málverkasýning Unu á staðnum.
Pantanir 445 5000. J. B. Heilsulind.

Námskeið

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Bergiðjan ehf
www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félagssamtök, útihátíðarsamtök eða þjónustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við
sumarhús og útileiktæki og almenn
trésmíðavinna, smíðum borð með
áföstum bekkjum og varmareiti. Uppl. í
s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan ehf,
Tangarhöfði 2, pukinn@simnet.is

Óska eftir! Gefins eða til kaups.
Hjónarúm og útvarp með CD og 2
kasettum. S. 551 4578.
Sprautuklefi, bílalyftur, verkfæri, loftpressa, loftverkfæri óskast keypt. Einnig
kemur til greina verkstæði sem er í
rekstri. S. 772 6888.

Verslun

Hljóðfæri
GreenHouse

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

vor - sumarvaran er komin. Verið velkomin að sækja frían bækling. Eldri
vara seld með miklum afslætti. Opið
í dag, laugardag 10-17 GreenHouse
Rauðagerði 26.

Nudd
Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857
5015.

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell,
Brother, Canon og Epson send samdægurs beint heim að dyrum eða
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S.
517-0150.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Whole body massage. S. 849 5247

Til sölu

Spádómar
Spásími Láru
S. 908 5050

Önnur þjónusta

Nýlegur geislaspilari í bíl, spilar öll kerfi.
V. 10 þús. S. 864 8918.
20 feta gámur v. 150þ., kerra frá
Víkurvögnum v. 300þ. og 35“ BF
Goodrich á álfelgum v. 120þ. til sölu.
S. 893 1768.

Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

Bílskúrsala!!

Innbú
v/búferlaflutninga
Borgarholtsbraut 21, Kóp. kl. 11 í dag.

Ýmislegt
Dúndurtilboð!

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.m/pikup, innbyggður tuner, 10W
magnari, poki, snúra, ól, auka strengjasett og e Media kennsluforrit í tölvu.
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá
kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með
öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

Óska eftir Gínum, mega vera gamlar.
Skoðum allt. Endilega hafið samband
ginur1@hotmail.com

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Smáskipanámskeið Skemmtibátanámskeið

Smáskipanámskeið
08/03
17/04., fjarnám eða staðarnám.
Skemmtibátanámskeið, 08/03 - 17/4
fjarnám og staðarnám, 27/02-06/03
& 10/4-17/4 Skráning á www.tskoli.is
eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli
atvinnulífsins.

Til sölu

Þjónusta
Spámiðlun

HÁRSNYRTISTOFA

Spámiðlun, heilun og árulestur.
Tímapantanir í S. 867 3647
Hólmfríður

Til sölu falleg og velbúin hársnyrtistofa,í rúmgóðu húsnæði. Auðveld
kaup og frábært verð, útborgun aðeins
500þús.

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

Veisluþjónusta
Salur til leigu 50-60 manna salur
til leigu á Hótel Smára, Hlíðasmára,
Kópavogi s. 664-5901.

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. innkeyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

Upplýsingar í síma
824-2480 Óskar
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www.aksturinn.is
S. 694 9515

Húsnæði í boði

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

www.leiguherbergi.is

okukennari.is

Kenni á nýl. Toyota Avensis. Allar uppl. á
okukennari.is & Krisján s. 892 9171.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

SúluForm(PoleFitness)

Byrjendanámskeið hefst þriðjud. 9.
mars Skráning í s. 663 5822.

Pomma stelpa til sölu. Óættbókafærð.
V. 100 þús. Uppl. í s. 848 6525.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Flug
Flugskóli Ísland/Tækniskólinn mun
halda flugkennaranámskeið FI(A) þann
8 mars næstk. Skráning og upplýsingar
er að finna á flugskoli.is

Til leigu 55 fm íbúð á 3. hæð neðst í
110 rvk, Hraunbæ. V. 90 þ. m. öllu, líka
rafmagn og hiti. S. 821-6244.
Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur
að eldhúsi og þvottahúsi. Tengi fyrir
Stöð 2 og Sýn. Uppl. í s. 893 2385.

Húsgögn
Rúm til sölu 200x145, 10 þús. 2 stólar
úr setti á 5 þús. Uppl. S. 555 4191.
RB-rúm 200x160, ts. á 100þ. 5 mán.
gamalt. Hlífðardýna fylgir. Björgvin 899
8240

ICELANDIC - ANGIELSKI
dla POLAKÓW NORSKA
- ENSKA fyrir BÖRN

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to
Fr; 10-11:30/18-19:30, start 1/3, 29/3,
26/4. Level II: 4 w. Md to Fr; st.
19:45-21:15, st 1/3, 29/3, 26/4. Level
III: 4w.13-14:30 st:1/3, 29/3. Level IV
4w. Mnd-Fri 8-9:30/16-17:30; st.29/3.
Level V: 4w. Mnd-Fri 8:00-9:30, st
26/4. ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level
I: 4 weeks; Md to-Fr; 10-11:30/17:3019:00 st. 1/3. Level II: 7 w; 10-11:30
or 19:15-20:45 Md,We, Fri, st. 1/3.
NORSKA; 4 vikur, mán til fös kl 19:4521:15, stig I, 29/3 stig II:1/3. ENSKA f.
BÖRN 8-12 ára, 12 vikur; mið kl 16:3017:30: 5/3. Fullorðinsfræðslan, Ármúli
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

Ökukennsla

Barnagæsla

2 herb. til leigu á svæði 104. Verð 80
þús pr.mán. 2 room apartment for
rent. Price 80 thous pr.month. contact
number 698 3211.

4ja herb.íbúð til leigu í Smárahverfinu
(göngufæri við Smáralind) í 6 - 12
mán. Íbúðin er á 2 hæð, rúmgóð
og vel skipulögð, leiguverð 110 þúsund kr. á mánuði m/rafmagni og hita.
Vinsamlega hafið samband e-mail:
smarahverfi@visir.is
10 vikna dvergschnauzer tík undan
meisturum til sölu. HRFI ættbók. www.
svartskeggs.com 846-8171

Herbergi við Kringluna í Rvk öll aðstaða
+ háhraðanettenging. S. 499 2072 &
899 2060.
3. herb. luxusíbúð 90 fm m/húsg. til
leigu akurvellir 1. 130þ Hafn. uppl. í
síma 7722549

Au Pair

Hollensk fjölskylda búsett Lúxemborg
leitar að barngóðri og reyklausri ungri
konu (lágmark 19 ára) til að starfa sem
Au Pair í 6 til 12 mánuði í Lúxemborg.
Bílpróf er skilyrði. Áhugsamir: sendið
póst á cecile.bonnier@zonnet.nl.

Til leigu 4herb. falleg íbúð í frábæru
hverfi (Hvassaleit,103.v.k) Öll ný uppgerð. Endilega hafið samband í s. 822
2957. P.S laus strax.
Yndislegir vizsluhvolpar til sölu.
Ættbókafærðir og tilbúnir til afhendingar í lok mars. Upplýs. 898 1034 Auður

Studio apt for rent in Hafnarfjordur.
Washer, dryer, free internet, furniture if
needed. tel 893 6060
Herb. í Vesturbæ, með öllu. 45þ. ROOM
FOR RENT. All incl. S. 694 5987.

Til sölu púðlu blendingshvolpar til sölu.
Uppl. í s. 849 6700.

Rúmgott herbergi við Hávallagötu.
Aðgangur að interneti, eldh, hreinlætis- og þvottaaðst sem er sameiginlegt
með öðru herbergi. Leiga 38.000 Sími
824 4555.

Húsnæði óskast

Björt og falleg 65fm 2 herb. íbúð á
annari hæð við Hraunteig sv. 105. Leiga
130þ. Uppl. í s. 663 1313.

6%23,5.!2(²3.¨) «3+!34
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9 vikna yndislegir papillonrakkar til
sölu. Tilbúnir til afhendingar með
ættbók frá HRFÍ, bólusettir, örmerktir og heilsufarsskoðaðir. Áhugasamir
hafi samband í s-4866034. Nánar á
www.123.is/hlidar
Smáhundagæsla á heimili, engin búr,
er með leyfi, Gunnvör s. 8200878
- 5668066

Kennsla
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Am. Cocker Spaniel hvolpar til sölu,
afhendingartími 15. mars. Sjá heimasíðu www.blafjola.dyraland.is Nánari
uppl. í s. 661 4331, Jóanna.
Fiskabúr 30 L, 60 og 100 L. Öll með
fiskum, dælum og mikið af skrauti.
Verð: 5-25 þús. S 864 8918.
Yndislega falleg tæplega 2 ára Pinser
tík ( vegur aðeins 3,4 kíló ) til sölu á
gott heimili, vegna breyttra heimilisaðstæðna, er örmerkt og ættbók fylgir.
Allur útbúnaður fylgir með. Uppl. í s.
897 1016.
Tveir smáhundahvolpar (rakkar) til sölu.
Uppl. í s. 661 7159.

Tilkynning

HRADPENINGAR.IS
6ANTAR ÖIG L¹N STRAX
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Skemmtanir

Chihuahua hvolpar til sölu. V. 160.000
þ. Ættbók frá Íshundum. Foreldrar einstaklega blíðir. Uppl. í s. 868 9994.
Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.

Ferðaþjónusta
Sjóstöng - skotveiði grill

Tilvalið fyrir fjölskyldur, fyrirtæki og einstaklinga. Siglt er frá RVK- höfn. Túrinn
er ca. 3 tímar. Uppl. s. 894 1535 og
svanursv@hotmail.com

Byssur
Herrifflar á góðu verði Eigum til Schmidt
Rubin K11, Mosin Nagant 91/30 og
Þýskan Mauser K-98 Sjá nánar á hindrun.is

¥ KVÎLD SPILAR
(ERMANN )NGI

Til sölu 120fm einbýlishús á Selfossi
ásamt 50fm aukaíbúð. Verð 25 milj.
S. 669 9485.

Fasteignir

Hamrakór 10- einbýlishús
á frábæru verði -opið hús

Til sölu þetta glæsilega og nýtískulega
einbýlishús á tveimur Hæðum samtals
230 fm. Tvöf.bílsk. Húsið er nánast
tilb til innéttinga og grunnmnálað. og
til afh. Strax. Flott útsýni. Verð aðeins
36,5 millj. Áhvíl 22 milj ÍlS.Engin skipti.
Opið hús í dag kl. 13.-13.30. Björn sýnir
s: 7719432.

Sumarbústaðir

Hestamennska

Luxusiibud i 108, 3 herb. 170 fm í
Espigerði -fallega tekin í gegn af arkitekt, mikið útsýni. upplýsingar í 8685860
Lítil íbúð með húsg. leigist til 30 apríl.
Uppl. í s. 895 9420.
2 herb. íbúð til leigu á sv. 107 í litlu
fjölbýli, jarðhæð. Sér inngangur. Uppl.
í s. 864 3725.

Starfsfólk óskast í verslun/bakarí
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í
verslun og bakarí í miðbæ Reykjavíkur.
Um er að ræða hlutastörf á daginn,
á kvöldin og um helgar. Áhugasamir
sendi upplýsingar á kvosin@kvosin.is
Sportbar í Austurborginni óskar eftir
vönu starfsfólki á bar og í ræstingar um
hlutastarf er að ræða á kvöldin og um
helgar. Umsókn með mynd sendist á
starf@visir.is öllum umsóknum verður
svarað.
Matráður óskast Óskum eftir að ráða
matráð, bakara, matreiðslumann eða
starfsmann vanan matargerð í aukavinnu um helgar. Áhugasamir sendi
upplýsingar á kvosin@kvosin.is

Rómantík.is

Þrastahólar í landi
Búrfells Grímsnesi

Snyrtilegt og nýstandsett 58fm sumarhús á góðri 5.500 fm eignarlóð. 100
fm sólpallur. Verð 13,9 m, 100% lán,
afborgun ca. 80 þús,pr.mán. Uppl. í s:
898 1598.

Atvinnuhúsnæði
320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á
Smiðjuvegi. Möguleiki á að skipta í tvö
bil. Uppl. í síma 896 0551.
Til leigu/sölu nýlegt 294 m2 atvinnuhúsnæði á Stokkseyri, 26m2 geymsluloft, kaffistofa og wc. Góð vegghæð,
stórar innkeyrsludyr á gafli. Nánari upplýsingar á bugnir@simnet.is eða í s.
894 3858.
Til leigu, 90, 180, 360 og 1000 fm
iðnaðar- og lagerhúsnæði í Hafnarfirði.
Uppl. 660 1060.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Starfskraftur óskast í verslun okkar.
Umsóknir sendist á romantik_is@hotmail.com
Vélstjóri eða vélavörður óskast á 110
tonna bát, vélast. 540 hestöfl. Gerður
út á línu frá Hfj. Uppl. í s. 864 7622.
Dyraverðir óskast á vinsælan bar í
Reykjavík um helgar. Uppl. í s. 895
8175 e. kl. 14.

Atvinna óskast
Smiður. Tek lítil og stór verk. Vandvirkur
og traustur. Uppl. í s. 847 1728.
Óska eftir 50% skrifstofustarfi til framtíðar.Góða reynslu af Word og Oracel
bókhaldskerfi.Get byrjað starsx.Hef
meðmæli.
38 ára kk óskar eftir fullri vinnu.
Reglusamur og traustur,hefur góð meðmæli. Uppl. í síma 857 2340
30 ára kk utan af landi óskar eftir vinnu
á höfuðb.sv. Getur allt, er með öll
meiraprófsréttindi. Uppl. í s. 861 5718.

Viðskiptatækifæri

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Gisting

Húsnæði óskast
Einbýli helst á einni hæð m.bílskúr eða
raðhús óskast á langtímaleigu gjarnan í
Árbæ en allt skoðað. upplýsingar sendist á einbyli2010@visir.is

Vantar íbúð í Hlíðunum 105

Óska eftir 3-4 herbergja íbúð í
Hlíðunum. Uppl. sendist á ernamaria74@gmail.com eða s. 866 0574.
Óska eftir íbúð til leigu til frambúðar. Ég
er 50 ára, heiðarlegur og skilvís. 100%
öruggum mánaðargreiðslum heitið.
Beingreiðslur 1. hvers mánaðar sé þess
óskað. Meðmæli við hendi sé óskað.
S. 692 4880.
Par um þrítugt óskar eftir 3ja herbergja
íbúð á sv. 101-108. Uppl. í s. 695 1918.

Tapað - Fundið
GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Skammtímaleiga í 101

íbúðir fullbúnar húsgögnum og húsbúnaði á vikutilboði og helgartilboði.
Sjá nánar á mimis4rent.com.

Atvinna í boði

Þessu málverki var stolið! Þeir sem hafa
einhverjar uppl. um það er vinsamlegast beðnir um að hafa samband við
lögregluna í Keflavík.

Tilkynningar

Óska eftir stúdíóíbúð eða 2 herb íbúð í
rvk.Uppl. í s. 899 4489.
Lítil íbúð óskast sem fyrst á sv. 109/111,
reglusemi og öruggar greiðslur. S. 659
7863.
Óska eftir húsi til langtímaleigu í
Höfnunum, erum tilbúin að flytja í
sumar. Endilega hafið samband, allt
kemur til greina. Uppl. í s. 562 5013
& 866 8112.
Háskólanemi óskar eftir einstaklingsíbúð á höfuðborgarsvæðinu, helst
40 fm eða stærri. Reglusöm og með
góð meðmæli. Greiðslugeta 65.000.
s.8972897.
Hjón með 2 börn óska eftir Íbúð í
Hafnarfirði eða Vogum,Vatnsleysuströnd
sem fyrst. 80 fm eða stærri. Greiðslugeta
ca. 100.000 á mánuði. s.849 0833 og
849 9476.

Veitingastaðurinn
Kringlukráin
Óskar eftir starfsmanni á
morgnana í ræstingu og uppvask. Starfshlutfall 50-60%.
Íslenskukunnátta skilyrði,
Icelandic skills required.
Upplýsingar á www.kringlukrain.is eða í síma 893 2323.

!LLIR VELKOMNIR
3NYRTILEGUR KL¾ÈNAÈUR ¹SKILIN

Óska eftir 3-4 herb íbúð í Lindahverfi
eða nágr, þarf að vera laus fyrir 30 apríl
n.k uppl sendist á helgahreins@simnet.
is eða 894-0595

(¹DEGISMATUR
ALLA VIRKA DAGA

Óska eftir herbergi á leigu í Árbæ/Selás
með aðgang að eldunaraðstöðu og
þvottaaðstöðu. Uppl. í s. 858 0305.

Sumarstörf. Trip ehf. óskar eftir starfsmönnum. Nánari uppl. á www.trip.is

39 ára kona vantar íbúð á sv. 200, er
með 2 smáhunda. S. 865 0054.

Ábyrgir aðilar, GÓÐAR TEKJURuppl. 868
5357 / 846 7260

3      

Villtu hressa vinnu? Vantar barþjóna
og fólk í sal í hlutastarf á Kaffi Zimsen.
Reynsla er kostur. Vinsamlega sendið
umsókn m. mynd til Heiðu á heidajons@gmail.com eða hafið samband
við Gísla í s:7720388.

SOLID Við, Helena, Selma og Magnea
erum komnar til baka á Solid, ferskar
sem aldrei fyrr. Bjóðum nýja og gamla
viðskiptavini velkomna. Tímapantanir í
síma:551 0808 Hlökkum til að sjá ykkur.

Einkamál

Óska eftir 2til 3 herbergja íbúð í
Kópavogi eða Reykjavík. Einstæð með
eitt barn reyklaus og heiti skilvísum
greiðslum. Gæti tekið að mér þrif ef
óskað er. Upplýs. 699 3641 eða bjarnirag@simnet.is

+ÅKJIÈ ¹ WWWCATALINAIS
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Sumarvinna í sveit

Sveitahótel leitar að samviskus. og duglegum í vinnu við þrif þvotta,matsal o.fl.
aðeins reyklausir og reglus. uppl: Karl
825 0025 / info@latrabjarg.com

Austurlenskri kokk Óska eftir kokk sem
hefur reynslu af austurlenskri matargerð 8963536

Gott herb. og eldhús til leigu í
Vesturbæ. Uppl. í s. 898 2862 & 857
7945 e. kl. 14.

Heimilistæki

Dýrahald

Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy
árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján.

Dvergschnauzer hvolpar, 2 tíkur, 2 rakkar. HRFÍ ættbók, tryggingar fylgja. Uppl.
í s. 898 8567.

Óska eftir uppstöfluðum stólum 30 stk.
T.d. Faxi eða Stakkó. Hafið samband í
s. 695 1918.

Eins árs skjávarpi til sölu með heilli
peru og dvd snúru V.95þ. Uppl í S.
861 5777.

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Húsnæði til sölu

Vandaðar hestaklippur. Verð aðeins
37.800. Frí heimsending. www.isbu.is.
Símar: 4347702 / 8637702

Símadömur 908 1616

Trip.is

Er ykkur kalt? Við verðum við.
Hringdu í uppáhalds dömuna
þína. Við bíðum eftir þér!
Halla er ný.
Opið frá kl. 13:00 og frameftir á
virkum dögum. Opið allan sólahringin um helgar.
908 1616.

matur

EITTHVAÐ ANNAÐ EN SÚKKULAÐI
Laugardagar eru gjarnan nammidagar. Sælgætismagnið sem fer ofan í litla maga þennan dag getur verið talsvert ef foreldrar eru ekki þeim mun strangari þegar farið er út í
sjoppu. Til að minnka líkurnar á vondri magapínu og skemmdum tönnum væri ráð að
bjóða upp á hollt nammi annan hvern laugardag eða hafa það til helminga við hitt.
Hollt nammi getur verið rúsínur, hnetur, döðlur og þurrkaðir ávextir eins og ferskjur
og epli. Eins er gott og girnilegt að skera niður ferska ávexti í skál á laugardögum. Harðfiskur er gott snakk milli mála og má til dæmis klippa hann niður með skærum í hentuga
bita fyrir krakkana.

OPIÐ HÚS Í MK

þriðjudaginn 9. mars
kl. 16:00–18:00

ett smjörkrem sem er nauðsynlegt sem undirlag.

afmæli

fæst
má
dun-

r
út

segist vera með bakstursgenið eins
og móðir sín. Tinna Ósk er grafískur miðlari að mennt, á eina dóttur,
og sér um útlit síðunnar og tekur
að sér að gera boðskort og aðra
prentun fyrir fólk. „Ég var fljót
að tileinka mér tækni mömmu í
bakstri og svo þegar maður byrjaði
að baka fyrir afmælin og sá hvað
þetta vakti mikla lukku, dreif það
mann í því að halda áfram. Þegar
ég held afmæli legg ég allt húsið
undir skreytingar í ákveðnu þema
og er búin að ákveða það með löngum fyrirvara. Svo eyði ég mörgum tímum í að skreyta og tæmi
meira að segja bílskúrinn og útbý
sérstakan heim þar fyrir börnin,“
segir Hjördís Dögg. „Ánægjan er
sú að geta glatt krakkana og okkur
sem stöndum að þessu þykir þetta
ekki síður skemmtilegt.“
- jma

Áfangastjórar, námsráðgjafar og kennarar verða á staðnum og veita upplýsingar um
nám og kennslu og sýna skólann.
Nemendur munu kynna félagslíﬁð.

í og hrærið eggjarauðum svo
saman við. Að lokum eru vanilludropar og síróp sett út í. Ef
kremið er of þykkt má þynna
það með vatni og vanilludropum eða mjólk
og vanilludropum. Til að fá
svartan lit á
kremið má
setja svartan
matarlit saman
við og kakó. Hvítt
krem fæst með því að
nota þeytta eggjahvítu í stað rauðunnar.
Annars er smjörkrem
fremur gulleitt.

Námsframboð
Bóknám:
Félagsfræðabraut
• Málabraut
- tungumál, ferðagreinar
• Náttúrufræðibraut
- eðlis- og efnafræði-, líffræði
og tölvur
• Viðskipta og hagfræðibraut
Menntaskólinn í Kópavogi
Hótel- og matvælaskólinn
Ferðamálaskólinn og Leiðsöguskólinn

Verknám:
• Bakstur
• Framreiðsla
• Kjötiðn
• Matreiðsla

Digranesvegi 51
sími: 594 4000
www.mk.is
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HREINAR OG FÍNAR TENNUR
Umhirða tanna er mikilvæg og
ætti að bursta tennurnar bæði
kvölds og morgna alla daga.
Eins ef mikill sykur hefur verið á
matseðli dagsins ætti að bursta
oftar. Bakteríur í munninum umbreyta sykri í sýru, sem byrjar að
leysa upp glerunginn á tönnunum
nokkrum mínútum eftir að sykursins hefur verið neytt.
Foreldrar þurfa að bursta tennur barna alveg til um 10 til 12 ára
aldurs. Fyrr ráða þau ekki við að
bursta eins vel og þarf. Strax og
fyrsta barnatönnin kemur upp á að
bursta með mjúkum bursta og örlitlu flúorbættu tannkremi, ætluðu börnum. Þegar jaxlarnir koma
upp á að bursta með láréttri hreyfingu alla fleti tannanna og
nota tannþráð milli tannanna. Tannþráður sem festur er á pinna
gæti hentað betur í litla munna þar sem erfitt er að komast að.

AUÐVELDAR OG SÆTAR KÓKOSKÚLUR
Matur sem búa á til með börnunum þarf að vera
auðveldur að gerð. Kókoskúlur henta sérlega
vel litlum puttum. Í slíkar kúlur þarf: 1 dl kókósmjöl, 2 dl haframjöl, 3 dl flórsykur, 3 msk.
kakó, 1 tsk. vanilludropa, 2 msk. vatn og 100
g smjörlíki.
Hráefnið er sett í skál, hnoðað saman,
búnar til litlar kúlur og kældar í ísskáp.

Hafliða og Hönnu Huldu finnst vöfflurnar bragðast betur þegar þau búa þær til sjálf.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Engiferöl
Hollur, sykurlaus
og lífrænn
gosdrykkur.
Fáðu þér
hollan
og góðan
páskadrykk.

Systkinin setja lífrænt súkkulaði eða
hrásykur út á vöfflurnar.

Ebba Guðný, móðir systkinanna, segir að börn frá níu ára aldri geti hæglega búið
til vöfflurnar upp á eigin spýtur. Börnin hennar fá smávegis aðstoð.

Best að gera sjálf
Systkinin Hanna Hulda og Hafliði Hafþórsbörn hafa gaman af því að bauka í eldhúsinu og hjálpa mömmu að elda. Þau eru sérstaklega lagin við að gera vöfflur.

V

Fermingar
Sérblað Fréttablaðsins.
Kemur út þriðjudaginn 9. mars.
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Benedikt
• benediktj@365.is
• sími 512 5411

Hlynur Þór
• hlynurs@365.is
• sími 512 5439

Bjarni Þór
• bjarni thor@365.is
• sími 512 5471

Sigríður Dagný
• sigridurdagny@365.is
• sími 512 5462

ið höfum gert pitsur, kókoskúlur og súkkulaði og svona,“
segir Hanna Hulda en sérgrein systkinanna er þó vöfflur.
Þær eru svo góðar að vinir þeirra
sem fá að smakka vilja engar aðrar
og hafa ömmur vinanna meira að
segja hringt eftir uppskriftinni.
Vöfflurnar eru úr grófu og fínu
spelti en stundum setur mamma
systkinanna, Ebba Guðný Guðmundsdóttir, 100 grömm af haframjöli, kókosmjöli eða hrísgrjónamjöli í vöffludeigið og þá aðeins
3 0 0 g r öm m a f
spelti. Hanna Hulda

segir vöfflurnar bragðast betur
þegar hún býr þær til sjálf og í
sama streng tekur Hafliði. Hann
er sérstaklega viljugur í eldhúsinu
og spurður að því hvað hann ætli
að verða þegar hann verður stór
kemur svarið um hæl: „Ég ætla að
verða kokkur!“
Börnin eiga ekki langt að sækja
matreiðsluáhugann en móðir
þeirra gaf út bókina Hvað á ég að
gefa barninu mínu að borða? árið
2007 en þar er að finna fjölda uppskrifta fyrir litla maga. „Mamma
er alltaf að hugsa um mat og gera
mat,“ segir Hafliði. Ebba Guðný

leggur upp úr hollustu á heimili
sínu. „Ég held að ég sé samt ekkert að klikkast yfir þessu en það
er þó þannig að þegar fólk byrjar að nota heilkorn og gróft spelti
þá finnst því það betra og það fer
yfirleitt ekki til baka.“ Ebba og
börnin eiga góðar stundir í eldhúsinu en ætli fjölskyldufaðirinn
sé duglegur að elda? „Nei, pabbi
kann ekkert að elda en hann hjálpar dálítið til,“ segir Hanna Hulda.
Þótt krakkarnir borði að jafnaði
hollan mat og líki vel eru þau bæði
sammála um eitt: „Pitsa er besti
matur í heimi!“
- ve

VÖFFLUR AÐ HÆTTI HAFLIÐA OG HULDU
300 g gróft spelti
100 g fínt spelti
1 tsk. sjávarsalt
1 tsk. vínsteinslyftiduft (úr
heilsuhillunni)
1-2 tsk. kardimommuduft
2 egg
40 g ólífuolía, kókosolía, sólblómaolía eða brætt smjör
Um 5-6 dl (500-600 ml) vökvi.
Má vera lífræn hrísgrjóna-

mjólk, AB-mjólk, jógúrt eða
lífræn nýmjólk og vatn á móti
til að spara.
Þurrefnum blandað saman
(hægt er að svissa og nota 300
g fínmalað spelti og 100 g grófmalað). Eggjum, olíu og mjólk
bætt út í þar til deigið er orðið
eins og sæmilega þykkur grautur. Vöfflurnar steiktar og bornar

fram með lífrænum og/eða sykurlausum sultum, agave-sýrópi,
hráu lífrænu hunangi (þó aðeins
fyrir börn eldri en eins
árs), smjöri og osti,
ávöxtum og rjóma,
lífrænu súkkulaði úr dós eða
bræddu 56
eða 70 prósent súkkulaði.

BÓKAÐU
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SNE GJA ÞÉR
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PLÁ

DANMÖRK
Verð: 69.800 kr.

30. J
TIL 22.ÚJNÍ
ÚLÍ

DANMÖRK
Verð: 25.750 kr.

á mann m.v. fjóra í 4m. klefa inn á lágannatímabili ásamt bíl aðra leið.
Verð frá kr. 48.100 m.v. einn í 4m. klefa
inn á lágannatímabil ásamt bíl aðra leið.

Verð 69.800 á mann í 4ra manna klefa / inn.
Verð miðast við að 4 ferðist saman með tvö
mótorhjól, báðar leiðir.
Verð 114.000 á mann í 2ja manna klefa / inn.
Verð miðast við að 2 ferðist saman með tvö
mótorhjól, báðar leiðir.

MÓTORHJÓLIÐ FRÍTT MEÐ!

LÁGAN
ATÍMABN
IL

FÆREYJAR

BETRI STOFAN

Ef þú bókar þig til Danmerkur á tímabilinu 30. júní
til 22. júlí eða Færeyja á tímabilinu 12. maí - 9. júní þá
fylgir mótorhjólið frítt með. Gildir fyrir þá sem bóka sig tveir
saman með eitt hjól ásamt gistingu í tveggja manna klefa (A2,
A2L, B2L), eða fjóra sem ferðast saman með tvö hjól og gista
í fjögurra manna klefa (A4, B4). Gildir fyrir brottfarir frá
Seyðisfirði á fimmtudögum og áfram frá Færeyjum til
Danmerkur á mánudögum.

Verð: 30.900 kr.

GILDIR
12.5 TIL
9.

6

Verð 30.900 á mann í 4ra manna klefa / inn.
Verð miðast við að 4 ferðist saman með tvö
mótorhjól, báðar leiðir.
Verð 54.600 á mann mv. 2 í 2ja manna klefa
inn og eitt mótorhjól báðar leiðir. Gildir fyrir tvo
sem bóka 2m klefa og eitt mótorhjól eða
4 sem gista í 4m klefa með tvö mótorhjól.

FÆREYJAR
Verð: 15.250 kr.

LÁGAN
ATÍMABN
IL

Verð 15.250 á mann í klefa / inn.
Verð miðast við að 4 ferðist saman með bíl, aðra leið.
Verð kr. 23.100 m.v. einn í 4m. Klefa/inn á lágannatímabil ásamt bíl aðra leið.

Ferðaskrifstofa

Fjarðargötu 8 ·710 Seyðisfirði · Sími: 472 1111
austfar@smyril-line.is · www.smyril-line.is

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

Stangarhyl 1 · 110 Reykjavik · Sími: 570 8600 · Fax: 552 9450
Netfang: info@smyril-line.is · Heimasíða: www.smyril-line.is
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Glímt við

MATVENDNI BARNA
Sumir foreldrar kannast við að eiga í erfiðleikum með að fá börnin sín til að borða
ákveðnar fæðutegundir. Dr. Urður Njarðvík segir að með nokkur góð og einföld
ráð að leiðarljósi sé oftast leikur einn að vinna bug á þessu hvimleiða vandamáli.

A

Urður segir eðlilegt að börn séu rétt eins og fullorðna fólkið með ákveðnar sérþarfir varðandi mat. Þegar þau reyni hins vegar að útiloka heilu fæðuflokkana sé tími til
kominn að grípa í taumana.
NORDICPHOTOS/GETTY

ð sögn Urðar Njarðvík
barnasálfræðings er matvendni hegðunarvandamál
sem skapast þegar börn fara að
útiloka heilu fæðuflokkana. „Þau
eru þá ekki bara með einhverjar
sérþarfir varðandi mat sem margir kannast við heldur líta hreinlega
ekki við ákveðnum fæðutegundum,
eins og til dæmis fisk, grænmeti
eða ávöxtum og vilja kannski bara
lifa á mjólkur- og kornvörum.“
Spurð hvort erfðafræðilegar
ástæður liggi aldrei að baki matvendni, segist Urður þekkja til
rannsókna á því en það væri þá einungis einn af mörgum orsakaþáttum. „Hugsanlega er sumt fólk með
viðkvæma bragðlauka en undirrótin að matvendni er þó yfirleitt af
atferlisfræðilegum toga. Matvönd
börn foreldra sem eru sjálfir með
sérþarfir varðandi mat eru fljót að
ávinna sér samúð foreldra sinna,
sem skella þá stundum skuldinni
á erfðir. Reyndin er frekar sú að
börnin eru oft að apa eftir hegðun foreldranna eða annarra uppalenda eða hafa náð að stjórna mál-

Dr. Urður Njarðvík hefur sérhæft sig í
barnasálfræði og gefur lesendum hér
góð ráð um hvernig glíma megi við
matvendni barna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

tíðum með erfiðri hegðun.“
En hvernig er best að takast á við
matvendni barna? „Mikilvægt er
að setja börnum skýrar reglur, til
dæmis passa upp á að láta þau ekki
borða á milli matmálstíma þannig
að þau séu svöng þegar maturinn
er borinn fram og ekki bjóða þeim
upp á eitthvað annað fúlsi þau við
því sem er í boði. Síðan er reglan að láta börn smakka á öllu sem
fyrir þau er borið. Margir flaska

reyndar á því að gefa börnum alltof stóra matarskammta eða bita
en það getur orðið til þess að þeim
vex í augum að bragða á matnum.
Betra er að láta börnin fá svo litla
bita að þeim finnist þeir svo hlægilega litlir að þau smakki þá.“
Urður segir gott að hafa á bak
við eyrað að stundum fæli áferð
frekar en sjálft bragðið. „Þá er
bara um að gera að sneiða kjötið
niður í litla bita og bæta við það
soði eða sósu eða sjóða grænmetið
og jafnvel stappa það niður í staðinn fyrir að bera það fram hrátt,
svo dæmi séu tekin.“
Urður segir áríðandi að gefast
ekki upp og styrkja neikvæða hegðun til dæmis með undanlátssemi.
„Reglan er að láta börnin smakka
minnst þrisvar á nýjum mat til að
venja þau við. Það er mikilvægt
að hvetja þau áfram og hrósa og
ná fram samvinnu í gegnum leik.
Matinn má kalla skemmtilegum
nöfnum, spergilkál tré og láta eins
og barnið sé risi sem skóflar þeim
upp í sig,“ segir hún. „Framsetningin skiptir öllu máli.“
- rve

Kransakökur

Fermingarbók

Ítalskar snittur

Fermingartertur
að hætti Jóa Fel
15% afsláttur af kransaturnum og fermingarbókum
Jói Fel er þekktur fyrir einstakar og glæsilegar fermingarveislur.
Þú getur látið veisluþjónustuna hjá Jóa Fel koma með hugmyndir
að samsetningu á veisluföngum fyrir þig, sem hentar þér og þínum.

Krökkum finnst kakósúpur oft hreinasta sælgæti.

HVAÐA MATUR
ER Í UPPÁHALDI?
Oft er látið í veðri vaka að íslensk börn vilji helst
ekki borða annað en eintóman skyndibitamat.
Annað kom þó á daginn þegar nemendur í Ísaksskóla voru spurðir út í uppáhaldsmatinn, en þar
eru pitsur, gos og nammi ekki ofarlega á lista. - ná
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Kakósúpa. Afi
býr svona til
handa mér og ég
fæ það oftast hjá
honum.“
Halldóra Elín
Einarsdóttir, sjö ára.

„Steiktur fiskur með smjöri og
kartöflum. Stundum er tilboð á
þessu úti í búð, en samt fáum við
sjaldan fisk.“
Sunna Þuríður
Sölvadóttir,
átta ára.

„Kjúklingur
með
tómatsósu,
samt borða ég
það ekki oft. Pabbi vill
oftast búa til eitthvað annað.“
Elsa Björg Sturludóttir, sex ára.

„Grjónagrautur eða pylsur, ég veit
ekki af hverju, það er bara gott.“
Skúli Thor Ásgeirsson, sjö
ára.

Frábært úrval af gjafavörum frá Weber
Söluaðilar.: Járn og gler hf - Garðheimar - Húsasmiðjan - Búsáhöld
Kringlunni - Pottar og Prik Akureyri.
www.weber.is
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SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ…

Severin KS9892
Hvítur KÆLISKÁPUR 102 lítra kæli
og 2 lítra frystiboxi. Orkunýting B.
Mál (hxbxd): 85x50x50sm

FROST

VERÐ

… FALLEGA SKREYTTUM
AFMÆLISKÖKUM. Ekki geta
allir verið listakokkar og töfrað fram
bangsa-, prinsessu- eða risaeðlukökur. Það er því ekkert að því að fá
fagmenn til að baka slíkar ævintýrakökur. Til dæmis býður Bæjarbakarí í Bæjarhrauni upp á skemmtilega
skreyttar kökur með ýmsum þemum
á borð við Mikka mús eða Cars.

VERÐ

er eitthvað sem öll bandarísk börn
þekkja og tengja við útilegur
og varðelda. Í smorse þarf
tvö þunn kex, súkkulaði
og sykurpúða. Sykurpúðinn er hitaður yfir eldinum og síðan búin til
samloka með kexunum
tveimur, súkkulaðinu og
sykurpúðanum.

39.990

74.990

FULLT VERÐ 87.990

FROST

VERÐ

FULLT VERÐ 44.990

Severin KS9760
Tvískiptur 144sm
KÆLISKÁPUR með 166
lítra kæli og 46 lítra frysti.
Orkunýting A+. Frystigeta:
2kg á sólahring. Mál
(hxbxd): 144x56x60sm.

FROST

… SMORSE. Þetta dísæta nammi

Severin KS 9883
Svartur VÍNKÆLISKÁPUR með 110 lítra kæli
sem tekur 34 flöskur (750ml). Orkunýting
B. Mál (hxbxd): 85.5x50.5x49.5sm

59.990

FULLT VERÐ 67.990

Severin KS9761
Tvískiptur 144sm stál
KÆLISKÁPUR með 166
lítra kæli og 46 lítra frysti.
Orkunýting A+. Frystigeta:
2kg á sólahring. Mál
(hxbxd): 144x56x60sm.

FROST

VERÐ

79.990

FULLT VERÐ 94.990

Severin KS9857
Tvískiptur 173sm stál
KÆLISKÁPUR með 193
lítra kæli og 92 lítra
frystir. Orkunýting A. 12kg
frystigeta á sólarhring.
Mál (hxbxd): 173x60x60.

FROST

VERÐ

139.990
FULLT VERÐ 169.900

KÆLISKÁPATILBOÐ

… SKÓLAGÖRÐUNUM. Þar læra börnin hvernig grænmetið verður til, og
af þeim sökum verður meira
spennandi að borða það. Foreldrar eru þó hvattir til að
hjálpa til við arfatínsluna því
slíkt getur fljótt gert þau afhuga grænmetisræktinni.

Blomberg KKD1650
Tvískiptur 173sm kæliskápur með 168 lítra kæli
og 56 lítra frysti. 25 lítra MaxiFresh skúffa 0-3°C.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 173x60,5x60sm.

FROST

VERÐ

139.900
FULLT VERÐ 174.900

Blomberg SOM1650X
173sm stál kæliskápur með 168 lítra kæli og
56 lítra frysti. 25 lítra MaxiFresh“ skúffa 0-3°C.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 173x60,5x60sm.

FROST

VERÐ

… AÐ LEYFA BÖRNUM AÐ
HJÁLPA. Eldhúsið er heillandi
staður fyrir börnin. Fátt þykir þeim
skemmtilegra en að fá að hjálpa til
við eldamennskuna og baksturinn
enda eykur það sjálfstæði þeirra
og sjálfsálit. Svo er alltaf gott að fá
að sleikja sleifina þegar búið er að
hræra deigið.

Aðeins brot af úrvalinu
Verið velkomin í verslun okkar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

144.900
FULLT VERÐ 179.900

Blomberg KGM1551X
Tvískiptur 181sm stál kæliskápur með 157 lítra
kæli og 87 lítra frysti með SuperFrost og 4 skúffum.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 181 x 54,5 x 60sm.

FROST

VERÐ

147.900
FULLT VERÐ 169.900

Blomberg KGM1650
Tvískiptur 186,5sm kæliskápur með 204 lítra kæli
og 74 lítra frysti. 4 glerhillur, 2 grænmetisskúffur.
Orkunýting A+. Mál (hxbxd): 186,5 x 59,5 x 60sm.

FROST

VERÐ

149.900
FULLT VERÐ 164.900
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Gerplustræti 27
270 Mosfellsbær
Stórglæsileg íbúð í Mosfellsbæ

Stærð: 133,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 33.770.000

Flyðrugrandi 8
Senter

107 Reykjavík
Til sölu eða leigu

Opið
Hús

Laugardaginn 6. mars 14:00 - 14:30

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050

larus@remax.is

larus@remax.is

Laugardaginn 6. mars 16:30 - 17:00
Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Trönuhjalli 3
200 Kópavogur
Góð eign á góðu verði.

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 19.200.000

Senter

Opið
Hús

Verð: 28.500.000

Forstofu með góðum skápum. Í eldhúsi er falleg hvít háglans innrétting með granít á borðum auk
vandaðra tækja frá Miele. Stofan er björt og rúmgóð og rúmar auðveldlega stórt borstofuborð við hlið
eldhúss. Úr stofu er opið út á stórar flísalagðar svalir. Inn af stofu er sjónvarpsaðstaða en á teikningum
var gert ráð fyrir stóru hjónaherbergi þar. Inn af gangi eru tvo stór herbergi. Baðherbergi með
upphengdu salerni og hvítum háglans innréttingum, sturtu með glervegg auk baðkars. Flísar á gólfum.

Stærð: 65,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14.100.000

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Naustabryggja 54
Senter

Verð: 16.900.000

Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi. Góðir skápar eru í forstofu.
Eldhúsið er með dökkri eldri innréttingu (máluð), gott skápapláss. Við hlið eldhúss er gott pláss fyrir
borðstofuborð. Stofan er með nýlegu parketi á gólfi. Úr stofunni er útgengt á hellulagða verönd.
Herbergið er rúmgott, parket á gólfi.
Baðherbergið er með nýlegum hillum, flísum á gólfi og baðkari. Tengi fyrir þvottavél á baðinu.
Þvottahús og geymsla í sameing.

110 Reykjavík
Frábært útsýni

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 23.100.000

Senter

Opið
Hús

Bókið skoðun í síma 823-5050

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050

larus@remax.is

larus@remax.is

Laugardaginn 6. mars 15:00 - 15:30

Verð: 20.500.000

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð í rólegu hverfi í Kópavogi. Forstofa flísalögð. Flísalagt eldhús með
hvítum sprautulökkuðum innréttingum og tengi fyrir uppþvottavél. Góður borðkrókur. Björt stofa með
parketi á gólfi og útgengi á svalir. Bæði svefnherbergin eru mjög rúmgóð og góðu skápaplássi.
Geymsla er í sameign, hjóla- og vagnageymsla auk sameiginlegs þurrkherbergis.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Logasalir 3
201 Kópavogur
Efri sérhæð í tvíbýli

Stærð: 210,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 42.780.000
Bílskúr: Já

107 Reykjavík
Stutt í Háskólann

Opið
Hús

Sunnudaginn 7. mars 15:00 - 15:30

kol@remax.is

Stærð: 60,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 11.300.000

Senter

Opið
Hús

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050

larus@remax.is

larus@remax.is

Verð: 49.900.000

Neðri hæð: Flísalögð forstofa, parketlagt svefnherbergi og 35,5 fm bílskúr. Efri hæð: Tvö stór
svefnherbergi með parket á gólfi og góðu skápaplássi. Flísalagt baðherbergi, baðkar með nuddi og
granítborðplata, opnanlegur gluggi. Flísalagt þvottahús, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Góð
vinnuaðstaða. Bjart opið rými með góðri lofthæð í stofu sem skiptist í eldhús, borðstofu og stofu.
Eldhús: L-laga innrétting, efri og neðri skápar, stór eyja, granít á öllum borðplötum. Útgengt á stórar
svalir.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Grenimelur 15
Senter

Verð: 23.950.000

Forstofu með góðum skápum. Aðalrými íbúðarinnar skiptist í stofu, borðstofu og opið eldhús. Í eldhúsi
er falleg innrétting með granít borðplötu, flísum á veggjum og stórum þakgluggum . Stofan er björt og
rúmgóð með útgengi út á svalir í átt að höfninni. Inn af herbergisgangi eru tvö stór herbergi og
baðherbergi. Bæði eru mjög rúmgóð og í öðru þeirra er útgengi út á svalir. Í baðherbergi er baðkar með
sturtuaðstöðu, upphengt salerni og góð innrétting. *** Frábært sjávarútsýni ****

Laugardaginn 6. mars 17:30 - 18:00
Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Verð: 16.900.000

Sérinngangur er í íbúðina, komið er inn í flísalagða forstofu. Gott miðrými tengir íbúðina. Rúmgóð stofa
með fallegum glugga. Svefnherbergið er í góðri stærð. Eldhúsið er með ágætri innréttingu. Lítið
baðherbergi með sturtu. Í sameign er þvottahús og sér geymsla. Húsið er í góðu standi og hefur verið
yfir farið að miklu leiti, má þar telja múrviðgerð og steinun, dregið fyrir nýju rafmagni, skólp yfirfarið og
þak. Þetta er eign á frábærum stað í nálægð við Háskóla Íslands.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Efstihjalli
200 Kópavogur
4ra herbergja á frábæru verði

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 18.550.000

Senter

Opið
Hús

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Sunnudaginn 16.00-16.30

Verð: 17.500.000

Íbúðin er á fyrstu hæð og skiptist hjónaherbergi, tvö lítil barnaherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu með
suðursvölum og sér geymslu í kjallara. Sameiginlegt þvottahús ásamt vagna og hjólageymslu er í
kjallara. Eignin er veðbandalaus. Hússjóðsgjald er 8.480 kr pr mán og innifalið í því er
húseigandatrygging, allur hitakostnaður, rafmagn í sameign og almennur rekstur húsfélagsins. Engar
framkvæmdir eru fyrirhugaðar og innistæða hússjóðs eru ca 250.000 kr.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Miðholt
801 Selfoss
Til sölu frístundahús á suðurlandi

Bókið skoðun hjá Óskari í s: 773 6720

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 21.400.000

Sumarhús
Senter

íslHQVN
Sumarhús til sölu.

Verð: 17.900.000

Mjög fallegt og fullbúið frístundahús á einni hæð í Reykholti í Bláskógarbyggð. Húsið er fullbúið að utan
sem innan með glæsilegum innréttingum og gólfefnum, 3 svefnherbergi, opin stofa og eldhús, hiti í
gólfum. Frábær staðsetning, mikil veðursæld og öll þjónusta á svæðinu.
Mjög auðveld kaup, áhvílandi gott lán frá Íbúðalánasjóði.
Upplýsingar veitir Óskar Jónsson sölufulltrúi Re/max Senter í s:773 6720

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2010
Brunabótamat: 0

Bær

Verð: 8.200.000
Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Remax BÆR kynnir: Stórglæsileg íslensk 60 fm heilsárshús.
Nánari lýsing : 3 herbergi, forstofu, baðherbergi, ásamt alrými sem er eldhús, stofa og borðstofa.
Húsið er klætt viðhaldsfrírri báru ál klæðningu og dökkri viðar klæðningu.
Loftin eru tekin upp í stofunni með panel klæðningu, útveggir og milliveggir eru klæddir með panel
klæðningu.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
8936001
beggi@remax.is

Krassandi kiljur á tilboði í dag og á morgun - hafðu það notalegt um helgina

Laugardagur
til lestrar

Ert þú síþyrstur
bókaormur?
Við sinnum fjölda bókaorma í
gegnum bókaklúbba okkar hjá
Eymundsson. Í boði eru sex
klúbbar, eitthvað fyrir alla.
Hvað ert þú að lesa?
A^S\\cYPPc`
3TbW`ZªbWaYZPPc`
AO\RS[]YZPPc`
ÖaTZYaYZPPc`
DWìaYW^bOYZPPc`
0O`\OYZPPO`
þrír aldurhópar
Inngöngugjaﬁr og fríðindi fyrir
nýja klúbbameðlimi. Kynntu þér
málið á Eymundsson.is

Eymundsson.is
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BINGÓ Bingó í Vinabæ í Skipholti, þar sem áður var Tónabíó, hefur verið fastur liður í félagslífi Reykvíkinga um árabil. Valgarður Gíslason tók myndina.

Myndir ársins 2009
Árleg sýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands verður opnuð í Gerðarsafni í
Kópavogi í dag klukkan þrjú. Þar gefur að líta bestu myndir íslenskra ljósmyndara frá árinu 2009. Eins og fyrri ár eiga ljósmyndarar Fréttablaðsins
þar fjölmargar myndir. Hér eru nokkur sýnishorn af framlagi þeirra.

BRJÁLAÐUR? Margir mótmælafundirnir voru haldnir á síðasta ári. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari tók þessa mynd á einum af
þeim óvenjulegri, þegar ungmenni í Hafnarfirði mótmæltu niðurskurði í félagsmálum unglinga í bænum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AÐ FÓTUM FRAM Evrópumeistaramót fatlaðra í sundi var haldið í Reykjavík í október.

Anton Brink náði þessari skemmtilegu mynd af gervifótum á glámbekk.

LAUGARDAGUR 6. mars 2010
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Á LEIÐ Á LANDSLIÐSÆFINGU Vilhelm

Gunnarsson fylgdist
með landsliðsæfingu karla í fótbolta
sem var liður í
undirbúningi fyrir
leik við Norðmenn í
undankeppni HM í
fótbolta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LANDNÁMSHANI Áhugi

HÚSTÖKUFÓLK Í REYKJAVÍK Lögreglan réðst nokkrum sinnum til atlögu við hústökufólk á síðasta ári. Pjetur Sigurðsson tók þessa mynd á Vatnsstígnum þar sem hústökufólk hafði komið sér fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

á ræktun og fjölgun
landnámshænsna hér
á landi hefur aukist
undanfarin ár. Það er
fallegt fiðurfé eins og
mynd Stefáns Karlssonar af hana sýnir vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skelltu þér á ring.is eða í sölubása okkar í Kringlunni og Smáralind og gakktu frá kaupunum

LG Viewty

Nokia 3120

Útborgun

Útborgun

0kr.

0kr.

Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.*

Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.*

2.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.

2.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.

4UB£HSFJ£TMVWFS£LS

4UB£HSFJ£TMVWFS£LS
(SFJ£TMVESFJGJOHBSHKBMELSÃNÃOV£J

Tæknilegi
síminn frá LG
með snertiskjá

Fyrirferðalítill
og stílhreinn
3G sími

Stór snertiskjár, flott
myndavél, spilar DivX og
færir auðveldlega myndbönd
beint yfir á YouTube. Flottur
til að fara á netið.

Búinn margskonar eiginleikum,
s.s. fjölradda hringitónum,
MP3 hringitónum, hægt að
senda og sækja tölvupóst
og margt fleira.
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3G símar með 24 þús. kr. inneign
yfir 12 mánuði. Skráðu þig í Ring.
Ring er farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.
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Eignaðist góða vini á Íslandi
Bandaríski leikarinn
Paul Dano fer með
annað aðalhlutverkanna í nýjustu mynd
Dags Kára Péturssonar,
The Good Heart. Í viðtali við Frey Bjarnason
ræðir hann um kynni
sín af Íslandi, Degi Kára
og kvikmyndastjörnum
á borð við Tom Cruise.

fyrir sér utan landsteinanna og ég
vona að hann geri aðra mynd sem
allra fyrst,“ segir hann og getur
vel hugsað sér að vinna aftur með
íslenska leikstjóranum.

Saknar Íslands
Tökur á The Good Heart fóru fram
bæði í New York og á Íslandi og
dvaldi Dano í um tvo mánuði í
Reykjavík. „Ég sakna Íslands. Ég
átti góðan tíma þar. Þetta er fallegur staður og allir voru vingjarnlegir. Ég hlakka mikið til að fara
þangað aftur,“ segir hann. „Ég
eignaðist góða vini þar og ég hef
bara góða hluti að segja um land
og þjóð. Þetta var góður tími og
um helgar gat ég ekið um og skoðað marga fallega staði.“
Dano hefur gert töluvert af því
að leika í smærri myndum á borð
við The Good Heart. Hann segist
fyrst og fremst horfa í gott handrit og persónusköpun þegar kemur
að því að velja hlutverk, en ekki
stærð myndarinnar. Hann hefur
þó áhuga á að leika í vísindaskáldsögumynd í framtíðinni. „Reynsla
mín af Íslandi var einstök vegna
þess að tökuliðið var svo lítið,
en á góðan hátt. Fólkið var mjög
duglegt og allir náðu vel saman.
Þetta var frábrugðið því að leika
í stórri mynd með mikið af fólki
allt í kring.“ Hann er fúll yfir því
að hafa ekki komist á frumsýningu The Good Heart í Reykjavík
vegna mikilla anna. „Ég verð bara
að reyna að koma einhvern tímann
seinna á þessu ári.“

P

aul Dano fæddist
19. júní 1984 í New
York. Leiklistin átti
fljótt hug hans allan
og þegar hann var
aðeins tólf ára lék
hann í sínu fyrsta verki á Broadway. Hann var sautján ára þegar
hann lék í sinni fyrstu kvikmynd,
L.I.E. Þar fór Brian Cox með aðalhlutverkið og tókust þá með þeim
góð kynni sem endurnýjuðust
síðan í The Good Heart.

Föðurímyndin Brian Cox
„L.I.E. var fyrsta myndin sem
ég lék í með Brian. Hann var þá
hálfgerð föðurímynd bæði fyrir
mig og persónuna í myndinni,
enda var ég frekar ungur á þessum tíma. En þegar kom að þessari mynd [The Good Heart] höfðu
hlutirnir breyst dálítið. Ég er bara
25 ára en vonandi orðinn fullorðinn. Fyrir vikið var vinátta mín
og Brians dýpri og ég var meira á
hans bylgjulengd sem manneskja,“
segir Dano á yfirvegaðan hátt. „Ég
hafði séð honum bregða fyrir af og
til í New York og mér líkar mjög
vel við hann. Mér finnst hann frábær leikari og ég var virkilega
spenntur fyrir því að geta unnið
aftur með honum. Ég er líka orðinn allt annar leikari núna, þannig
að þetta var öðruvísi reynsla hvað
það varðar.“
The Good Heart fjallar um
hjartveikan bareiganda (Cox) sem
tekur ungan heimilislausan mann
(Dano) undir sinn verndarvæng
með það að markmiði að hann taki
við rekstri barsins.
Dano hafði ekki séð verk leikstjórans Dags Kára þegar hann
fékk handritið sent til sín. „Ég
las það og fannst það gott. Mér
finnst sjónarhorn hans einstakt og
stemningin í myndunum hans góð.
Ég hef líka mjög gaman af flottum barsenum,“ segir Dano, sem
er ánægður með The Good Heart.
„Mér fannst veröldin sem hann
skapaði flott, mér fannst Brian
Cox frábær og öndin líka og hundurinn,“ segir hann og hlær. „Dagur
semur líka tónlistina í myndinni
og mér finnst hún hafa töluvert að
segja varðandi stemninguna.“
Hæfileikaríkur Dagur Kári
Dano hefur á ferli sínum unnið
með mörgum af þekktustu leik-

PAUL DANO Leikarinn Paul Dano hreifst mjög af Íslandi þegar hann dvaldi hér í tvo mánuði fyrir tveimur mánuðum. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég sakna Íslands. Ég átti góðan
tíma þar. Þetta var fallegur staður og allir voru vingjarnlegir.
Þetta var góður tími og um helgar gat ég ekið
um og skoðað marga fallega staði.
stjórum Hollywood. Hann starfaði með Paul Thomas Anderson
í There Will Be Blood, Ang Lee í
Taking Woodstock og Spike Jonze
í Where The Wild Things Are.

Ásgeir Gunnar Ásgeirsson
tannlæknir
Ég hef nú hafið störf á tannlæknastofunni Krýnu ehf. að Grensásvegi
48 í Reykjavík.
Tímapantanir eru í síma 553 4530.

Spurður hvort Dagur Kári eigi
möguleika á að ná jafn langt og
þeir segir Dano að Dagur sé þegar
orðinn mjög góður leikstjóri. „Mér
fannst Nói Albinói falleg mynd og

➜ Í UPPÁHALDI
Dano á mikið af uppáhaldskvikmyndum. „Þegar ég var tólf ára var
það Jack Nicholson sem vakti fyrst
áhuga minn á leiklist. Five Easy
Peaces og One Flew Over the Cuckoo´s Nest voru í miklu uppáhaldi en
núna er úr mörgu að velja. Ein af
uppáhaldsmyndunum mínum er Le
samourai eftir Jean-Pierre Melville.
Ég fíla líka nútímaleikstjóra á borð
við Terence Malick, Jim Jarmusch og
Alfonso Cuarón. Dumb and Dumber
er líka í miklu uppáhaldi.“

TANN LÆKN AS TOFA

Grensásvegur 48, 108 Reykjavík | S. 553 45 30 | www.kryna.is

Á TÖKUSTAÐ Paul Dano ásamt
leikstjóranum Degi Kára á tökustað
The Good Heart í New York.

Helstu hlutverk
Knight and Day (2010)
The Extra Man (2010)
Where The Wild Things Are (2009)
The Good Heart (2009)
Taking Woodstock (2009)
Little Miss Sunshine (2008)
The Ballad of Jack and Rose (2005)
The Girl Next Door (2004)
L.I.E. (2001)

ég fíla allt sem hann hefur gert.
Ég vona að hann geti gert margar
myndir til viðbótar. Það er gaman
að fleiri raddir séu farnar að heyrast frá Íslandi sem eru að reyna

Tom Cruise er duglegur
Dano er upptekinn um þessar
mundir enda ung og upprennandi
kvikmyndastjarna. Fjórar myndir
eru væntanlegar með honum, þar
á meðal Knight and Day, þar sem
hann leikur á móti Tom Cruise,
Cameron Diaz og Peter Sarsgaard. „Mér líkar mjög vel við
hann,“ segir Dano um stórstjörnuna Cruise. „Hann er einn duglegasti náungi sem ég hef unnið
með. Hann vill alltaf gera hlutina
enn betur og sér til þess að allir
séu með á nótunum. Það er eitthvað sem ég ber mikla virðingu
fyrir,“ segir hann og nefnir einnig að gaman hafi verið að starfa
með Diaz og Sarsgaard. „Um leið
og maður fer að eyða tíma með
þessu fólki verður það eins og
hver önnur manneskja.“ Dano lék
einnig á móti Katie Holmes, eiginkonu Cruise, í gamanmyndinni The
Extra Man og segir að þau hafi náð
mjög vel saman. Önnur væntanleg
mynd hans er For Ellen í leikstjórn
So Young Kim. Hún framleiddi á
sínum tíma myndina Salt sem var
tekin upp á Íslandi með íslenskum
leikurum og kom út 2003. Leikstjórinn var maður hennar Bradley
Rust Gray og bjuggu þau hér á
landi í tvö ár meðan á tökunum
stóð. „Þau búa í Brooklyn eins og
ég. Mér finnst þetta vera gullfalleg
saga,“ segir hann um For Ellen þar
sem hann leikur á móti Jon Heder
úr myndunum Blades of Glory og
Napoleon Dynamite.

HÁGÆÐA SJÓNVÖRP Á FRÁBÆRU VERÐI
Hágæða 40" LCD sjónvarp frá meisturum
Toshiba hlaðið búnaði, og tilbúið í framtíðina
t'VMM)%VQQMBVTONF§.FUB#SBJOÚSHKÚSWB
t"DUJWF7JTJPO**NZOEMFJ§SÏUUJOH
t.JLMJSUFOHJNÚHVMFJLBSNF§)%.*UFOHKVN
t"VUP7JFXUSZHHJSCFTUVNZOEH§JWJ§BMMBSB§TU§VS
t%PMCZ%JHJUBM1MVTOâKBTUBLZOTMØ§BGIMKØ§ULOJ
t(BNF.PEFUSZHHJSCFTUVNZOEH§JNF§MFJLKBWÏMVN
Toshiba 40LV685DN

4 HDMI

40” Full HD LCD breiðtjald með 1920x1080p upplausn, 24 FPS, Active Vision M100HD
Pro, DCDi Faroudja uppskölun, dýnamískri 50.000:1 skerpu, stafrænum DVB-T móttakara og Freeview digital tuner, Game Mode, Auto Backlight Control - sjálfvirkri
baklýsingu, Luma Sense - Tekur mið af birtu í herbergi, USB 2.0, 4 HDMI, VGA ofl.
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50.000:1

TILBOÐ
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179.990

FULLT VERÐ kr. 229.990
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2 HDMI

INNBYGGÐUR
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SKERPA

18.000:1
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50.000:1

Toshiba 22DV615DG

Toshiba 19DV555DG

Toshiba 22AV635DG

19” LCD SJÓNVARP með innb. DVD spilara, HD-READY,
1440x900p upplausn, stafrænum DVB-T móttakara,
HD-Ready, HDMI, Component, Composite & Scart,
Digital Coaxial, CF, heyrnatólstengi ofl.

22" LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara, Active
Vision, 1366x768p upplausn, HD-Ready 720p,
50000:1 skerpu, Digital Noise Reduction, 3x HDMI, 2x
Scart, Component, PC, S-Video, heyrnartólstengi ofl.

TILBOÐ

79.990

FULLT VERÐ kr. 94.990

TILBOÐ

79.990

FULLT VERÐ kr. 89.990

DVB-T

HD

4 HDMI

ACTIVE
VISION
SKERPA

18.000:1

FULLT VERÐ kr. 109.990

32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p uppl,
Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-Ready 720p,
20w Stereó hljóðkerfi, 2 Scart, 2 HDMI, VGA,
Component, Composite, heyrnatólstengi ofl.

TILBOÐ

109.990

FULLT VERÐ kr. 139.990

100Hz
DVB-T

100Hz
DVB-T

FULL

FULL

3 HDMI

HD

4 HDMI

4 HDMI

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION

SKERPA

SKERPA

SKERPA

Toshiba 32RV635DN

32" LCD BREIÐTJALD með DVB-T/C móttakara,
Active Vision, 1366x768p upplausn, HD-Ready
720p, 18.000:1 skerpu, Resolution+ (meiri
myndgæði), Digital Noise Reduction, 4x HDMI, 2x
Scart, Component, PC, S-Video, heyrnartólstengi ofl.

32" LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara, Active
Vision, 1920x1080p upplausn, Active Vision LCD
og Resolution+ (meiri myndgæði), DCDi Faroudja
uppskölun, 50.000:1 skerpu, 3x HDMI, 2x Scart,
VGA, SVHS, heyrnartólstengi ofl.

154.990

FULLT VERÐ kr. 169.990

50.000:1

50.000:1

50.000:1

TILBOÐ

Toshiba 32AV605PG

HD

Toshiba 32AV636DN

FULLT VERÐ kr. 149.990

99.990

FULL

HD

129.990

TILBOÐ

DVB-T

FULL

TILBOÐ

22” LCD Sjónvarp með innb. fjölkerfa DVD spilara,
HD-Ready, 1680x1050 punkta uppl., 1000:1
dýnamískri skerpu, Nicam Stereó DTS, Dolby
Digital, DVB-T móttakara, HDMI, Scart, Component,
Composite, VGA, S-Video og heyrnatólstengi ofl.

Toshiba 37XV635DN

Toshiba 42XV635DN

37" Full HD LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara
og Freeview digital tuner, 100 Hz, 24 FPS, Active
Vision M100HD Pro, 1920x1080p uppl., dýnamískri
50.000:1 skerpu, Progressive Scan, DCDi Faroudja
uppskölun, Game Mode, Digital Noise Reduction, 4x
HDMI, 2x Scart, Game Mode, VGA tengi ofl.

42" Full HD LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara
og Freeview digital tuner, 100 Hz, 24 FPS, Active
Vision M100HD Pro, 1920x1080p uppl., dýnamískri
50.000:1 skerpu, Progressive Scan, DCDi Faroudja
uppskölun, Game Mode, Digital Noise Reduction, 4x
HDMI, 2x Scart, Game Mode, VGA tengi ofl.

TILBOÐ

199.990

FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ

229.990

FULLT VERÐ kr. 259.990

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971
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ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup,
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON
ALÞINGISMAÐUR ER FÆDDUR
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1961.

„Í pólitík þurfa menn einatt að óska sér. Og sumt
rætist, annað ekki.
Sigmundur Ernir er fjölmiðlamaður og skáld. Nú
situr hann á Alþingi Íslendinga fyrir Samfylkingu.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 6. MARS 1905

MERKISATBURÐIR

Fyrsti togarinn í eigu Íslendinga

1853 Óperan La Traviata eftir

Fyrsti togarinn sem
Íslendingar eignuðust kom til landsins
þennan dag árið
1905. Hann hét
Coot og var keyptur
hingað gamall frá
Bretlandi. Þar með
má segja að bylting
hefjist í atvinnusögu
þjóðarinnar því
áður en hann kom
til sögunnar var
togaraútgerð hér á landi í eigu útlendinga.
Stofnun Íslandsbanka árið áður hafði jákvæð
áhrif á atvinnulífið og varð meðal annars
lyftistöng fyrir íslenska togaraútgerð sem varð

11920

að arðvænlegri
atvinnugrein upp
úr þessu. Ekki
liðu nema tæp
tvö ár þar til fyrsti
nýsmíðaði togari
landsmanna,
Jón forseti, kom
til landsins fyrir
atbeina Thors
Jensen athafnamanns, sem var
einn af eigendum hlutafélagsins Alliance. En Coot var í eigu
Fiskveiðihlutafélags Faxaflóa sem var fyrsta
innlenda togarafélagið og hann var gerður út
frá Hafnarfirði. Hann var knúinn gufuvél.

1930

1969

1979

1998

Giuseppe Verdi er frumsýnd í Vínarborg.
Kaupfélag Reykjavíkur
og nágrennis er stofnað,
skammstafað KRON.
Fryst matvæli eru seld í
fyrsta skipti í Bandaríkjunum.
Sex menn farast þegar
sprenging verður um
borð í togaranum Hallveigu Fróðadóttur á
Faxaflóa.
Tveir ungir menn farast í
snjóflóði í Þverdalshorni í
Esjunni.
Í Mývatnssveit mælist
34,7 gráðu frost á Celsíus
sem er hið mesta á landinu í 80 ár.

KVENFÉLAGIÐ HLÍF ÍSAFIRÐI: FAGNAR ALDARAFMÆLI MEÐ SAMSÆTI Á MORGUN

Áherslurnar í takt við tímann
JÖKULSÁRLÓN Óteljandi myndir hafa verið teknar við lónið en sjald-

gæft er að ná selunum með.

MYND/RAGNAR TH.

Ég er við Jökulsá
„Ég er við Jökulsá. Við
höfum verið að setja upp
50 tonn af steypuklumpum
með flekum á sem myndirnar mínar verða skrúfaðar upp á,“ segir Ragnar Th.
Sigurðsson ljósmyndari sem
opnar ljósmyndasýningu
á morgun klukkan 14 við
Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. „Þetta er rosalega flott, segi ég í minni
mestu hógværð,“ heldur
hann áfram. „Myndirnar
eru allar af Vatnajökli, það
er flóð, það er eldgos, það
er Hnúkurinn, jakarnir og

veðrið. Allur pakkinn. Sýningin er á eystri bakka lónsins og jakarnir og Öræfajökull eru í baksýn.“
Fjölbreyttir menningarviðburðir eru í AusturSkaftafellssýslu þessa helgi
því auk sýningar Ragnars
Th. er blúshátíð á Höfn, góuhóf í Öræfum og sýningar á
Höfn. Guðrún Ingólfsdóttir
sýnir í Kartöflugeymslunni
og í Miklagarði og Pakkhúsinu sýna Hanna Jónsdóttir, Daníel Imsland, Hafþór
Reynisson og Jón Björnsson
verk sín.
- gun

Söngur Litrófs
Listasmiðjan Litróf flytur
tónleika í Fella- og Hólakirkju á sunnudagskvöld.
Listasmiðjan, sem er hluti
af þróunarstarfi kirkjunnar
með innflytjendum, er fyrir
börn frá átta ára aldri, bæði
íslensk og af erlendu bergi
brotnu. Markmiðið er að
skapa jákvæðan vettvang
fyrir börn þar sem þau geta
tekið þátt í þroskandi verkefnum í góðu umhverfi.
Helstu viðfangsefni Litrófs eru tónlist, dans og
listræn hreyfing. Foreldrar
leggja listasmiðjunni lið og
styðja við starfsemina. Fjölbreytt dagskrá er í boði og

LITRÓF Börnin í kór Listasmiðjunnar Litrófs.

tónleikarnir ættu að höfða
til allra aldurshópa.
- ná

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigurbjörg
Þorsteinsdóttir
Hrafnistu, Reykjavík, áður til heimilis
að Kirkjuvegi 12, Keflavík,

lést mánudaginn 1. mars. Útförin fer fram frá
Keflavíkurkirkju, fimmtudaginn 11. mars kl. 14.00.
Guðný Helga Jónsdóttir
Guðmundur Jónsson
Brynjar Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Björn Baldursson
Inga Ólafsdóttir

„Það eru margar góðar og duglegar
konur í félaginu sem eru alltaf tilbúnar að taka að sér verkefni þegar á þarf
að halda,“ segir Anna Karen Kristjánsdóttir, formaður Kvenfélagsins Hlífar á Ísafirði. Félagið mun halda upp
á hundrað ára afmæli á morgun með
veglegu Hlífarsamsæti.
Einnig stendur það fyrir útgáfu
afmælisblaðs og sögusýning verður í
Safnahúsinu síðar á árinu.
Þó að Kvenfélagið Hlíf hafi verið
stofnað 6. mars 1910 var starfsemi
þess hafin þremur árum áður, að
sögn Önnu Karenar. Þá höfðu nokkrar konur fundið hjá sér þörf fyrir að
gera eitthvað fyrir gamalt fólk og einstæðinga. Þær héldu þeim matarveislu
og það er upphafið að Hlífarsamsætinu sem hefur verið árvisst síðan. Nú
er 70 ára og eldra fólki á Ísafirði og í
Hnífsdal jafnan haldið herlegt kaffiboð. „Við berum meðal annars fram
heitt súkkulaði í fínum könnum,“ tekur
Anna Karen fram glaðlega og segir
líka heilmikla dagskrá hafa verið undirbúna. „Hlífarkórinn æfir alltaf sérstaklega fyrir samsætin og félagar úr
Litla leikklúbbnum mun syngja lög úr
sýningunni Vegir liggja til allra átta.
Síðan verður sýning á þjóðbúningum
og einnig skrautsýning sem er ætlað
að vekja hughrif, þær voru algengar á árum áður. Svo er alltaf dansað
í lokin.“
Hlíf sinnir menningar- og líknarmálum í sinni heimabyggð og stendur
í fjáröflun með bösurum, hlutaveltum
og blómasölu. Í því eru milli 50 og 60
konur, að sögn formannsins, þar af
25-30 virkar. „Við reynum að styðja
við kirkjuna, skólann, sjúkrahúsið
og fleiri stofnanir á svæðinu,“ segir
hún og telur hafa lifnað yfir félaginu í
seinni tíð. „Það hafa yngri konur gengið í félagið á undanförnum árum og
starfsemin er lífleg. Við höldum alltaf fimm fundi yfir veturinn og reynum
að breyta áherslum í takt við tímann.
Auk þess höfum við verið duglegar að
fara í ferðalög. Árið 2008 fórum við í
fyrsta sinn til útlanda og þá til Færeyja. Það var mjög skemmtilegt.“
Anna Karen er Ísfirðingur og var
ung þegar hún gekk í Kvenfélagið
Hlíf en er á þriðja ári sínu sem for-

FORMAÐURINN „við reynum að styðja við
kirkjuna, skólann, sjúkrahúsið og fleiri stofnanir,“ segir Anna Karen. MYND/HENNA RIIKKA NURMI

maður. „Ég kem úr mikilli kvenfélagsfjölskyldu,“ segir hún hlæjandi.
„Mamma mín var í Hlíf og við systurnar sjö ólumst upp í kvenfélagsanda.
Ein okkar býr í útlöndum en við hinar
höfum verið í kvenfélögum víða um
landið, sumar formenn.“

Á tímabili telur Anna Karen hafa
verið litið á kvenfélög sem úrelt fyrirbæri og segir þau ekki öll hafa lifað
það tímabil af. „En viðhorf til kvenfélaga hafa breyst á allra síðustu árum,“
segir hún. „Þau eru orðin jákvæðari.“
gun@frettabladid.is

Leiðsögn í sýningarlok
Á sýningunni Strengir í Gerðubergi gefur að líta leikbrúður,
búninga og grímur eftir Messíönu Tómasdóttur frá nokkrum
sýningum Strengjaleikhússins. Sýningin er litrík og heillandi og höfðar jafnt til barna og fullorðinna.
Á morgun, sunnudag, klukkan 14 veitir Messíana gestum
leiðsögn um sýninguna en síðasta sýningarhelgin stendur
nú yfir.
Messíana stofnaði Strengjaleikhúsið árið 1983 en nafn
leikhússins vísar til strengja í brúðum og hljóðfærum. Frá
stofnun hefur leikhúsið flutt fjölda tónlistar- og leikbrúðuverka, ásamt því að frumflytja leikverk með nútímatónlist,
aðallega óperur. Í mörgum verkanna hafa leikarar skýr og
sýnileg hlutverk og stjórna að auki brúðunum, en í öðrum
verkum eru þeir lítt áberandi og falla sem mest inn í bakgrunninn. Sýningar Strengjaleikhússins eru margar gerðar
sérstaklega fyrir börn en Messíana vinnur þá námsefni til
þess að auka ánægju og skilning áhorfenda.
Búningar og grímur á sýningunni Strengir eru úr óperunni Skuggaleikur, barnaóperunni Undir drekavæng, óperuleiknum Maður lifandi og brúðuverkinu Spor regnbogans.
Leikbrúður eru frá brúðusýningunum Bláa stúlkan, Sjö
spegilmyndir, ævintýraóperunni Sónata og barnaóperunni
Undir drekavæng.

MESSÍANA TÓMASDÓTTIR stofnaði Strengjaleikhúsið 1983 og leiðir
fólk um sýninguna Strengir í Gerðubergi á morgun klukkan 14.
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Hugheilar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vináttu við andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Ástkær eiginmaður minn, faðir, stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Geirsson

María Friðrika Haraldsdóttir
Sigurður Þorsteinsson
Þóra Björg Þorsteinsdóttir
Vala Rebekka Þorsteinsdóttir
Haraldur Geir Þorsteinsson
Sigurþór Smári Einarsson
og barnabörn.

Jóhann S. Kristmundsson
múrarameistari, áður til heimilis að
Skógargerði 1,

Jónu Einarsdóttur

ráðuneytisstjóri,

sem lést á líknardeild Landspítalans Kópavogi að
kvöldi föstudagsins 26. febrúar, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni miðvikudaginn 10. mars kl. 15.00. Blóm
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

frá Leirulækjarseli, Arnarkletti 12,
Borgarnesi.

lést á Skjóli miðvikudaginn 3. mars. Útför hans fer
fram þriðjudaginn 9. mars kl. 15.00 frá Bústaðakirkju.

Börn, tengdabörn, ömmu- og langömmubörn.
Jónína Jóhannsdóttir
Sigurður G. Benediktsson
Sigurður Jóhannsson
Halldóra Ríkarðsdóttir
Vilborg Jóhannsdóttir
Reynir Sverrisson
Óskar Jóhannsson
Jórunn Jónsdóttir
Sigrún Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Gerry Oliva Nastor
Sigurður Ómarsson

Útför okkar elskulega bróður og mágs,

Einars Hreiðars
Árnasonar
verkfræðings,

fer fram þriðjudaginn 9. mars 2010 kl. 11.00 frá
Fossvogskirkju.
Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Elskulegur faðir minn,

Aðstandendur.

Gústaf Helgason
lést 21. febrúar á Borgarsjúkrahúsinu. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey.

Svandísar Haraldsdóttur

Róbert Gústafsson

frá Stóra-Lambhaga
Brekkubyggð 7, Garðabæ.

Einnig þökkum við starfsfólki á deild 11 E
Landspítalans við Hringbraut sem annaðist hana í veikindum hennar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sólveig Jónsdóttir
Haraldur Jónsson

Ágústa Fanney
Lúðvíksdóttir

Ólafur Ragnar Jónsson
Hulda Ingibjörg
Benediktsdóttir
Sigurður Sverrir Jónsson
María Lúisa Kristjánsdóttir
Arnbjörg Jónsdóttir
Kristján B. Kristinsson
barnabörn og langömmubörn.

Gullsmára 11,

lést á Hjúkrunarheimilinu Grund 21. febrúar síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu. Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug.
Lúðvík Eiðsson
Guðríður Ottadóttir
Eiður Örn Eiðsson
Ingibjörg Torfhildur Pálsdóttir
Lilja Eiðsdóttir
Kristján S. Elíasson
Jóhannes Eiðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýhug
í okkar garð og fyrir margvíslegan virðingarvott sýndan minningu ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Jónu Bergþóru
Hannesdóttur
frá Hæli í Vestmannaeyjum,
Reynigrund 81, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar LHS
í Kópavogi fyrir kærleiksríka umönnun.
Steinar Vilberg Árnason
Guðrún Norðfjörð
Þyri Kap Árnadóttir
Trausti Leósson
Jón Atli Árnason
Salvör Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki St.
Franciskusspítalans í Stykkishólmi.
Guðrún Alma Sigurðardóttir
Rannveig Kristín Sigurðardóttir
Selma Rós Amlin
Guðmundur Jón Amlin
Lea Rakel Amlin
og barnabörn.

Sigmar Tryggvason

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar og
starfsfólks G-11 á Landspítala Hringbraut fyrir góða
umönnun og hlýhug. Guð blessi ykkur öll.

Unnar Bjarnadóttur
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði, áður húsfreyju á Ásólfsstöðum, Þjórsárdal.

Sérstakar þakkir færum við heimahjúkrun heilsugæslu
Hafnarfjarðar, starfsfólki 2. hæðar Sólvangs og St.
Jósefsspítala, Hafnarfirði.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Jóhanna
Þorláksdóttir
Bláskógum 11, Hveragerði,

áður til heimilis að Kirkjuvegi 10, Keflavík, lést á
Landspítalanum við Hringbraut, sunnudaginn 28.
febrúar. Útförin fer fram frá Innri-Njarðvíkurkirkju,
þriðjudaginn 9. mars kl. 13.00.
Guðrún Þórlaug Jóhannesdótttir
Guðfinna Ása Jóhannesdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hafsteinn Alfreðsson

gason

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur vináttu og hlýhug við
andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Þorsteins Jónssonar
Sogavegi 170, Reykjavík.

Axel Garðar Hjartarson
Svanur Jóhannsson

Hábæ 42.

Þökkum auðsýnda samúð við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð, vináttu
og hlýhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður og afa,

Silfurgötu 23, Stykkishólmi.

Haraldar Eggertssonar

Hildur Kristín Hermannsdóttir
Aðalbjörg Haraldsdóttir
Þröstur Björgvinsson
Guðrún Inga Haraldsdóttir
Jón Pétursson
Svanhildur Haraldsdóttir
Ólafur Guðmundsson
og barnabörn.

Amalía Stefánsdóttir
Leif K. Bryde
Páll Stefánsson
Natalía Stefánsson
Guðný Stefánsdóttir
Hafsteinn Stefánsson
Sigrún Óladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurðar Amlin
Kristjánssonar

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við
fráfall ástkærs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður og afa,

Hulda Svansdóttir
Ágústa Margrét Þorsteinsdóttir
Jóhanna Sigurjónsdóttir
Sigurbjörg Sigurjónsdóttir
og barnabörn.

Gauti Ástþórsson
Karl G. Kristinsson
Hjalti J. Guðmundsson
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Um fábjánahátt
ýlega lýsti þingmaður því yfir að 5%
BAKÞANKAR
þjóðarinnar væru fábjánar. Fyrrum ritDavíðs Þórs
Jónssonar stjóri bætti um betur og taldi alla kjósend-

N

flokksins hafa ekki enn brugðist þeirri
skyldu sinni að verja kostunaraðila sína
með kjafti og klóm og því væri fábjánalegt
af þeim að styðja þá ekki til þess áfram. Í
sjötta lagi má nefna þá sem eiga persónulegra hagsmuna að gæta sem fara saman
með hagsmunum þeirra sem eru með þingmenn flokksins í rassvasanum. Í sjöunda
og áttunda lagi má svo nefna þá sem byggja
framfærslu sína á hópum fimm og sex, um
þá gildir hið sama og um hópa tvö og fjögur.

ur Sjálfstæðisflokksins vera fábjána. Þetta
held ég að sé vanhugsað, mun fleiri ástæður
en fábjánaháttur kunni að vera fyrir því að
fólk styður Sjálfstæðisflokkinn.

Í FYRSTA lagi má nefna þá sem eru í framboði fyrir flokkinn. Fábjánaskapur væri að
kjósa ekki sjálfan sig. Í öðru lagi má nefna
þá sem byggja afkomu sína á frambjóðendum flokksins, börn þeirra, maka og vildarvini. Í þriðja lagi má nefna þá sem eiga
persónulegra hagsmuna að gæta sem
fara saman með hagsmunum frambjóðenda flokksins. Þar sem ganga má að því
sem vísu að þeir muni fyrst og fremst
gæta þeirra á þingi væri fábjánaháttur
að kjósa gegn eigin hag. Í fjórða lagi má
nefna þá sem byggja afkomu sína á hópi
þrjú, um þá gildir hið sama og um
hóp tvö.

Í NÍUNDA lagi má nefna pólitíska masókista, fólk sem einfaldlega nýtur þess að
kveljast og fær nautn út úr óstjórn og spillingu, að sjá efnahagskerfið fuðra upp,
atvinnuleysi aukast, Seðlabankann fara
á hausinn og gengi krónunnar hrynja. Í
tíunda lagi má nefna pólitíska sadista, þá
sem hata land og þjóð og vilja hvoru tveggja
allt hið versta. Um þá gildir hið sama og um
hóp níu, hvatirnar eru bara aðrar.
AÐ öllu samanlögðu ætti að vera ljóst að

Í FIMMTA lagi má nefna

mun fleiri ástæður en fábjánaháttur eru
fyrir því að kjósa hið undarlega samkrull
hreinræktaðrar hagsmunagæslu fyrir
íslenska útgerðarólígarka annars vegar og
hins vegar skipulagðrar hvítflibbaglæpastarfsemi sem á Íslandi starfar í dulargervi
stjórnmálahreyfingar og kallast Sjálfstæðisflokkurinn. Að vísu skal viðurkennt að
hún er líklega langalgengust þeirra.

þá sem eru með frambjóðendur flokksins á launaskrá við að gæta hagsmuna sinna, hvort sem er
með bitlingum eða mútum
í formi veglegra styrkja
til prófkjörsbaráttu og
flokksstarfs. Þingmenn

■ Pondus
Er þetta
vont?

Eftir Frode Overli

Nei.

En
þetta?

Nei.

Þetta?

Telst þetta Mjög eðlilegt,
þetta á að
eðlilegt?
vera sárt!

Neibb.

En hér?

Þetta?

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það sem strákar segja

Það sem stelpur segja

Takk.

Þú lítur
vel út.

Það sem stelpur meina

Það sem strákar meina

Ertu viss? Af því
ég var nefnilega
ekki viss, sko.
Og ég var alla
vega klukkutíma að greiða
mér áður en ég
gafst upp og fór
að einbeita
mér að...

Þú lítur
vel út.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Því miður frú mín
góð. Ég er búinn að
fara yfir alla teiknimyndina — ég bara
finn ekki neitt sem
gæti talist fyndið.

Hæ

Teiknimyndaviðgerðir

■ Barnalán
Hæ!

Eftir Kirkman/Scott

Hæ!

Hvað er nýtt? Ekkert.

Jæja, ég tek það til
baka. Klukkan þrjú
uppgötvuðu krakkarnir
að allt með frönskum
rennilás festist við
buxurnar mínar.

Það
skýrir
margt.

Leikfangakassinn er alla vega
loks tómur.

Nauðganir og viðbrögð
samfélagsins
Ráðstefna í tilefni af 20 ára afmæli Stígamóta
á Grand hóteli, þriðjudaginn 9. mars kl. 13–17.
Dagskráin er hugsuð þannig að nauðgunarmálum sé fylgt frá verknaði og staldrað
við á öllum stigum þar til hugsanlegir dómar falla. Hvað gerist í meðförum hvers
stigs? Er meðferðin viðunandi eða getum við hjálpast að við að bæta hana?
1. Dómsmálaráðherra, Ragna Árnadóttir, opnar ráðstefnuna.
2. „Og af hverju kærðirðu ekki?“, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann, höfundur bókarinnar
Á mannamáli - leiðarvísir að réttlæti.
3. „Eru nauðganir ásættanlegar?“, Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta.
4. „Brotalömin í rannsókn og meðferð kynferðisbrotamála“, Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir.
5. „Flugvélin var á lofti þegar hún hrapaði – um konur, fjölmiðlun og öryggi“,
Katrín Anna Guðmundsdóttir, jafnréttishönnuður.
6. „Er þetta ekki mitt mál? Aðkoma réttargæslumanna að nauðgunarmálum“, Þorbjörg
Inga Jónsdóttir hrl.
7. „Hlutverk og verkefni lögreglu í nauðgunarmálum“, Stefán Eiríksson, lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins.
8. „Aðkoma embættis ríkissaksóknara að nauðgunarmálum“, Valtýr Sigurðsson,
ríkissaksóknari.
9. „Meðferð nauðgunarmála fyrir dómi“, Ragnheiður Harðardóttir, settur héraðsdómari.
10. Umræður
Fundarstýra er Guðrún Agnarsdóttir.
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Ævintýraleg Harpa
Kl. 20 á sunnudagskvöld
Í tilefni af æskulýðsdegi Þjóðkirkjunnar ætlar söng- og leikkonan
Bryndís Ásmundsdóttir og píanóleikarinn Árni Heiðar Karlsson að
halda hugljúfa djass- og blústónleika í Akureyrarkirkju. Aðgangur
að tónleikunum er ókeypis en tekið
verður á móti frjálsum framlögum til
styrktar hjálparstarfi Rauða krossins í Chile.

menning@frettabladid.is

eru á útflattar málningSýning Hörpu Daggar
Kjartansdóttur, Úr mynd,
ardósir, skúlptúra og
stendur nú yfir í Galleríi
innsetningu á efri hæð,
Crymo, Laugavegi 41a.
sem nefnist Púls. Þetta
Harpa vinnur verk sín með
er ljóðræn og súrrealísk innsetning þar sem
blandaðri tækni og í ólíka
unnið er með æðakerfi
miðla.
Undanfarin ár hefur
og óræða hringrás.
Harpa einbeitt sér að gerð
Harpa útskrifaðist úr
klippimynda og hefur þróað
myndlistardeild Listahásína eigin tækni í vinnslu
skóla Íslands árið 2007
og framsetningu. Í verkog lauk kennsluréttindum hennar er efniviður- LJÓSAFJÖLL Eitt af verkum Hörpu Daggar.
um frá sama skóla vorið
inn tekinn úr hefðbundnu
2009. Hún hefur verið
samhengi og gefið nýtt hlutverk. Þannig
virk í listsköpun sinni og tekið þátt í fjölda
verða til verk sem eru ljóðræn og ævintýrasýninga víða um land og erlendis. Sýningin
leg. Á sýningunni má sjá myndir sem unnar
stendur til 17. mars.

Póstkortaár, sýning Veru Sölvadóttur og Jarþrúðar Karlsdóttur
í Þjóðmenningarhúsinu, verður
tekin niður eftir helgi. Sýningin
er samantekt á árslöngum
gjörningi þeirra sem fólst í því
að senda eitt póstkort á viku
til ókunnugs viðtakanda úti í
heimi. Kærleikurinn og vonin
er ávallt til staðar í verkinu
þar sem upprunalegt takmark
listakvennanna var að gleðja
fólk með óvæntum pósti.

Grunge-gaur á
HönnunarMars

Óbó og
slagverk
„Á slóðum Xenakis“ nefnast
tónleikar sem Eydís Franzdóttir óbóleikari og Frank Aarnink
slagverksleikari halda á sunnudaginn kl. 15.15 í Norræna húsinu.
Efnisskráin samanstendur
af einleiks- og samleiksverkum
fyrir óbó og slagverk. Ný verk
eftir Þuríði Jónsdóttur og Atla
Ingólfsson verða frumflutt, en
einnig verða flutt verk eftir
Riikka Talvitie, Simon Holt og
Doina Rotaru. Að lokum verður
flutt einleiksverkið Rebounds
B, fyrir slagverk, eftir gríska
snillinginn Xenakis.
Miðaverð á tónleikana, sem
er hluti af 15:15 seríu Norræna
hússins, er 1.500 kr., en 750 kr.
fyrir eldri borgara, öryrkja og
nemendur.

> Ekki missa af

SIGRÚN SIGURÐARDÓTTIR Við myndir sínar úr geimnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sigrún sýnir geiminn
„Þetta er sölusýning. Ég sýni olíumyndir, mest af landslagi. Bæði
frá Santorini og Snæfellsnesi.
Svo eru myndir sem ég mála eftir
myndum af heimasíðu Nasa. Þær
eru með mótífum utan úr geimnum. Eiríkur Smith var hrifinn af
þessum myndum og sagði að ég
ætti að gera meira af þeim,“ segir
Sigrún Sigurðardóttir, en sjöunda

einkasýning hennar stendur nú
yfir í Félagsmiðstöðinni að Hæðargarði 31.
Sigríður hefur menntað sig í
málaralistinni í Myndlistarskóla
Kópavogs og á ýmsum námskeiðum. Hún hefur tekið þátt í samsýningum en síðasta einkasýningin hennar var í Eden í Hveragerði
árið 2006.
- drg

ÁRSHÁTÍÐ FÉLAGS ELDRI BORGARA Í REYKJAVÍK
13.MARS AÐ STANGARHYL 4
Dagskrá: Húsið opnað kl. 18.30 borðhald hefst kl. 19.00
• Hátíðarmatseðil
• Blásarasveit FEB leikur
• Kór FEB syngur, stjórnandi: Kristín Pjetursdóttir
• Kvikmynda- og ljósmyndasýning úr félagsstarﬁnu og ferðalögum innanlands og utan
• Danssýning og almennur söngur
• Sighvatur leikur fyrir dansi
Verð aðeins kr. 5.500 miðapantanir á skrifstofu FEB s. 588-2111 fyrir 10. mars n.k.

[Zg[gVbb{cjYV\^cc-#bVgh!
`a#&-#&*<VaaZg^;daY!
{GVjÂVg{ghi\
ÌjeeWdÂ^cjZggkVa\ÂgVkZg`V!
bZÂVaVccVgh[_abg\kZg`
\bajbZ^hiVgVccV
KZg`^ckZgÂVhÅcY/
YV\aVj\VgYV\&&¶&,!hjccjYV\&'¶&,d\b{cjYV\&%¶&,
=¨\iZgVÂh`dÂVjeeWdÂhh`g{cV{bncYa^hi#^h
De^Âk^g`VYV\V&%¶&-!aVj\VgYV\V`a#&&¶&+d\hjccjYV\V`a#&)¶&+
GVjVg{ghi\jg&)!hb^**&%)%%Ælll#bncYa^hi#^h

David Carson er best þekktur
fyrir mikla nýbreytni og hugmyndaauðgi í hönnun tímarita
sem og óvenjulegar útfærslur á
leturgerðum og prentfrágangi.
Hann er einn áhrifamesti grafíski hönnuður tíunda áratugarins. Sérstaklega birtast áhrifin
frá Carson í þeirri stefnu sem er
nefnd grunge-tímabilið og hefur
yfir sér einstakan listrænan blæ
sem margir listamenn hafa sótt
sér innblástur í. Þrátt fyrir óumdeilda hæfileika er Carson ekki
menntaður í listgreinum. Hann er
félagsfræðingur frá ríkisháskólanum í San Francisco.
Stíll Carsons er nýstárlegur,
frjálslegur og án reglna og takmarkana. Frægastur er Carson
fyrir útlit tímaritsins Ray Gun,
en þar starfaði hann sem listrænn
hönnuður. Þar kynnti hann til sögunnar glænýja og framsækna sýn
á blaðsíðuhönnun. Hann hefur
einnig starfað fyrir risafyrirtæki
á borð við Nike, Pepsi, MTV, Sony
og Armani. David Carson hefur
sjálfur ritað fjölda bóka um hönnun. Bókina The End of Print ber
hæst en hún var þýdd á fimm
tungumál og seld um allan heim.
Carson mun halda fyrirlestur á
HönnunarMars en auk hans koma
margir erlendir gestir og blaðamenn á hátíðina. Meðan á hátíðinni stendur verður höfuðborg-

DAVID CARSON Nýstárleg hönnun hans
var vinsæl og áberandi á 10. áratugnum.

in undirlögð af hönnun af hinum
fjölbreytilegasta toga. Meira en
150 hönnunarviðburðir eru fyrirhugaðir úti um alla borg.
drgunni@frettabladid.is
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Hönnunarhátíðin HönnunarMars fer fram í annað
sinn dagana 18.-21. mars.
Hátíðinni er ætlað að vekja
athygli á íslenskum hönnuðum. Aðalgestur hátíðarinnar verður Bandaríkjamaðurinn og grafíski
hönnuðurinn David Carson.
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Veitingastaðurinn Caruso kynnir:
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Eftir frábærar móttökur á árinu 2009 höfum við ákveðið að
halda áfram með kósýkvöldin, þar sem Eyjólfur ,,Eyﬁ‘‘
Kristjánsson ﬂytur öll sín þekktustu lög í bland við aðrar
íslenskar og erlendar dægurperlur yﬁr þriggja rétta gómsætri
máltíð að hætti Caruso á hinni notalegu 3. hæð okkar.

Janúar:

Fimmtudagskvöld klukkan 20.30 - þann 21. og 28.

Mars:
Febrúar:
Fimmtudagskvöld klukkan 20.30 - þann 4. - 11. - 18. og 25.
Fimmtudagskvöld klukkan 20.30 - þann 4. – 18. og 25.

Mars:
Fimmtudagskvöld klukkan 20.30 - þann 4. - 11. - 18. og 25.
Matseðill
s
Val um 3 forrétti, aðalrétti og eftirrétti

Forréttir
Matseðill
s

Humarsúpa
að hætti
Caruso
Val
um 3 forrétti,
aðalrétti
og eftirrétti
Sveppahattar fylltir með gráðaosti og hvítlauk
Grillað rækju- og hörpuskeljaspjót
Forréttir
Humarsúpa að hætti Caruso
Aðalréttir
Sveppahattar fylltir með gráðaosti og hvítlauk
Nautalundir
Grillað
rækju- Bérnaise
og hörpuskeljaspjót
Grilluð lúða með hvítvínssítrónusósu
Kjúklingabringa með rauðvínssósu
Aðalréttir
Nautalundir
Bérnaise
Ath. Öllum aðalréttum
fylgja Portobello sveppir, grænmeti og bökuð kartaﬂa
Grilluð lúða með hvítvínssítrónusósu
Kjúklingabringa með rauðvínssósu
Eftirréttir
Fljótandi
súkkulaðikaka
með og
ís bökuð kartaﬂa
Ath.
Öllum aðalréttum
fylgja PortobelloCaruso
sveppir, grænmeti
Créme Brûlée
Ítalskur krapís með ávöxtum
Eftirréttir
Fljótandi súkkulaðikaka Caruso með ís
Verð
fyrirBrûlée
kvöldverð og tónleika 6.290- pr. mann
Créme
Borðapantanir:
562-7335
www.caruso.is – www.carusospain.com
Ítalskur krapís
með ávöxtum

Verð fyrir kvöldverð og tónleika 6.290- pr. mann
Borðapantanir: 562-7335 www.caruso.is – www.carusospain.com

Þingholtsstræti 1

• 101 Reykjavík • Sími 562 7335
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NORRÆNA HÚSIÐ
Cornelis Vreeswijk

Í KVÖLD
27/2

kl. 21:00

kvöldskemmtun

6/3
12/3

kl. 21:00
kl. 21:00

Forsala á midi.is
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Þetta vilja börnin sjá!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 06. mars 2010
➜ Tónleikar
13.00 Pamela De Sensi, Ásdís Hildur
Runólfsdóttir og Ingunn Hildur Hauksdóttir verða með tónleika í Salnum við
Hamraborg í Kópavogi.
17.00 Svanur Vilbergsson gítarleikari
verður með tónleika í
Salnum við Hamraborg
í Kópavogi. Á efnisskránni verða verk eftir
Giuliani, Regondi,
Brouwer, J.S. Bach og
José.
21.00 Guðrún Gunnarsdóttir og Aðalsteinn Ásberg flytja úrval úr verkum
söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk á
tónleikum í Norræna húsinu við Sturlugötu.
22.00 Bloodgroup heldur útgáfutónleika á Græna hattinum við Hafnarstræti á Akureyri. Húsið verður opnað
kl. 21.
➜ Opnanir
15.00 Í Listasafni ASÍ við Freyjugötu

verður opnuð sýning á verkum Sigrid
Valtingojer. Opið alla daga nema mánudaga kl. 13-17.
Guðbjörg Ringsted opnar sýningun
„Ísland í blóma“ á Café Karólínu við
Kaupvangsstræti á Akureyri. Opið mán.fim. kl. 11.30-01, fös. og lau. kl. 11.3003 og sun. kl. 14-01.

➜ Fundir
11.00 Hjálmar Sveins-

K^ÂkZ\^cc¶H^\jgÂjgHiZ[{c?chhdc
hÅc^ga_hbncY^g`V[[^]h^#

Um eldhúsáhöld eru áhöld
Sýning Sigurðar Árnasonar og Þórarins Eldjárns
á eldhúsáhöldum í Safnarahorni.

Það kviknaði líf
?ZccÅ?ccV@Vigc?chYii^ghÅc^gb{akZg`
d\iZ^`c^c\Vg7d\Vcjb#

son útvarpsmaður er
gestur Græna netsins
á fundi um borgarskipulag sem verður
haldinn í Glætunni
Laugavegi 19 kl. 11. Nánari upplýsingar á http://
graenanetid.blog.is.
13.00 Elín R. Sigurðardóttir og Hermann Örn Ingólfsson frá
þróunarsamvinnusviði utanríkisráðuneytisins fjalla um hvernig hjálpa megi
öðrum á fundi UNIFEM sem fram fer í
húsnæði Miðstöðvar Sameinuðu þjóðanna að Laugavegi 42. Allir velkomnir.

➜ Ópera
16.00 Nemendaópera Söngskólans

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Boðið er upp á leiðsögn um sýningar.
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700
Netfang: gerduberg@reykjavik.is ı www.gerduberg.is

í Reykjavík sýnir óperuna Don Djammstaff í Logalandi í Reykholtsdal. Óperan
er samsett úr ýmsum óperuverkum eftir
níu tónskáld, þar á meðal Mozart, Verdi,
Puccini og Tchaikovsky.

➜ Uppistand
20.00 Jón Gnarr verður með uppistand
á Sögulofti Landnámssetursins við Brákarbraut í Borganesi. Nánari upplýsingar
á www.landnam.is.

1RUUÈQDKÜVLÒ
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Mánudagur 8. mars 2010 kl. 20:00
Mánudagsbíó:
Sýnd verður íslenska bíómyndin Dansinn frá árinu
1998. Myndin er byggð á sögu eftir færeyska
rithöfundinn William Heinesen. Áður en sýning hefst
mun leikstjóri myndarinnar, Ágúst Guðmundsson,
kynna verkið og söguna á bakvið myndina.

Alla daga nema mánudaga frá 12-17
CON – TEXT: Sýning á norrænum bókverkum
25 norrænir listamenn sýna bókverk í sýningarsal
Norræna hússins. Allir velkomnir.

Auglýsingasími

Alla daga frá 12-17
Veður í Fókus: sýning áhugaljósmyndara í
anddyri Norræna hússins
Allar myndirnar eru teknar á Íslandi og gefa
áhorfandanum innsýn í þann mikla fjölbreytileika sem
íslensk veðrátta býður upp á. Á myndunum gefur
m.a. að líta náttúru, mannvirki, fólk og skepnur í
samspili við ýmis blæbrigði veðráttunnar.

Allt sem þú þarft…

➜ Tangó
21.00 Tangóævintýrafélagið stendur
fyrir Milonga-kvöldi í veitingahúsinu
Eldhrímni við Borgartún 14. Kl. 21-24.
Nánari upplýsingar á www.tangoadventure.com.

➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir
mynd Markku Pölönen Draumalandið,
(Onnen Maa) frá árinu 1999. Sýningin
verður í Bæjarbíói við Strandgötu í
Hafnarfirði. Enskur texti. Nánari upplýsingar á www.kvikmyndasafn.is.
➜ Kynningar
Sýningin Viðhald 2010 í Vetrargarðinum
í Smáralind er opin kl. 11-17. Þar mun
fjöldi fyrirtækja og opinberra aðila veita
upplýsingar um allt sem lýtur að
viðhaldsmálum. Nánari
upplýsingar á
www.vidhald2010.is.

➜ Dansleikir
Í svörtum fötum verða í Hljómahöllinni
við Tjarnargötu í Reykjanesbæ.
Einar Ágúst og Kalli Bjarni verða á
skemmtistaðnum 220 Trönuhrauni 10 í
Hafnarfirði (áður Dillon Sportbar).

20.00 Listasmiðjan Litróf stendur fyrir

fjölbreyttri dagskrá á tónleikum í Fellaog Hólakirkju við Hólaberg.
20.00 Í Hafnarborg við Strandgötu í
Hafnarfirði verða tónleikar þar sem Tríó
Reykjavíkur ásamt Bryndísi Höllu Gylfadóttur flytjur meðal annars verk eftir
Gunnar Karel Másson og Schumann.

➜ Félagsvist
Félagsvist verður spiluð í Breiðfirðingabúð Faxafeni 14 kl. 14. Allir velkomnir.

➜ Tangó
Tangóævintýrafélagið stendur fyrir
Milonga-síðdegi á Café Rót Hafnarstræti 17 kl. 16-19. Dj Kaldalóns sér um
tónlistina. Nánari upplýsingar á www.
tangoadventure.com.

➜ Kvikmyndir
15.00 Kvikmynd Aleksandr Dovzhenko,
Vopnabúrið (Arsenal), frá 1928 verður
sýnd í MÍR, Hverfisgötu 105, Skýringar á
ensku og enginn aðgangseyrir.
➜ Dansleikir
Dansleikur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður haldinn í Stangarhyl 4 kl. 20-23.30. Borgartríó leikur
fyrir dansi.

Sunnudagur 07. mars 2010

➜ Dagskrá

➜ Tónleikar

15.00 Listvinafélag Hallgrímskirkju

13.00 Í Salnum við Hamraborg í

Kópavogi verða haldnir barnatónleikar
með klassískri tónlist. Nánari upplýsingar á www.salurinn.is.
14.00 Vortónleikar Skólahljómsveitar
Kópavogs verða haldnir í Háskólabíói
við Hagatorg. Um 150 ungmenni koma
fram á tónleikunum þar sem leikin
verður fjölbreytt efnisskrá með lögum
eftir meðal annars Bítlana, Haydn og
lögum úr söngleiknum Hárinu.
15.00 Kammerkór Norðurlands heldur
tónleika í Langholtskirkju við Sólheima
þar sem á efnisskránni verður meðal
annars frumflutningur á fimm verkum,
þar af eru þrjú eftir íslensk skáld.
15.15 Eydís Franzdóttir óbóleikari og
Frank Aarnink slagverksleikari verða
með tónleika í Norræna húsinu við
Sturlugötu.
16.00 Kvennakór Háskóla Íslands undir
stjórn Margrétar Bóasdóttur heldur tónleika í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi (Gerðuberg 3-5). Á efnisskránni
verða verk eftir R. Schumann, íslensk
einsöngslög og kórlög.
20.00 Sönghópurinn Hljómeyki
heldur tónleika í Kristskirkju í Landakoti, sem
helgaðir verða tónlist
franska tónskáldsins
Maurice Duruflé. Einnig
koma fram á tónleikunum Marta Guðrún Halldórsdóttir sópran og
Ágúst Ólafsson bariton.

við Skólavörðuholt
stendur fyrir dagskrá
í suðursal kirkjunnar.
Steinunn Jóhannesdóttir flytur erindi um
Hallgrím Pétursson
og enduruppbyggingu Hóladómkirkju/
Halldórukirkju. Tónlistarhópurinn Spilmenn Ríkínís flytur
tónlist frá ungdómsárum Hallgríms.

➜ Leiðsögn
14.00 Messíana Tómasdóttir leiðir
gesti um sýningu sína, Strengi, sem nú
stendur yfir í Menningarmiðstöðinni
Gerðubergi (Gerðuberg 3-5). Opið
virka daga kl. 11-17 og um helgar kl.
13-16.
15.00 Katrín Elvarsdóttir verður með
leiðsögn um ljósmyndasýningu sína
Hvergiland sem nú stendur yfir í D-sal
Listasafns Reykjavíkur við Tryggvagötu.
15.00 Rakel Pétursdóttir verður með
leiðsögn um sýninguna Íslensk myndlist - hundrað ár í hnotskurn, sem nú
stendur yfir í Listasafni Árnesinga Austurmörk 21 í Hveragerði. Opið fim.-sun.
kl. 12-18.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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Dásamlega fallega „Old Hollywood“augnskugga í nýju línunni frá Estée
Lauder sem er hönnuð af Michael Kors.

> TOM FORD SKAPAR KVENLÍNU
Gucci-hönnuðurinn fyrrverandi, Tom Ford, er í óða
önn að skipuleggja sína fyrstu línu fyrir konur undir
eigin nafni. Ford segir að það hafi verið erfitt að
fjármagna merkið á krepputímum en nú líti út fyrir
að línan líti dagsins ljós eftir eitt og hálft ár.

utlit@frettabladid.is

OKKUR
LANGAR Í
…

Diorskin-baugahyljara sem þekur
þreytulegar línur í
leiðinni og frískar
upp á augnsvæðið.

Wild Cherry Tree-ilminn frá
l‘Occitane sem vekur upp óljósar
æskuminningar um epli, nammi og
bakarí! Namm!

FLOTT SNIÐ

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

Kasmírjakki frá
hönnuðinum
Marco De
Vincenzo.

Anna Margrét Björnsson

TÖFF Fallegur
mynstraður
ullarkjóll frá
Missoni.

Hinn eilífi flippster
Íslendingar eru svo lítil þjóð að þeir sem vilja
ekki vera eins og allt liðið í Kringlunni sækjast annað hvort eftir að vera hipsterar (og
verða þá eins og allir aðrir á Laugaveginum) nú eða þá flippsterar. Flippsterar eru
voðalega skemmtilegt íslenskt fyrirbæri og
frægasti íslenski flippsterinn er án efa söngkonan Björk sem gerði það krúttlegt og töff
að vera í eins klikkuðum múnderingum og
mögulega er hægt að velja sér. Flippsterar
sjást iðulega á sömu börum og hipsterarnir og fara þar vart fram hjá neinum
þar sem þeir eru iðulega mjög ýktir,
jú, flippaðir í klæðaburði. Ég sé til
dæmis iðulega fólk í skíðagöllum frá
áttunda áratugnum úti á lífinu. Ég
er alveg handviss um að þá var enginn snjór í fjöllunum og að „Ég var að
mæta í bæinn eftir að hafa verið í Blá-

fjöllum í dag á skíðum“ var ekki útlitið sem
fólk var að sækjast eftir. Nei, það eftirsóknarverða við að vera flippster er að einhver
segi: „Nei sæll! Ertu bara í skíðagallanum
á sveittum bar á djamminu? Djöfull ertu
ógeðslega flippuð!“ Unaðshrollur fer um
flippstera við slík ummæli. Ég kann vel
að meta flippstera og dáist að hugrekki
þeirra. Þeir eru ekki haldnir því skelfilega pjatti að finnast þeir ekki asnalegir
eða feitir í skíðagalla, víðum skræpóttum
arababuxum, með risastór glerlaus gleraugu
eða túrban á höfðinu. Þeir eru gersamlega
lausir við spéhræðsluna um að vera ekki töff
eða hreinlega finnst það ógeðslega töff að vera
flippaður. Það er kannski ekkert skrýtið að
nú þegar snjónum hefur kyngt niður og
allir eru á skíðum sést ekki einn einasti
flippster í skíðagalla á börum bæjarins.

NÝ FORM Á TÍSKUVIKUNNI Í MÍLANÓ

KVENLEGT
OG SEXÍ
Ítölsk hönnun einkennist af gæðum og
klassískri hönnun og á nýyfirstaðinni
tískuviku í Mílanó virtust hönnuðir einmitt sækjast eftir að skapa klæðileg föt
sem kvenfólk vill ganga í. Dolce og Gabbana voru með kynþokkafullar klassískar
línur sem minntu á ítalskar kynbombur
fyrri áratuga. Missoni var með skemmtileg mynstur að vana og sótti innblástur
víðs vegar að. Nýgræðingurinn Marco De
Vincenzo sýndi góða takta með sportlegum kasmírjökkum og þröngum kápum.
Hér gefur að líta helstu strauma Ítalíu
fyrir næsta haust og vetur.
- amb
KLASSÍSKT

Grá kápa,
ullarpeysa
og buxur frá
Iceberg.

SEXÍ

GAMALDAGS Ekta

ítalskt „lúkk“ frá Dolce
& Gabbana.

Flottur
samfestingur
með
stuttum
buxum og
hnésokkum frá
Dolce &
Gabbana.

NÝJAR VÖRUR

VOR/ SUMAR 2010

Barnaföt – okkar verð

Dömu
u & herra
Bolir
tu
Skyrtur
ur
Buxur
of buxur
Zip/off
tc buxur
Stretch
pe
Flíspeysur
s
Softshell

Isotex jakkar
Isotex buxur
Undirföt
(okkar verð)

Skór (okkar verð)
ofl. ofl.

Bolir
Flíspeysur
Softshell
Zip/off buxur
Regnjakkar

Regnbuxur
Undirföt
Skór
ofl. ofl.

LA
LAGERSAL
ALA/VERÐ
A/VERÐHR
HRUN
UN
VETUR 09/10

Barnaföt

Dömu & herra
Flíspeysur 2.990,,,Softshell 2.990,Skyrtur 990,Buxur fóðraðarr 2.990,90,Úlpur 4.990,-

Snjóbuxur 6.490,Skíðaúlpur 8.990,3-1 úlpur 8.990,ofl. ofl.

Flíspeysur 1.990,Softshell 2.990,Úlpur 2.990,Snjóbuxur 4.990,Skíðaúlpur 4.990,-

Athugið bre
breyttur
afgreiðslu
afgreiðslutími
VIRKA
A DAG
DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Faxafen 12 S. 533-1550.
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> 14 KONUR Á EINU KVÖLDI

Íranskar frelsishetjur vilja sjá Sigur Rós

Leikarinn Mickey Rourke segir að
Ashley Cole og aðrir fótboltastrákar sem hafa verið í fréttunum fyrir
framhjáhald eigi ekkert í sig og
aðrar Hollywood-stjörnur þegar
kemur að afrekum með kvenfólki. „Ég eyddi einu sinni helgi í
Bretlandi og var með 14 konum
eitt kvöldið,“ segir Mickey.

Í kúrdísku heimildarmyndinni Nobody
Knows About the Persian Cats eftir
Bahman Ghobadi kemur fram að
aðalsöngvari einhverrar fremstu
indí-sveitar Írans, Take it Easy Hospital, þráir ekkert heitar en að sjá
Sigur Rós á sviði á Íslandi. Til að
setja þetta í samhengi er rétt að
geta þess að indí-rokk og önnur
vestræn tónlist er stranglega bönnuð í klerkaríkinu og hljómsveitarmeðlimir þurfa að fara huldu höfði
þegar þeir leika tónlist sína á opinberum vettvangi.
Hanna Björk Valsdóttir kvikmyndagerðarmaður vann með leikstjóranum
Bahman í Íran þegar hún var þar fyrir

folk@frettabladid.is

á Cannes-hátíðinni í fyrra og fékk mjög
góð viðbrögð. Bahman Ghobadi hefur
hins vegar ekki mátt snúa aftur til föðurlands síns því myndin var gerð í óþökk
íranskra yfirvalda.
- fgg

nokkrum árum. Hún segir hljómsveitir á borð við Take it Easy Hospital vera
hálfgerðar frelsishetjur í landinu. Þær
berjist gegn ríkjandi valdakerfi með
tónlist sinni og hafi jafnvel
setið í fangelsi fyrir list
sína. „Tónleikar þessara sveita fara fram á
mjög leynilegum stöðum enda eiga þær yfir
höfði sér fangelsisvist
ef yfirvöld hafa hendur í hári þeirra, segir
Hanna.
Nobody Knows
About the Persian
Cats var frumsýnd

DÝRKA SIGUR RÓS

Íranskar frelsishetjur
vilja
sjá Sigur
Rós á sviði
á Íslandi.
Hanna
Björk Valsdóttir,
sem dvaldi í Íran
um árabil, segir indírokkara frá Íran eiga
yfir höfði sér fangelsisvist ef þeir nást við iðju sína.

Danir hugga Cheryl Cole

FÆR KNÚS FRÁ DÖNUM Danska þjóðin

tók eflaust vel á móti Cheryl Cole
þegar hún söng í danska X-Factornum í
gærkvöldi.

Það voru danskir áhorfendur í
danska X-Factornum sem voru
þeir fyrstu til að sjá enska söngfuglinn Cheryl Cole koma opinberlega fram eftir að stoðirnar
hrundu undan hjónabandi hennar og knattspyrnukappans Ashley
Cole. Cheryl flúði Bretland eftir
að breskir fjölmiðlar grófu upp
ástarævintýri eiginmannsins
með ókunnugum stúlkum. Nektarmyndir úr símum hans og dónaleg sms-skilaboð voru birt á forsíðum helstu dagblaðanna og að
endingu ákvað Cheryl að binda
enda á hjónabandið með stuttu
smáskilaboði.
Útsendari breska blaðsins Daily
Mail var í Kastrup þegar Cheryl
lenti í Danaveldi og hann greinir frá því á heimasíðu blaðsins að
Cheryl hafi virkað útkeyrð, sirkusinn í kringum einkalíf þeirra

hjóna hafi augljóslega tekið á
hana. Hún hafi samt sem áður
tekið þá ákvörðun að standa við
sínar skuldbindingar og syngja í
danska X-Factornum.
Cheryl er feikilega vinsæl í
heimalandi sínu en hefur ekki náð
eyrum annars staðar í Evrópu og
Ameríku. Hún og umboðsmaður
hennar eru því í mikilli kynningarherferð um þessar tvær álfur
til að koma henni á framfæri
þar.
Daily Mail greinir einnig frá
því að Cheryl og Ashley ætli að
setjast niður saman og ræða
málin í Frakklandi en þar dvelur
hinn smávaxni bakvörður Chelsea vegna meiðsla á ökkla.
Ashley hefur lýst því yfir að
allt þetta umrót hafi eyðilagt líf
sitt en virðist þó eygja smá von
um að þau nái aftur saman.

Opið hús!

Íslensku tónlistarverðlaununum.

Sykurmolar
kynna verðlaun
Sykurmolarnir fyrrverandi, Sigtryggur Baldursson og Margrét Örnólfsdóttir, verða kynnar á Íslensku
tónlistarverðlaununum
sem verða afhent í Íslensku
óperunni 13. mars.

9. og 11. mars kl. 13:30-16:30
Leiðsögn um skólann og opnar kennslustundir í :

o
o
o
o
o
o
o

SYKURMOLAR Sigtryggur Baldursson og Margrét Örnólfsdóttir verða kynnar á

almennu námi
byggingagreinum – húsasmíði – pípulögnum
hársnyrtiiðn
listnámi – hönnun – útstillingum
málmiðnum – rennismíði – vélvirkjun
rafiðnum - rafvirkjun
tækniteiknun

Allir velkomnir!
9. og 10. bekkingar sérstaklega hvattir til þess að koma
og kynna sér nám við skólann

Iðnskólinn í Hafnarfirði Flatahrauni 12 220 Hafnarfjörður www.idnskolinn.is

f Ekki missa af Mömmu Gógó í Háskólabíói! f

„Ég hlakka til að gera þetta. Ég
fæ góðan stuðning frá Margréti.
Þetta er hernaðarleyndarmál hvað
við ætlum að gera en við erum
að plotta ýmislegt. Þetta verður
gaman,“ segir Sigtryggur Baldursson, sem verður í fyrsta sinn í
hlutverki kynnis á Íslensku tónlistarverðlaununum.
Dagskrá Sigtryggs verður stíf í
kjölfar Íslensku tónlistarverðlaunanna því síðar um kvöldið syngur
hann með Milljónamæringunum
á árshátíð 365 og á sunnudeginum
flýgur hann út til Kaupmannahafnar þar sem hann spilar undir

hjá Lay Low. Kvöldið eftir spila
þau saman í Gautaborg en í bæði
skiptin munu þau hita upp fyrir
hina þekktu hljómsveit The Dave
Matthews Band. Í framhaldinu
flýgur Sigtryggur til Asíu vegna
nýrrar íslenskrar heimildarmyndar um asíska fílinn sem Profilm
framleiðir, eins og Fréttablaðið
hefur áður greint frá. Semur hann
tónlistina í þeirri mynd.
Á meðal hljómsveita sem munu
stíga á svið á Íslensku tónlistarverðlaununum verða Hjaltalín, Dikta og Feldberg. Einnig
munu þeir Daníel Bjarnason og
Víkingur Heiðar leika listir sínar.
Um fimm hundruð manns verða
gestir á hátíðinni og verður hún
sýnd í beinni útsendingu á Stöð 2.
Um hundrað manns sem eru ekki í
tónlistarbransanum geta keypt sér
miða. Kostar hann 2.000 krónur og
hefst miðasala í Íslensku óperunni
á mánudaginn.
freyr@frettabladid.is

3 Edduverðlaun
Leikkona ársins í aðalhlutverki – Kristbjörg Kjeld
Tónlist ársins – Hilmar örn hilmarsson
Leikmynd ársins – árni páll jóhannsson
„Gunnar og Kristbjörg eru á
heimsmælikvarða“
– Herra Ólafur Ragnar Grímsson,
Ísland í dag, Stöð 2
„Kristbjörg sýnir stjörnuleik...myndin
er fyndin og hlý. Ég gef henni fullt hús,
ﬁmm stjörnur.“
– Hulda G. Geirsdóttir,
Poppland, Rás 2
„Persónusköpun og leikur eru
framúrskarandi, sjónræn umgjörð
frábær og sagan áhugaverð.“
– Hjördís Stefánsdóttir, MBL

„Vel heppnuð og grátbrosleg, frábærlega
leikin og mjög „Friðriks Þórsleg“.
– Dr. Gunni, Fréttablaðið
„Svona á að gera þetta, leggja
sjálfan sig undir og bingó, Frikki er
kominn til baka.“
– Erpur Eyvindarson, DV
„Hárfínn húmorinn kemst vel til skila.“
– Hilmar Karlsson, Frjáls verslun

TOPPK IL JUR
Ævisögur 24.-02.03.10

VERÖLD SEM VAR

KARLSVAGNINN

„... á brýnt erindi við okkur
hér um þessar mundir.“

„Vel skrifuð og góð bók sem
vekur mann til umhugsunar.“

Einar Kárason / pressan.is

Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

15.- 28.02.10

1.
S Æ TI

Metsölulisti

FÍBÚT

PÓSTKORTAMORÐIN

ÆVISAGA ÞÓRBERGS

„… blanda sem svínvirkar.“
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

ÞAÐ SEM ÉG SÁ OG
HVERNIG ÉG LAUG

Páll Baldvin Baldvinsson / Fréttablaðið

„… ógleymanleg og
virkilega góð bók.“
Kolbrún Skaftadóttir / midjan.is

HVÍTI TÍGURINN

GERPLA

„… klárlega ein af bókum ársins.“

„Fokking masterpís.“

Hrafn Jökulsson / Viðskiptablaðið

Egill Helgason / Kiljan
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KLOVN Á HVÍTA TJALDIÐ
Aðdáendur danska grínparsins Franks Hvam
og Caspers Christiansen
þurfa ekki að kvíða neinum
þurrki. Danskir fjölmiðlar
greina nefnilega frá því að
félagarnir séu með stórt
verkefni í smíðum.

ALDREI GLAÐARI Justin Timberlake og
Jessica Biel hafa aldrei verið hamingjusamari.
NORDICPHOTOS/GETTY

Timberlake
og frú fóru í
frí til Sviss
Hjartaknúsarinn Justin Timberlake ákvað að breyta viðskiptaferð sinni til Sviss í rómantíska
helgarferð með kærustu sinni,
Jessicu Biel. Timberlake og Biel
komu sér fyrir í Genf en Justin
var þar sem sendiherra bílaframleiðandans Audi. Svo skemmtilega vildi til að Biel átti 28 ára
afmæli um þessa helgi og sáust
þau í innilegum faðmlögum á
einni af göngugötum borgarinnar. Auk þess ákváðu þau að
splæsa í eina sleðaferð í smábænum Verbier og virtust ekki sjá
sólina fyrir hvort öðru.

SÓL

BORGIR

Danska Ekstra Bladet greindi frá
því í vikunni að Klovn-dúettinn
væri að skrifa handrit að kvikmynd. Ekstra Bladet hefur eftir
Casper að þeir séu komnir vel á
veg með handritið en að þeir viti
ekkert hvort og hvenær kvikmyndin sjálf verður að veruleika. „Við
vitum ekkert hvort þetta verður að
veruleika en við skemmtum okkur
konunglega við að skrifa handritið,“ sagði Casper í samtali við
Ekstra Bladet.
Casper tekur hins vegar fram
að þeir leggi sig mikið fram við að
skrifa handrit að kvikmynd. Ekki
að einum löngum þætti. „Þetta á
að vera bíómynd með endi og það
sem er kannski mikilvægast er að
Frank fær að þróast og þroskast
sem persóna. Og svo lendir hann
náttúrlega í einhverju svakalegu,“
hefur Ekstra Bladet eftir Casper.
Klovn hefur verið einn vinsælasti þáttur Dana undanfarin ár og
vinsældir hans rötuðu alla leið til
Íslands þar sem þeir Casper og
Frank eru hálfgerðar ofurstjörnur.
Þættirnir lýsa hinu vandræðalega
lífi Franks og samskiptum hans
við kærustuna sína og vin sinn
Casper sem er einstaklega lunkinn
við að koma þeim félögum í ótrúlegar aðstæður. Sex þátta raðir
hafa verið framleiddar og ekki
er útséð með að fleiri verði gerð-

ÆVINTÝRI

SKÍÐI

KVIKMYND Í BÍGERÐ Casper Christiansen og Frank Hvam eru að gera kvikmynd um

Klovn-tvíeykið. Ekki liggur þó fyrir hvenær myndin fer í tökur.

ar. Kumpánarnir hafa líka hafið
framleiðslu á bjór sem enn hefur
ekki ratað hingað.
Frank og Casper eru miklir Íslandsvinir; Frank leikur eitt
aðalhlutverkanna í gamanheimild-

GOLF

ÍÞRÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

arþáttaröð Gunnars Hanssonar um
norrænt grín og Casper og eiginkona hans, Iben Hjejle, hafa vanið
komur sínar til Reykjavíkur undanfarin ár, dvöldu meðal annars í
höfuðborginni um síðustu jól

Billy elskar
Jessicu
Billy Corgan, gítarleikari rokksveitarinnar The Smashing
Pumpkins, neitaði að tjá sig um
meint ástarsamband sitt og Jessicu Simpson. Hann sagðist hins
vegar elska hana. Í samtali við
tímaritið Rolling Stone sagði
Corgan að þau
væru eingöngu
vinir. „Fólk
er að velta því
fyrir sér hvort
við höfum
farið á stefnumót, hvort
ég hafi hætt
með henni
eða hvort hún
hafi hætt með
mér. Samband
okkar hefur ekkert
með það að gera.
Stundum finnst
fólki bara gott að
vera í kringum
hvort annað
og það koma
yfirleitt bara
góðir hlutir
út úr slíku,“
sagði Corgan
og bætti því við
að ef fólk þekkti
Simpson eins
og hann þekkti
hana myndi
það, án nokkurs vafa, elska
hana eins og
hann gerir.
ÁST EÐA EKKI ÁST?

Corgan segist elska
Jessicu Simpson,
bara ekki á þann hátt
sem fólk heldur að
hann elski hana.

Bækur ★★
Póstkortamorðin
eftir Lizu Marklund og James Patterson

Óvissuferð endar í ísbíltúr

Traustar ferðir!

Kjartan Trausti Sigurðsson mun kynna næstu
þrjár ferðir sínar á skrifstofu Úrvals Útsýnar
Lágmúla 4 mánudag, þriðjudag og miðvikudag.
Verðum með heitt á könnunni!

Hringferð um Tenerife
og La Gomera
FRÁ
Brottför

7. apríl

219.900kr.*

á mann í tvíbýli með fullu fæði
í 10 nætur.

Töfrar Tyrklands
FRÁ
Brottför

239.900kr.*

20. apríl á mann í tvíbýli með fullu fæði í 8 nætur.

Úrvalsfólk (60+)
Tyrkland
FRÁ
Brottför

139.100kr.*

28. apríl á mann m.v. 4 fullorðna í tveggja
herbergja gistingu á Forum í 31 nætur.
Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

* Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis
er bókunargjald 3.900 kr. Verð eru birt með fyrirvara um prentvillur.

Um Kjartan Trausta
Kjartan Trausti hefur
verið fararstjóri erlendis á
ársgrundvelli í um 25 ár. “Lengur
en elstu menn muna” eins
og stundum er gantast með.
Reynsla, þekking og traust
einkennir þennan kappa eins og
fram kemur í þessari vísu.
Umsögn farþega
Kjartan hinn Trausti er og var
til ánægju, fróðleiks og
skemmtunar.
Hann nákvæman rétt eins og
tannhjólið tel
í tólf hundruð hestafla gufuvél.

Raðmorðingi skilur eftir sig blóði drifna slóð um Evrópu. Bandaríski
lögreglumaðurinn Jack Kanon fylgir fast á hæla illmennisins þar til eltingarleikurinn berst til Stokkhólms þar sem blaðakonan Dessie Larsson flækist í
málið.
Þannig hljómar í stuttu máli
söguþráður bókarinnar Póstkortamorðin sem er samstarfsverkefni spennusagnahöfundanna Lizu Marklund og James
Patterson. Bókarinnar hefur
verið beðið með þónokkurri
eftirvæntingu allt frá því að sá
orðrómur fór á kreik að þau
Marklund og Patterson hygðust
stilla saman strengi sína að
frumkvæði Pattersons, enda
hvort um sig slyngur og vinsæll
rithöfundur og væntingarnar
sem til þeirra eru gerðar því
eðlilega miklar.
Segja má að Póstkortamorðin fari alveg ágætlega af stað,
með eins konar óvissuferð þar
sem Ameríkaninn Kanon tekst
með tilþrifum á við sænsk
stjórnvöld í viðleitni sinni til að
handsama morðingjann, en í
þeim árekstrum tekst sæmilega
að endurspegla menningarlegan mun þjóðanna tveggja.
Kanon er eins og hver önnur klisjukennd glæpasagnahetja, drykkfelldur
harðjaxl með dramatíska fortíð og hjálparhellan Larson frekar útvötnuð
útgáfa af Anniku Bengtson, vinsælli söguhetju Marklunds sem setur framann ofar einkalífinu.
Atburðarásin er keyrð hratt áfram sem hefur bæði kosti og galla í för með
sér. Lesendum er þannig hlíft við miklum lýsingum, hliðarsögum og útúrdúrum sem eiga það til að bera söguþráðinn ofurliði í verkum Marklunds.
Lítill tími gefst til ástarævintýra, til allrar hamingju, þar sem kynlífslýsingar í
glæpasögum eru alltof algengar og yfirleitt fremur pínlegar. Af sömu ástæðu
eiga aukapersónur hins vegar til að hverfa í bakgrunninn og þær sálfræðilegu ástæður sem notaðar eru til að útskýra morðin nokkuð hraðsoðnar.
Verst er hversu fátt kemur á óvart upp úr miðri sögu, reyndar eftir nokkuð
óvænt og skemmtilegt útspil af hálfu höfunda. Eftir það fara Marklund og
Patterson sér að engu óðslega heldur halda sig við það sem til er af þeim
ætlast eins og tvær Hollywood-stjörnur í gamalkunnum rullum. Óvissuferðin
sem byrjaði vel endar þar af leiðandi í ágætum ísbíltúr, sem má alveg hafa
gaman af, að því gefnu að lesendur stilli væntingum sínum til verksins í hóf.
Roald Eyvindsson

MEIRA Á

urvalutsyn.is

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000

Niðurstaða: Sæmileg afþreying fyrir þá sem hafa gaman af glæpasögum, ef
væntingum til höfunda er stillt í hóf.
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Stórir nammipokar skoppa um
Leikhús★★★★
Skoppa og Skrítla á tímaflakki
Leikstjóri: Gunnar Helgason
Tónlist: Hallur Ingólfsson
Leikmynd: Þórdís Jóhannesdóttir
og Katrín Þorvaldsdóttir
Búningar: Una Stígsdóttir og Katrín Þorvaldsdóttir
Dans: Sveinbjörg Þórhallsdóttir

Starfslýsing:
s 3KIPULAGNING VINNUFERLA
s 3AMRMING ÞTLITS
É KJÚTBORUM
s ¨JÉLFUN STARFSFØLKS
s &RSLA TIL STARFSFØLKS
s 'AEFTIRLIT Ó KJÚTDEILDUM

Hæfniskröfur:
s -ENNTUN Ó KJÚTIN
ER SKILYRI
s 'Ø HFNI Ó MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
s 3KIPULÚG VINNUBRÚG
s 4ÚLVUFRNI

Lýsing: Magnús Helgi Kristjánsson
Hljóð: Ólafur Örn Thoroddsen
Handrit: Hrefna Hallgrímsdóttir
Leikarar: Linda Ásgeirsdóttir,
Hrefna Hallgrímsdóttir, Vigdís
Gunnarsdóttir, Viktor Már Bjarnason
Börn sem taka þátt í leik: Rakel
Matthíasdóttir, Davíð Bjarni
Chiarolanzio, Höskuldur Jónsson,
Margrét Hörn Jóhannsdóttir, Andri
Fannar Pétursson og Einar Karl
Jónsson.

Áhugasamir vinsamlegast
sæki um á www.kronan.is

Skoppa og Skrítla eru vinir margra
barna og því óneitanlega skemmtilegt að hitta þessar glaðværu verur
í eigin persónu. Þær standa á litla
sviði Borgarleikhússins um þessar
mundir og hafa fengið leikhóp til
liðs við sig.
Þær eru á leiðinni í ferðalag í
gegnum ævintýrabók og fyrir tilviljun lenda þær á fjársjóðskorti og
finna púsl sem verður svo að finna
hvaðan koma. Þetta er hefðbundin aðferð við að búa til framvindu
hvort heldur er í barnaleikriti eða
sögum. Á leiðinni hitta þær dvergvaxinn víking, þær hitta bakara
og svo hitta þær kúreka sem talar
með amerískum hreim. En til þess

SKOPPA OG SKRÍTLA „Eins og stórir nammipokar, athyglin er alltaf á þeim,“ segir
Elísabet Brekkan í gagnrýni sinni.
MYND/ÞÓRDÍS JÓHANNESDÓTTIR

að ráða fram úr öllu verða þær að
fá hjálp hjá Lúsí hinni vitru sem
kann öll orðin eða á bók þar sem
hún getur flett öllu upp í. Lúsí,
sem Vigdís Gunnarsdóttir leikur, á
heima einhvers staðar uppi þannig
að hún birtist á svölunum og það
gerir litlu áhorfendunum sem sitja
á púðum fyrir framan aðalsviðið,
nokkuð erfitt fyrir. Það tekur svolitla stund að stilla sjónlínuna þarna
upp fyrir svo utan að þarna er leikurinn aðeins of langt frá áhorfendum. Vigdís Gunnarsdóttir er engu
að síður sú sem best heldur utan um
sínar persónur í leiknum. Hún er
skýr, stór í hreyfingum og röddin
nær út í hvern krók og kima.
Skoppa og Skrítla skoppast um
og þótt þær hafi mjög mikið að
gera – eiginlega of mikið fyrir
áhorfendur til þess að geta fylgst
almennilega með – þá skiptir það
ekki öllu máli því þær eru eins og
stórir nammipokar, athyglin er
alltaf á þeim. Viktor Már Bjarnason leikur nokkur hlutverk með

Hluthafafundur í Bakkavör Group hf.
Hluthafafundur í Bakkavör Group hf., kt. 410886-1629, Ármúla 3, 108 Reykjavík,
verður haldinn að Ármúla 3 þann 26. mars 2010 og hefst kl: 16:00.
Dagskrá:

Réttindi hluthafa

1.

Kynning á nauðasamningi sem félagið hefur gert við
kröfuhafa sína.

2.

Tillaga um að breyta félaginu í einkahlutafélag í samræmi
við ákvæði 132. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og afskrá
félagið í kjölfarið af Nasdaq OMX Iceland.

Hluthafar geta fengið ákveðin mál tekin fyrir á
hluthafafundinum ef þeir gera um það skriflega kröfu til stjórnar
félagsins. Hluthafar skulu koma slíkri kröfu á framfæri til
stjórnar félagsins eigi síðar en átta dögum fyrir
hluthafafundinn.

3.

Tillaga um að taka upp nýjar samþykktir fyrir félagið.
Tillagan greinist í eftirfarandi aðal- og varatillögur:
a.

aðallega tillaga um að taka upp nýjar samþykktir sem
gera ráð fyrir hlutum í þremur hlutaflokkum, flokkum
A, B og C; eða

b.

til vara tillaga um að taka upp nýjar samþykktir sem
gera ráð fyrir hlutum í tveimur hlutaflokkum, flokkum
A og B.

Báðar tillögur að nýjum samþykktum gera ráð fyrir að
núverandi hlutum í félaginu verði breytt í A hluti þar sem
hver hlutur er að nafnvirði ein króna.
Báðar tillögur fela einnig í sér heimildir til stjórnar til að
hækka hlutafé félagsins og heimild til að breyta, með
tilvísun í VI. kafla laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög og í
nauðasamning félagsins, samtölu skulda félagsins, sem
nemur 55% ef teknar verða upp samþykktir þær sem lagðar
eru til undir dagskrárlið 3a að ofan og 100% ef teknar verða
upp samþykktir þær sem lagðar eru til undir dagskrárlið 3b
að ofan (eftir breytingu á um það bil 1% í B hluti) af
heildarútistandandi samningskröfum undir
nauðasamninginum í A hluti í félaginu.

Aðgangur að upplýsingum og gögnum
Drög að dagskrá, endanlegar tillögur frá stjórn félagsins, þ.m.t.
drög að nýjum samþykktum fyrir félagið, ársreikningar og
upplýsingar um hluti og atkvæðisrétt á dagsetningu þessa
fundarboðs verða aðgengilegar hluthöfum til sýnis 21 degi fyrir
hluthafafundinn.
Lokaútgáfa dagskrár og allar tillögur verða aðgengilegar
hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir hluthafafundinn.
Allar upplýsingar og gögn verða aðgengileg í höfuðstöðvum
félagsins að Ármúla 3 og á heimasíðu félagsins,
www.bakkavor.is/hluthafafundur

Umboð
Félagið mun taka gild umboð sem eru undirrituð af skráðum
hluthafa. Þegar um er að ræða lögaðila skal umboðið undirritað
af aðila sem heimilt er að skuldbinda félagið. Heimilt er að
senda umboðið til félagsins í viðhengi með tölvupósti og skal
vera afhent félaginu eigi síðar en 22. mars nk.

Atkvæðagreiðsla
Kjörseðlar og önnur gögn verða aðgengileg að Ármúla 3 frá
kl: 15 daginn sem hluthafafundurinn er haldinn.

4.

Tillaga um starfskjarastefnu.

Hluthöfum er heimilt að óska eftir því að fá að greiða atkvæði
bréflega um þau mál sem eru á dagskrá hluthafafundarins.
Þeim hluthöfum sem þess óska er bent á að fylla út eyðublað
sem nálgast má á vefsíðu félagsins eigi síðar en fimm dögum
fyrir fundinn.

5.

Önnur mál.

Reykjavík, 4. mars 2010

Tillögurnar gera ráð fyrir að forgangsréttur hluthafa eigi
almennt ekki við, sbr. 3. mgr. 24. gr. laga nr. 138/1994 um
einkahlutafélög.

Stjórn Bakkavarar Group hf.

þeim. Hann bregður sér í líki víkings, bakara og kúreka sem brestur
út í línudansi. Ekki veit ég það svo
gjörla hvort tveggja ára börn hafi
neinn sérstakan áhuga á þeim tiltekna dansi, en hitt veit ég að ungu
áhorfendurnir dilluðu sér þó svo að
aðstoðarbörn á sviðinu hefðu verið
nokkuð stíf.
Það sem á vantaði tilfinnanlega í
þessa sýningu var meðvitundin um
áhorfendur. Skoppa og Skrítla höfða
nú líklega fyrst og fremst til barna
á leikskólaaldri og því kannski
betra að draga aðeins úr hasarnum
og hvílast svolítið við einstök atriði,
en hér var keyrt á fullu spítti eins
og einhver ætti lífið að leysa.
Þær Linda Ásgeirsdóttir og
Hrefna Hallgrímsdóttir sem sigrað
hafa hjörtu barna í gervum Skoppu
og Skrítlu ættu nú að draga aðeins
úr skrækjunum og beita röddinni
af meiri fagmennsku ætli þær sér
að endast í þessu starfi. Annars
gaman, ofsalega skemmtilegir búningar!
Elísabet Brekkan

Ekki hættur
að drekka
Keith Richards, gítarleikari Rolling Stones, hefur vísað á bug
fregnum um að hann sé hættur
að drekka áfengi. „Orðrómurinn
um að ég sé orðinn allsgáður er
stórlega ýktur. Við skulum bara
láta þar við
sitja,“ sagði
Richards í
viðtali við
tímaritið
Rolling
Stone. Hann
bætir við
að ný plata
frá Stones
sé hugsanlega á leiðinni. „Það
KEITH RICHARDS Gítar- kæmi mér
leikari Rolling Stones
ekki á óvart
er ekki hættur að
ef við tækjdrekka áfengi.
um eitthvað
upp seinna
á árinu.“ Stór tónleikaferð um
heiminn virðist þó ekki vera í
undirbúningi. „Það er ekkert víst
að við spilum aftur á fótboltaleikvöngum. Kannski prófum við
eitthvað nýtt,“ sagði hann.

Vill taka við
af Cowell
Christopher Ciccone, bróðir
söngkonunnar Madonnu, hefur
sett af stað herferð um að hann
taki við af Simon Cowell sem
dómari í þáttunum American
Idol. Eins og kunnugt er hættir
Cowell eftir þessa þáttaröð og
snýr sér að X-Factor. „Ég held
að fólk myndi taka mikið mark á
mér. Ég yrði eina manneskjan við
borðið sem hefur búið til poppstjörnu og hjálpað henni að halda
sér á toppnum í tuttugu ár. Ég
veit hvað þarf til að slá í gegn,“
sagði Ciccone, sem hefur verið
systur sinni til halds og trausts í
gegnum árin.
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Sakaður um ritstuld Snoop má fara til Bretlands
Kínverski rithöfundurinn Zhou Shaomou hefur höfðað mál gegn James
Cameron, leikstjóra stórmyndarinnar Avatar. Hann segir að 80 prósent
söguþráðarins í Avatar séu fengin úr
vísindaskáldsögu sinni, Tale of the
Blue Crows frá árinu 1997 og krefst
tæplega tveggja milljarða króna í
skaðabætur. „Bókin fjallar um ferðalag sex geimfara til fjarlægrar plánetu þar sem bláar verur ráða ríkjum,“ sagði Zhou. „Í bókinni stendur
að ferðalagið hafi tekið sex ár en í
mynd Camerons tekur hún fimm ár,
níu mánuði og 22 daga. Ég var mjög
undrandi þegar ég komst að þessu.“
Það tók Zhou sjö ár að semja bókina
og segir hann að yfir tíu milljónir
manna hafi lesið hana á Netinu.

MICK JAGGER Samkvæmt bókinni áttu

Mick Jagger og Angelina Jolie í ástarsambandi.

JAMES CAMERON Leikstjórinn hefur
verið sakaður um að hafa stolið hugmyndinni að Avatar.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Cameron er sakaður um ritstuld.
Rússneskir fjölmiðlar hafa sakað
hann um að hafa stolið söguþræðinum úr bókaflokknum The World
of Noon eftir fantasíuhöfundana
Arkadí og Boris Strugatskí.

Tónleikar í
London
Tónlistarkonan Elíza Newman
spilar á tvennum tónleikum í
London dagana 11. og 16. mars.
Fyrri tónleikarnir verða órafmagnaðir á Troy Bar og hinir
síðari verða með hljómsveit á
Buffalo Bar. Elíza mun spila lög
af nýjustu plötu sinni Pie in the
Sky sem kom út um síðustu jól og
verður gefin út í Bretlandi í vor.
Platan var tekin upp í London og
á Íslandi með hjálp upptökustjórans Gísla Kristjánssonar. Á henni
eru tíu lög, þar á meðal hin
vinsælu Ukulele Song
For You og Hopeless
Case.

Heathrow árið 2006 voru vegna
þess að föruneyti Snoops var
meinaður aðgangur að sal British Airways sem ætlaður er
farþegum á fyrsta farrými. Sjö
lögreglumenn slösuðust í átökunum og Snoop þurfti að eyða
nótt í fangaklefa. British Airways setti hann í lífstíðarbann.
Snoop er 38 ára gamall og
heitir réttu nafni Calvin Broadus. Hann er einn af þekktustu
rapptónlistarmönnum heims.
Nýjasta verkefni hans er að
ljá rödd sína á nýju Gorillazplötuna. Það gæti því verið að
óskað sé eftir starfskröftum GETUR SNÚIÐ AFTUR Snoop Dogg hefur fengið
hans í Bretlandi til að kynna leyfi til að fara aftur til Bretlands eftir fjögurra ára
bann.
NORDICPHOTOS/GETTY
þá plötu.

Óskarinn
NÆLDU ÞÉR Í ÓSKARSVERÐLAUNAMYND Á AÐEINS 1.699,-

Mick Jagger
var með Jolie
Samkvæmt nýrri bók, Brad Pitt
and Angelina: The True Story,
áttu Angelina Jolie og Mick Jagger úr Rolling Stones í ástarsambandi. Fyrst byrjuðu þau að
hittast þegar hún lék í tónlistarmyndbandi sveitarinnar við lagið
Anybody Seen My Baby? árið
1997. Sambandið hélt síðan áfram
árið 2003, heldur höfundur bókarinnar, Jenny Paul, fram.
Samkvæmt henni átti Jolie
einnig í fjögurra mánaða ástarsambandi með leikaranum Colin
Farrell eftir að þau léku saman í
Alexander árið 2004. Pitt og Angelina byrjuðu saman árið 2005,
skömmu eftir að Pitt hætti með
leikkonunni Jennifer Aniston.

Bandaríski rapparinn Snoop
Dogg hefur unnið fullnaðarsigur í fjögurra ára baráttu sinni
fyrir því að fá að snúa aftur til
Bretlands. Stjórnvöld í Bretlandi settu honum stólinn fyrir
dyrnar eftir átök á Heathrowflugvelli árið 2006.
Nú hefur dómstóll í Bretlandi
úrskurðað að hlutdeild Snoops
í átökunum fyrir fjórum árum
hafi verið minni háttar og ekki
eigi að meina honum um vegabréfsáritun til Bretlands í framtíðinni. Snoop hafði nokkrum
sinnum reynt að fá úrskurðað
sér í hag en innflytjendayfirvöld gáfu ekki eftir fyrr en nú.
Átökin sem brutust út á

HURT LOCKER

UP

INGLOURIOUS
BASTERDS

BRAVEHEART

THE DEPARTED

TITANIC

LORD OF THE RINGS MILLION DOLLAR
BABY

SLUMDOG
MILLIONAIRE

DISTRICT 9

NÝTT Í TÓNLIST OG TÖLVULEIKJUM

ALI FARKA TOURE
Ný samstarfsplata Ali Farka
Touré og Toumani Diabaté en
fyrri plata þeirra félaga sló í
gegn fyrir 5 árum.

AIN’T NO GRAVE
JOHNNY CASH
Sjötta og síðasta platan
í American Recordings
seríunni.

ÚR KVIKMYND

ALMOST ALICE
Tónlistin úr nýjustu
myndinni hans Tim Burton.

WHERE WE ARE
WESTLIFE

FALLING DOWN A MO
TINDERSTICKS

Glæný og skotheld
popp plata frá
írsku strákunum.

Áttunda plata rokksveitarinnar
Tindersticks sem hlotið
hefur frábæra dóma.

GÖMLU GÓÐU
BARNALEIKRITIN
THORBJÖRN EGNER
Kardemommubærinn,
Dýrin í Hálsaskógi,
Karíus og Baktus
og Síglaðir söngvarar
saman í einni öskju.

ELÍZA
NEWMAN

ELíza spilar
á tvennum
tónleikum
í London
dagana
11. og 16.
mars.

BATTLEFIELD
BAD COMPANY 2

SUPREME
COMMANDER 2

Hörku skotleikur
með netspilun

Rauntímaherkænskuleikur
af bestu gerð

Stærsta hljómplötuverslun á Íslandi
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Íslendingar fljótir að aðlagast nýjum heimkynnum
Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, nemandi í þjóðfræði
við Háskóla Íslands, og Valý
Þórsteinsdóttir spænskufræðingur hafa farið af
stað með verkefni sem snýr
að Íslendingum búsettum
erlendis. Verkefnið nefnist Íslendingar þvers og
kruss og munu stúlkurnar
taka viðtöl við Íslendinga
sem búa erlendis og kanna
meðal annars hvernig þeir
hafa aðlagast nýrri menningu og hvaða hefðir þeir
hafa tekið með sér að heiman.

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
ÁLFABAKKA
ALICE IN WONDERLAND
kl. 1(3D) - 3:20(3D) - 5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)
ALICE IN WONDERLAND kl. 1 - 3:20 - 5:40 - 8-10:20
THE REBOUND
BROTHERS

L
L

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
KRINGLUNNI
ALICE IN WONDERLAND
L
kl. 1(3D) - 3:20(3D) - 5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)
12
SHUTTER ISLAND
kl. 8 - 10:50

kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20

12

INVICTUS
SHERLOCK HOLMES
THE WOLFMAN

L

kl. 5:30
kl. 8

L
12

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20

VIP

VALENTINE ‘S DAY
AN EDUCATION

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 3:40

L
L

kl. 10:30
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali kl. 3:50(3D)
BJARNFREÐARSON
kl. 3:20 - 5:50

UP IN THE AIR

kl. 5:50
kl. 1:30 - 3:40

L

PLANET 51 M/ ísl. Tali

BROTHERS

L
PLANET 51 M/ ísl. Tali
L
BJARNFREÐARSON
kl. 1:30
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 -3:30 7

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG KR.
950 Á 3D MYNDIR MERKTAR GRÆNU

16
L
L

kl. 2D

AKUREYRI
ALICE IN WONDERLAND kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
WHERE THE WILD THINGS ARE
PLANET 51 M/ ísl. Tali
BJARNFREÐARSSON
THE REBOUND

L

kl. 2
kl. 4

L

kl. 5:40

L

kl. 8 - 10:20

L

7

NÝTT Í BÍÓ!

Baráttan um
mannkynið hefst
þegar síðasti
engillinn fellur.

T.Þ.T. - DVD
Þ.Þ. - Fbl

Ó.H.T. - Rás2

T.V. - kvikmyndir.is

Ó.H.T. - Rás2

★★★
S.V. - MBL

„Ég hef verið búsett í Barcelona
í fimm ár og byrjaði í fjarnámi
við Háskóla Íslands í haust. Hugmyndin að verkefninu kviknaði
eiginlega um leið og ég hóf nám
og mig langaði að fara með hana
lengra. Valý leist einnig mjög
vel á hugmyndina og við ákváðum að fara með þetta alla leið.
Við byrjuðum á að taka viðtöl
við Íslendinga hér í Barcelona,
Kaupmannahöfn og annars staðar og nú í mars erum við á leið til
Bandaríkjanna og Suður-Ameríku til að taka fleiri viðtöl,“ segir
Katrín.
Viðmælendu r st ú lk na n na
er fólk á öllum aldri, úr öllum
kimum samfélagsins og hafa
sumir verið búsettir í landinu í
nokkra mánuði en aðrir hafa búið
þar í marga áratugi. Katrín segir
það hafa komið sér skemmtilega
á óvart hversu margir Íslendingar væru að gera athyglisverða
hluti á erlendri grund og nefnir
í því samhengi unga stúlku sem
rekur kaffihús í Kólumbíu. Katrín telur að Íslendingar séu fljótir
að aðlagast nýjum heimkynnum
en segir flesta reyna að halda í
íslenskar hefðir.

RÆÐA VIÐ ÍSLENDINGA Katrín Dröfn Guðmundsdóttir, nemi í þjóðfræði, vinnur að
verkefninu Íslendingar þvers og kruss ásamt Valý Þórsteinsdóttur.

Á FARALDSFÆTI Valý Þórsteinsdóttir spænskufræðingur mun ferðast með Katrínu til

Bandaríkjanna nú í mars.

Aðspurð segist Katrín ætla að
taka viðtölin upp bæði í mynd og
hljóði og segist vilja nota efnið
í útvarps- og heimildarþætti í
framtíðinni. „Við höfum fengið
mjög jákvæð viðbrögð frá fólki

og draumurinn er að geta notað
efnið í útvarps- og heimildarþætti
eða jafnvel í bók. Svo mun ég auðvitað nota þetta í náminu mínu og
vinna BA-ritgerðina mína úr efninu.“
sara@frettabladid.is

SPARBÍÓ
114.000 GESTIR!
SÍMI 530 1919

600 kr.
10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
16
kl. 8 - 10.15
16
kl. 5 - 8 - 11
14
kl. 5 - 8 - 11
14
kl. 2 - 5 - 8 - 11 LÚXUS
10
THE LIGHTNING THIEF
kl. 3
10
AVATAR 3D
kl.1 950 - 4.40
L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2
kl.1 - 3 íslenskt tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl.1 950 - 3 íslenskt tal L
L
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl.1 íslenskt tal
SÍMI 462 3500

FROM PARIS WITH LOVE
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
SHUTTER ISLAND
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D
ARTÚR 2

kl. 8 - 10
kl. 6
kl. 9
kl.1 íslenskt tal
kl. 4 - 6

550 kr.
16
14
16
L
L

600 kr.
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 10
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
12
kl. 8 - 10.15
L
14
kl. 3 - 6 - 9
L
kl. 4 - 6

THE GOOD HEART
PRECIOUS
LEAP YEAR
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

MAMMA GÓGÓ

Á 2D
600 D
KR. 950 Á 3
KR.

SÍMI 564 0000

THE GOOD HEART
LEGION
SHUTTER ISLAND
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

L

SPARbíó kl. 1 í álf. 3D og 2D - kl. 1 - í Kringl. 3D kl. 1.30 á Ak. 3D - kl. 1.30 í kefl. 2D (ath. bara á sun.) - kl. 1.30 á Self. 2D

L

L
SPARbíó kl. 1.30 í Álfabakka - kl. 2 í Kringlunni - kl. 4 á Akureyri

SPARbíó kl. 1.30 í Álfabakka

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ,
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

SÍMI 551 9000

600 kr.
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 16
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 16
10
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
12
kl. 8
L
kl.4 - 6
16
kl. 10.30

FROM PARIS WITH LOVE
LEGION

THE LIGHTNING THIEF
IT´S COMPLICATED
NIKULÁS LITLI
EDGE OF DARKNESS

Sími: 553 2075

- bara lúxus
FRÁ LEIKSTJÓRA TAKEN TOPPMYNDIN Í DAG!
T.V. -KVIKMYNDIR.IS

TILBOÐSVERÐ

Þ.Þ. -FBL

POWERSÝNING
KL. 10.00

S.V. -MBL

600 kr.

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

Tilboð í bíó.

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

FROM PARIS WITH LOVE

kl. 4.10, 6, 8 og 10-P

16

SHUTTER ISLAND

kl. 4, 7 og 10

16

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

kl. 7 og 10

14

IT’S COMPLICATED

kl. 4

12

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2- ÍSL TAL kl. 2 (600 kr) - Ísl. tal
THE LIGHTNING THIEF

kl. 1.50 (600 kr)

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM...

kl. 2 (900 kr) - Ísl. tal

L
10
L

950

kr.

600 kr.

600 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

550 kr.
KL.4 BORGARBÍÓ

950 kr.
600 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ 3D

KL.4 REGNBOGINN

KL.3 REGNBOGINN

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl. tal

Strumpadagar
í Hagkaup
%
0
2
Á
FSL TTUR

A

-5
PASAFNI 1
AF STRUM MPAFJÖRI
OG STRU

strumpasafniÐ 5
er komiÐ
í hagkaup
BYRJAÐU
AÐ SAFNA
STRUMPUNUM
STRAX Í DAG
!

CD

NÝ TÓNLIST
Thorbjörn Egner
- Gömlu góðu barnaleikritin
Kardemommubærinn,
Dýrin í Hálsaskógi,
Karíus og Baktus
og Síglaðir söngvarar
saman í einni öskju.

A
Algjör
Sveppi
- Dagur í lífi stráks
L
Lögin
úr leiksýningunni
v
vinsælu
með Sveppa.

KR.

2.299

4CD

KR.

3.499

6. mars 2010 LAUGARDAGUR
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> FH stokkið í slaginn um Guðmund
Samkvæmt áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins fékk
FH í gær leyfi hjá KR til þess að ræða við framherjann
Guðmund Pétursson. FH gerði KR ásættanlegt tilboð í
leikmanninn í gær sem KR-ingar tóku. Nú er það undir
Guðmundi komið að semja við félagið. Hann hafði þann
möguleika að fara til Vals fyrr í vikunni en það slitnaði upp
úr samningaviðræðum hans og Valsmanna. Sjálfur hefur
Guðmundur sagst vilja fara til Breiðabliks en
það ku vera afar lítið í buddu Kópavogsbúa
þessa dagana.

sport@frettabladid.is

Iceland Express karla
72-67 (44-35)

Stig Njarðvíkur: Nick Bradford 19 (10 frákost, 7
stoðsendingar), Magnús Gunnarsson 17, Jóhann
Árni Ólafsson 13, Guðmundur Jónsson 8, Friðrik
Stefánsson 7 (13 fráköst, 7 varin), Páll Kristinsson
6, Egill Jónasson 2.
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 26, Fannar
Helgason 11, Djorde Pantelic 9, Birgir Pétursson
8, Jovan Zdravevski 7, Kjartan Kjartansson 5 (10
fráköst, 5 stolnir), Magnús Helgason 1.

ÍR-FSu

104-91

STAÐAN Í DEILDINNI
KR
Njarðvík
Grindavík
Keflavík
Snæfell
Stjarnan
Hamar
ÍR
Tindastóll
Fjölnir
Breiðablik
FSu

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
14
14
14
13
13
7
6
6
6
4
1

3
5
5
5
6
6
12
13
13
13
15
18

1787-1529
1701-1472
1770-1524
1780-1513
1800-1584
1609-1526
1613-1697
1589-1733
1555-1716
1506-1658
1479-1743
1429-1924

32
28
28
28
26
26
14
12
12
12
8
2

Iceland Express kvenna
6 LIÐA ÚRSLIT - FYRSTI LEIKUR
Keflavík-Snæfell

Ég þarf að finna mitt rétta andlit aftur
„Maður verður að skoða valkostina og reyna að taka rétta
ákvörðun,“ segir Guðmundur Reynir Gunnarsson sem fengið
hefur vilyrði frá sænska liðinu GAIS um að fara á láni til Íslands
í sumar. Guðmundur er mættur á Klakann og liggur nú undir
feldi.
„Þeir vilja bara að ég fari í eins sterkt lið og hægt er og fái
að spila. Ég þarf að spila sem mest og finna mitt rétta andlit
aftur,“ segir Guðmundur en nokkur félög hafa haft samband
við hann. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa Keflavík, Valur, Fram og KR öll áhuga.
Ekki er víst hvort hann fer í sitt uppeldisfélag í Vesturbænum. „KR er ekki út úr myndinni nei. Auðvitað vil ég
fara til KR en þeir eru með gríðarlega sterkt lið og það
eru aðrir möguleikar. Það eru margir hlutir sem ég þarf
að skoða í þessari ákvörðun. Auðvitað væri gaman að
fara í KR en ég þarf að pæla í ýmsum hlutum,“ segir

Guðmundur. Hann ætlar að nota helgina til að skoða málin. „Ég vil
taka þessa ákvörðun sem fyrst svo ég geti komið strax inn í það lið
sem verður fyrir valinu,“ segir Guðmundur sem bíður átekta.
„Pabbi er að sjá um þetta fyrir mig. Hann er að ræða við þjálfara þessara liða og athuga hvað þeir hugsa sér. Ég er látinn
í friði sem er gott til að byrja með, segir Guðmundur sem
hefur verið úti í kuldanum í Svíþjóð en hefur þó ekki gefið
upp alla von.
„Ég hefði viljað spila meira en það þýðir ekkert að
hætta. Vonandi að maður fái að spila á næsta ári.“
Guðmundur Reynir hefur aðeins leikið með KR hér á
landi og á 56 leiki og 3 mörk að baki fyrir liðið í deild
og bikar.
Hann hefur leikið tvo leiki fyrir A-landsliðið en
það voru síðustu tveir æfingaleikir gegn Færeyjum í
Kórnum.

Varnirnar voru geggjaðar í Njarðvík

KARFAN Í GÆR
Njarðvík-Stjarnan

GUÐMUNDUR REYNIR GUNNARSSON: VERÐUR LÁNAÐUR Í PEPSI-DEILDINA Í SUMAR OG ER AÐ LEITA AÐ LIÐI

95-82 (52-50)

Stig Keflavíkur: Bryndís Guðmundsdóttir 32, Birna
Valgarðsdóttir 20, Kristi Smith 19, Pálína
Gunnlaugsdóttir 12, Rannveig Randversdóttir 8,
Marín Karlsdóttir 4.
Stig Snæfells: Sherell Hobbs 32, Unnur
Ásgeirsdóttir 12, Sara Andrésdóttir 8, Hrafnhildur
Sævarsdóttir 6, Helga Björgvinsdóttir 5, Rósa
Indriðadóttir 4, Björg Einarsdóttir 3, Sara
Magnúsdóttir 2.
Staðan er í 1-0 fyrir Keflavík en það lið sem fyrr
vinnur tvo leiki kemst í undanúrslit.

Teitur Örlygsson þarf að bíða lengur eftir fyrsta sigrinum í Ljónagryfjunni sem þjálfari Stjörnunnar eftir
72-67 tap fyrir Njarðvík í miklum baráttuleik í gær. Njarðvík fór upp í annað sætið með sigrinum.
KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar unnu

sinn þriðja leik í röð í Iceland
Express-deild karla í gærkvöldi
þegar liðið vann 72-67 sigur á
Stjörnunni í miklum baráttuleik í Ljónagryfjunni. Þetta var
kannski ekki fallegasti sóknarleikurinn sem liðin hafa boðið
upp á en baráttan og vinnusemin gaf góð fyrirheit um spennandi
úrslitakeppni. Njarðvík fór upp í
annað sætið með sigrinum en eru
þó aðeins með tveimur stigum
meira en Stjörnumenn sem sitja
fjórum sætum neðar í töflunni.
Njarðvíkingar byrjuðu vel,
komust í 15-6 og voru með frumkvæðið nær allan leikinn þótt
gestirnir úr Stjörnunni héldu
sér alltaf inni í leiknum. Njarðvík var 44-35 yfir í hálfleik og
virtist ætla að landa öruggum
sigri þegar Stjörnumenn misstu
þá Jovan Zdravevski og Djorde
Pantelic út af með fimm villur á
aðeins 36 sekúndum.
Stjörnumenn lögðu ekki árar
í bát, unnu upp forskotið og áttu
möguleika á að vinna í lokin.
Njarðvíkingar sluppu þó með
skrekkinn og unnu fimm stiga
sigur.
Teitur Örlygsson, þjálfari
Stjörnunnar kann vel við sig í
úrslitakeppni-andrúmsloftinu og
hann var ánægður með leikinn
þótt hittnin væri léleg.

NÍTJÁN FRÁ NICK Njarðvík vann góðan sigur á Stjörnunni þar sem Nick Bradford var

stigahæstur heimamanna.

„ Mér fa n nst þet ta vera
skemmtilegasti leikurinn í vetur.
Við Siggi töluðum um það eftir
leikinn að þetta hefði verið eins
og leikur í úrslitakeppni. Bæði lið
hefðu unnið öll lið á landinu nokkuð auðveldlega með svona leik,“
sagði Teitur eftir leikinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Varnirnar voru geggjaðar og
það var barátta í hverjum einasta strák í liðunum. Mér fannst
þetta vera alveg frábært. Þetta
var rosalega gaman en auðvitað hefðum við vilja vinna,“ sagði
Teitur.
Teitur á enn eftir að stýra

Stjörnunni til sigurs í Ljónagryfjunni en það segir Teitur að
gætu orðið slæmar fréttir fyrir
Njarðvík. „Það kemur að því og
ég vona Njarðvíkur vegna að við
hittum þá ekki aftur,“ sagði Teitur.
Nick Bradford er farinn að
finna sig betur í Njarðvíkurliðinu og í gær var hann mest í
stöðu leikstjórnanda sem kom vel
út. „Ég hef spilað leikstjórnanda
alla mína ævi þótt ég hafi ekki
fengið mörg tækifæri til að sýna
það hér á Íslandi. Það eru örugglega einhverjar efasemdarraddir
en ég hef mikla reynslu af þessari
stöðu og sendingar eru minn besti
kostur. Ég geri bara það sem þarf
til að bæta liðið og vinna leikina,“
sagði Nick sem hrósaði Garðbæingum fyrir leikinn í gær.
„Þetta er mjög gott lið sem
lætur finna vel fyrir sér. Þeir
gáfust aldrei upp þótt þeir lentu
10 til 15 stigum undir. Það sást
hvað þeir eru með góðan þjálfara og góða leikmenn í sínu liði,“
sagði Nick sem er ánægður með
þróunina hjá sínu liði. „Við erum
að komast aftur í gang. Við höfum
haft mikinn tíma til að æfa á síðustu dögum. Það var gott frí frá
leikjum og við fengum tíma til
að vinna í og laga hluti sem voru
ekki í lagi,“ sagði Nick að lokum.
ooj@frettabladid.is

Formenn knattspyrnudeilda KR og Víkings vinna saman og mætast á morgun:

Hræddur við að verða rekinn
ef við vinnum leikinn of stórt

N1 Deildin
2009 - 2010

FÓTBOLTI Fyrsti stórleikur ársins í

KONUR
Laugardagur
Mýrin
Strandgata
Fylkishöll
Vodafonehöll

Stjarnan - HK
Haukar - Fram
Fylkir - KA/Þór
Valur- Víkingur

16:00
16:00
16:00
16:00

KARLAR
Sunnudagur
Seltjarnarnes Grótta - Haukar 16:00
Stjarnan - HK
Mýrin
19:30

fótboltanum fer fram annað kvöld
klukkan 20.00 í Egilshöll þegar KR
og Víkingur mætast í úrslitaleik
Reykjavíkurmótsins.
KR-ingar hafa verið að leika
einkar vel upp á síðkastið og Víkingar hafa að sama skapi komið
skemmtilega á óvart og ljóst að
tilkoma Helga Sigurðssonar hefur
hjálpað liðinu mikið.
Formenn knattspyrnudeilda
félaganna, Kristinn Kjærnested
og Björn Einarsson, eru samstarfsfélagar hjá TVG Zimsen þar
sem Björn er reyndar yfirmaður
Kristins.
„Ég þarf eiginlega að biðja mína
menn um að vinna leikinn ekki of
stórt. Annars er hætta á því að
uppsagnarbréfið bíði á mánudaginn,“ segir Kristinn, formaður
knattspyrnudeildar KR, léttur í
bragði en hann spáir leiknum 3-0
fyrir sína menn. „Víkingarnir eru
með fínasta lið og við verðum að
passa okkur á Helga. Það verður
svo gaman að fylgjast með Bjössa
enda á hann það til að vera svolítið
klikkaður í stúkunni er hann fylgist með sínum mönnum,“ segir
Kristinn og Björn neitar því ekki.
„Ég er langt frá því að vera sá
rólegasti og hef klárlega fengið
flest spjöldin af okkur formönnunum. Kiddi vill örugglega halda sig

VINIR OG SAMSTARFSFÉLAGAR Vinskapur þeirra Kristins Kjærnested, formanns knatt-

spyrnudeildar KR, og Björns Einarssonar, formanns knattspyrnudeildar Víkings, er
lagður til hliðar þegar lið þessara samstarfsfélaga mætast á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sem lengst frá mér meðan á leik
stendur,“ segir Björn og hlær við.
En mun hann reka Kristinn ef KR
rúllar yfir Víkingana?
„Ég veit það nú ekki en hann má
búast við stuttum fundi snemma

á mánudagsmorgun ef illa fer,“
segir Björn léttur en hann hefur
fulla trú á sínu liði og segir Víkinga stefna upp í úrvalsdeild næsta
sumar. „Við ætlum að vera eitt af
þrem bestu á næstu árum.“ - hbg

30
%
afsláttur
SVÍNALUNDIR

FROSNAR

1.399

kr/kg

áður 1.998 kr/kg

Grísaveisla í Nettó
GRÍSAGÚLLAS
FERSKT

846

56
%
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GRÍSASNITSEL
FERSKT

846

kr/kg

áður 1.923 kr/kg

GRÍSAHNAKKASNEIÐAR
FERSKAR

846

56
%
afsláttur

markhonnun.is

1.765

kr/kg

áður 1.059 kr/kg

GRÍSAKÓTELETTUR

GRÍSAMÍNÚTUSTEIK

FERSKAR

934

áður 1.923 kr/kg

ÁN SKINNS

392

kr/kg

63
%
afsláttur

FERSKT

áður 1.923 kr/kg

kr/kg

KJÚKLINGABRINGUR

56
%
afsláttur

GRÍSAHAKK

50
%
afsláttur

985

kr/kg

áður 1.868 kr/kg

40
%
afsláttur

kr/kg

42
%
afsláttur

kr/kg

áður 1.698 kr/kg

COOP PESTÓ

APPELSÍNUR

50
%
afsláttur

RAUTT OG GRÆNT

319

áður 2.941 kr/kg

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

kr/stk

99

kr/kg

áður 198 kr/kg
Tilboðin gilda 4. - 7. mars eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur
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Landsliðshópur fyrir leiki við Færeyjar og Mexíkó:

Reynslulítill hópur
FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson

landsliðsþjálfari valdi fjóra
nýliða og sjö leikmenn til viðbótar sem hafa aðeins leikið einn landsleik, í hóp sinn
fyrir vináttuleiki á móti Færeyjum og Mexíkó í mars.
Nýliðarnir fjórir eru
Jón Guðni Fjóluson úr
Fram, Skúli Jón Friðgeirsson úr KR, Alfreð
Finnbogason úr BreiðaKOLBEINN SIGÞÓRSSON Í

A-landsliðið.

bliki og Kolbeinn Sigþórsson úr
AZ Alkmaar.
Þeir sjö leikmenn sem hafa
einungis leikið einn landsleik
eru Heimir Einarsson úr ÍA,
Kristinn Jónsson úr Breiðabliki, Guðmundur Kristjánsson úr Breiðabliki,
Óskar Örn Hauksson
úr KR, Steinþór Freyr
Þorsteinsson úr Stjörnunni og Atli Guðnason
úr FH.
- óój

Verður Villa næsta bráð
öskubuskuliðs Reading?
Öskubuskuævintýri Reading í ensku bikarkeppninni gæti haldið áfram á morgun þegar liðið tekur á móti Aston Villa. Á meðan Chelsea spilar í bikarnum
geta keppinautar liðsins um efsta sætið í deildinni bætt stöðu sína.
FÓTBOLTI Átta liða úrslit ensku FA

bikarkeppninnar fara fram um
helgina. Íslendingaliðið Reading
er eina liðið utan úrvalsdeildarinnar sem enn er með en það tekur á
móti Aston Villa á sunnudag.
Reading hefur ekki komist
svona langt í keppninni í 83 ár.
„Við ætlum okkur sigur. Fólk er að
tala um að við höfum engu að tapa
í þessum leik en ég er ekki sammála því. Það er ekki ásættanlegt
ef við stöndum okkur ekki í þessum leik,“ segir Brian McDermott,
knattspyrnustjóri Reading.
„Síðan ég tók við stjórninni
hérna hef ég ekkert spáð í nokkurn
af andstæðingum okkar. Ég hef
ekki skoðað neinar myndbandsupptökur af þeim. Við höfum einbeitt
okkur algjörlega að því sem við
sjálfir erum að gera og við verðum að ná fram okkar styrkleika,“
segir McDermott.
Reading hefur þegar lagt úrvalsdeildarlið Burnley og Liverpool að
velli í keppninni og vann svo magnaðan sigur á WBA á dögunum. Þar
skoraði Gylfi Þór Sigurðsson sigurmarkið í framlengingu. Gylfi gat
ekki leikið með U21-landsliðinu í
vikunni og er tæpur fyrir leikinn á
sunnudag og einnig Brynjar Björn
Gunnarsson.
„Ég hef verið stoltur af mörgLEIKIR HELGARINNAR Á ENGLANDI
Átta liða úrslit bikarsins:
Portsmouth - Birmingham
Fulham - Tottenham
Reading - Aston Villa
Chelsea - Stoke

laugardag 12:30
laugardag 17:20
sunnudag 13:45
sunnudag 16:00

Enska úrvalsdeildin:
Arsenal - Burnley
West Ham - Bolton
Wolves - Man Utd
Everton - Hull

laugardag 15:00
laugardag 15:00
laugardag 17:30
sunnudag 16:00

ÞÁ ER ÞAÐ BARA HINN BIKARINN Eftir að hafa tapað baráttunni um deildabikarinn

leggja leikmenn Aston Villa mikla áherslu á að taka FA-bikarinn.

um atriðum síðan ég tók við liðinu. Síðast þegar við unnum Sheffield Wednesday aðeins nokkrum
dögum eftir að hafa leikið 120
mínútur gegn WBA. Ég var mjög
stoltur af mínum mönnum,“ segir
McDermott en ljóst er að Reading
á erfiðan leik gegn Villa sem stefnir á að vinna keppnina eftir að hafa
tapað úrslitaleiknum um deildabikarinn.

Portsmouth fær frí frá ruglinu
Hermann Hreiðarsson og félagar
í Portsmouth fá kærkomið frí frá
deildarkeppninni þar sem þeir eru
í vonlausri stöðu. Þeir geta kallað fram sjaldgæft bros á vörum
stuðningsmanna liðsins með því að
leggja Tottenham að velli í hádeg-

NORDICPHOTOS/GETTY

isleiknum og tryggja sér sæti í
undanúrslitum.
Vonandi fær Eiður Smári Guðjohnsen tækifæri í byrjunarliði
Tottenham sem heimsækir Fulham. Chelsea er sigurstranglegasta liðið sem eftir er í keppninni
og mætir baráttuglöðu liði Stoke á
morgun.
Á meðan Chelsea, sem trónir
á toppi úrvalsdeildarinnar, verður að einbeita sér að bikarkeppninni verða Manchester United og
Arsenal í eldlínunni í deildinni þar
sem liðin leika gegn fallbaráttuliðum. United getur komist á toppinn
með því að leggja Úlfana og Arsenal getur jafnað granna sína að
stigum með sigri á Burnley.
elvargeir@365.is

Helga Margrét Þorsteinsdóttir keppir í sænska meistaramótinu á sunnudaginn:

Fyrsta þrautin eftir EM í fyrra
FRJÁLSAR Frjálsíþróttakonan Helga

Margrét Þorsteinsdóttir tekur þátt
í fimmtarþraut á sænska meistaramótinu í frjálsum sem fer fram í
Stokkhólmi um helgina. Þetta
verður fyrsta þrautin hennar síðan
hún meiddist á Evrópumóti unglinga síðasta sumar þegar hún var
komin með aðra höndina á gullið.
„Staðan á mér er góð. Ég er
nokkuð heil og er bara mjög spennt
fyrir þessu. Þetta verður mjög
gaman og ég er að fara að keppa

við fullt af góðum keppendum,“
segir Helga og nefnir sérstaklega
Jessicu Samuelsson sem þykir
vera sú besta á Norðurlöndum eftir að Carolina Klüft
hætti.
„Ég er með mín markmið
en ég ætla líka að hafa gaman
af þessu því maður keppir
ekki í þraut á hverjum
degi. Þetta er fysta
þrautin sem ég fer
í eftir EM eins og

það endaði. Það er smá skrekkur í
manni en ekki eitthvað sem hægt
er að sigrast á,“ segir Helga
og bætir við:
„Það væri gott að ná
skrekknum úr sér en svo
er bara að gaman að komast út og keppa á einu móti
áður en maður byrjar aftur
að þyngja í æfingunum,“
sagði Helga en fimmtarþrautin fer öll fram
á sunnudaginn. - óój
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SUNNUDAGSKVÖLD

> Kelsey Grammer
„Fólk hefur sagt mér að það
gleymi hversdagslegum vandamálum sínum þegar það hlær
að Frasier. Mér finnst meiri
umbun í því en nokkrum
af þeim verðlaunum sem
þátturinn hefur hlotið.“

10.15 Gettu betur (e)
11.25 Hvað veistu? - Geimryk
(Viden om - Livets stjernestøv)

12.00 Leiðin á HM
12.30 Silfur Egils Umræðuog viðtalsþáttur Egils Helgasonar. Í þættinum verður aukafréttatími um þjóðaratkvæðagreiðsluna
um Icesave.

13.50 Íslandsmótið í íshokkí
Bein útsending frá öðrum leik
Bjarnarins og Skautafélags Akureyrar
í úrslitakeppninni um Íslandsmeistaratitilinn.

17.20
17.30
17.45
17.50

Táknmálsfréttir

Stöð 2 verður með beina útsendingu frá Óskarsverðlaunahátíðinni
2010 þar sem helstu stjörnurnar
í Hollywood verða viðstaddar
afhendingu verðlaunanna. Kynnar
kvöldsins eru Steve Martin og
Alec Baldwin en íslenskir þulir
verða Ívar Guðmundsson,
útvarpsmaður Bylgjunnar, og
Skarphéðinn Guðmundsson,
dagskrárstjóri Stöðvar 2. Bein
útsending frá rauða dreglinum
hefst kl. 23.50 en hátíðin sjálf
hefst kl. 01.30.

STÖÐ 2

SKJÁR EINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.35 The Chronicles of Narn-

08.35 Almeria - Barcelona Frá
leik í spænska boltanum.
10.15 Portsmouth - Birmingham Frá leik í ensku bikarkeppninni.

ia: Prince Caspian

12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.45

Nágrannar

11.55 Fulham - Tottenham Frá

Nágrannar

leik í ensku bikarkeppninni.

Nágrannar

13.35 Reading - Aston Villa

Nágrannar

Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

Nágrannar

15.45 Chelsea - Stoke Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

The Big Bang Theory

(10:23)

14.05 The New Adventures of

17.50 Real Madrid - Sevilla

Old Christine (8:10)

Bein útsending frá leik í spænska
boltanum.

14.30 Grey‘s Anatomy (11:24)
15.20 Monk (8:16)
16.05 Mad Men (3:13)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur Fréttaskýringa-

19.30 Inside the PGA Tour
2010 Skyggnst á bak við tjöldin.
20.00 PGA Tour 2010 Bein útsending frá Hondu Classic-mótinu í golfi.

þáttaröð þar sem fjallað er um mikilvægustu málefni líðandi stunda og
tekin viðtöl við heimsþekkt fólk.

23.00 Orlando - LA Lakers

Leirkarlinn með galdrahattinn (1:6)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (7:24) Sígildir og

01.00 Bordeaux - Montpellier

18.00
18.30
19.00
19.30
19.35

margverðlaunaðir gamanþættir um
sálfræðinginn Frasier.

Lifandi myndir
Elli eldfluga (10:12)

Stundin okkar
Spaugstofan (e)
Fréttir
Veðurfréttir

Draumalandið Heimildamynd eftir Þorfinn Guðnason og
Andra Snæ Magnason.

Bein útsending frá leik í NBA-körfuboltanum.
Frá leik í franska boltanum.

19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll
tekur hús á áhugaverðu fólki og
kynnist því eins og hann einn kann.

09.00 Mörk dagsins Allir leikir

20.20 Cold Case (10:22) Sjö-

dagsins í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir.

sen II) (3:10) Dönsk sakamálaþáttaröð.

unda spennuþáttaröðin um Lilly
Rush og félaga hennar í sérdeild lögreglunnar sem halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið
óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.15 Nætur Cabiríu (Le notti di

21.10 Twenty Four (7:24) Átt-

Cabiria) Ítölsk bíómynd frá 1957.

unda serían af spennuþættinum
Twenty Four um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé.
Þegar neyðarástand skapast í New
York renna þau áform út í sandinn.

13.00 Premier League World

21.55 John Adams (7:7) Þátta-

15.10 Mörk dagsins
15.50 Everton - Hull Bein útsend-

21.10 Glæpurinn II (Forbrydel-

00.10 Silfur Egils (e)
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 The Green Green Grass 12.30 The
Weakest Link 13.15 Monarch of the Glen
14.05 My Hero 14.35 My Hero 15.05
My Hero 15.35 Waterloo Road 16.25
The Weakest Link 17.10 Primeval 18.00
Strictly Come Dancing 19.15 Strictly
Come Dancing 20.05 The Chase 20.55
The Mighty Boosh 21.25 Marc Wootton
Exposed 21.55 This Is Dom Joly 22.25
My Family 22.55 Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps 23.25 Holby Blue

Heimildarmynd eftir Þorfinn
Guðnason og Andra Snæ Magnason.
Hér eru skoðaðar ýmsar hliðar við
uppbyggingu iðnaðar- og efnahagslífs
á Íslandi á síðustu árum og athyglinni
þá sérstaklega beint að byggingu
Kárahnjúkastíflu og álvers ALCOA í
Reyðarfirði.

ÓSKARSVERÐLAUNIN

SJÓNVARPIÐ

röðin byggð á samnefndri metsölubók og fjallar um John Adams,
annan forseta Bandaríkjanna.
Aðalhlutverk: Paul Giamatti og Lauru
Linney.

01.30 Óskarverðlaunin 2010 Bein útsending

04.35 Breaking Bad (4:7)
05.35 Fréttir

09.40 Liverpool - Blackburn Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

11.20 West Ham - Bolton Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá
ýmsum hliðum.

13.45 American Idol (13:43)
15.05 American Idol (14:43)
16.25 American Idol (15:43)
17.10 The Doctors
17.50 Wipeout USA Bandaríska
útgáfan af skemmtiþættinum þar
sem buslugangurinn er botnlaus.

18.35 Seinfeld (5:24)
19.00 Seinfeld (6:24)
19.25 Seinfeld (22:22)
19.50 Seinfeld (7:24)
20.15 Réttur (1:6) Fyrsti íslenski lögfræðikrimminn. Söguhetjurnar eru þrír
lögmenn sem starfa á lögmannsstofunni Lög og réttur og er Logi Traustason þar fremstur meðal jafningja.

21.00 Ísland í dag - helgarúrval
21.25 Svínasúpan (1:8) Grínþættir í leikstjórn Óskars Jónassonar. Leikendur eru Auðunn Blöndal
Kristjánsson (Auddi), Sverrir Þ. Sverrisson (Sveppi), Pétur Jóhann Sigfússon, Sigurjón Kjartansson, Guðlaug
Elísabet Ólafsdóttir og Edda Björg
Eyjólfsdóttir.

21.50 Supernatural (1:16)
22.30 ET Weekend
23.15 Seinfeld (5:24)
23.40 Seinfeld (6:24)
00.05 Seinfeld (22:22)
00.30 Seinfeld (7:24)
00.55 Auddi og Sveppi
01.30 Logi í beinni
02.15 Sjáðu
02.40 Fréttir Stöðvar 2
03.25 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

13.30 Stoke - Arsenal Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

ing frá leik úrvalsdeildinni.

18.00 Wolves - Man. Utd. Út-

23.00 60 mínútur
23.50 Óskarsverðlaunin 2010 Rauði dregillinn

VIÐ MÆLUM MEÐ

Draumalandið
Sjónvarpið kl. 21.10

STÖÐ 2 KL. 01.30

Grammer leikur sálfræðinginn Frasier í samnefndum verðlaunaþætti
sem Stöð 2 sýnir í kvöld
kl. 19.15.

08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa,
Þakbúarnir, Með afa í vasanum,
Disneystundin, Fínni kostur, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og Felix og
Hanna Montana.

▼
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sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Arsenal - Burnley Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.20 Everton - Hull Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.00 Tottenham - Everton Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.00 Reykjavik í nýju ljósi
17.00 Reykjavik í nýju ljósi
17.30 Reykjavik í nýju ljósi
18.00 Kokkalíf
18.30 Heim og saman
19.00 Alkemistinn
19.30 Óli á Hrauni
20.00 Hrafnaþing
21.00 Í kallfæri
21.30 Birkir Jón
22.00 Hrafnaþing

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.45 7th Heaven (11:22) (e)
09.25 7th Heaven (12:22) (e)
10.05 7th Heaven (13:22) (e)
10.50 Dr. Phil (e)
11.35 Dr. Phil (e)
12.15 Samfés 2010 (e)
15.15 Spjallið með Sölva (3:14)
(e)

16.05 Innlit/ útlit (6:10) (e)
16.35 Nýtt útlit (1:11) (e)
17.25 Djúpa laugin (4:10) (e)
18.25 The Office (18:28) (e)
18.50 30 Rock (20:22) (e)
19.15 Girlfriends (23:23)
19.35 Fyndnar fjölskyldu-

EDGE

kr. 335.500

antísk gamanmynd með Ben Affleck,
John Cleese og Rebecca Romijn í
aðalhlutverkum.

22.00 Radio Days
00.00 Into the Wild
02.25 Kin
04.00 Radio Days
06.00 Extreme Dating

myndir (e)

20.05 Top Gear (2:7) Jeremy
Clarkson, Richard Hammond og
James May skoða allt sem viðkemur bílum með hárbeittum húmor í
bland við alvarlega umfjöllun.

21.00 Leverage (7:15) Spennandi þáttaröð í anda Ocean’s Eleven um þjófahóp sem rænir þá
sem misnota vald sitt og ríkidæmi.
Nate og félagar taka að sér að endurheimta málverk sem var stolið en
annar þjófahópur er fyrri til. Nate
þarf því að leggja gildru fyrir hitt
þjófagengið til að ná málverkinu.
21.45 Dexter (10:12) Fjórða
þáttaröðin um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur
bara þá sem eiga það skilið. Dexter
heldur að hann viti allt um Trinitymorðingjann þegar hann sér hann
ræna 10 ára strák. Nú er Dexter í kapphlaupi við tímann og verður að finna strákinn áður en það er
um seinan.
22.45 House (18:24) (e)
23.35 Saturday Night Live
(9:24) (e)

00.25 Worlds Most Amazing
Videos

01.05 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

LAGERSALA
HORNSÓFI

08.00 Thank You for Smoking
10.00 From Russia with Love
12.00 Iron Giant
14.00 Thank You for Smoking
16.00 From Russia with Love
18.00 Iron Giant
20.00 Man About Town Róm-

13.00 Gudstjeneste i DR Kirken 13.45
Kroniken 14.45 HåndboldSondag 16.30
Bamses Lillebitte Billedbog 16.45 Humf
16.50 Blomster til et stjernebarn - Hvem
har malet himlen blå 17.00 Kender du
typen 17.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 18.00 OBS 18.05 På opdagelse i
Amazonas 19.00 Livvagterne 20.00 21
Sondag 20.40 SportNyt med SAS liga
20.50 Hercule Poirot 22.35 Arvefjender

12.50 V-cup hopp 15.00 Snobrett.
TTR-serien 16.30 Åpen himmel 17.00
Fugleveien 3 17.10 Med bestefar i
lomma 17.25 Pingu 17.30 Newton 18.00
Sondagsrevyen 18.45 Sportsrevyen
19.10 Himmelblå 19.55 Ingen grenser
20.45 Lille Dorrit 21.40 Oscarkveld 2010
22.00 Kveldsnytt 22.15 Oscarkveld 2010
22.20 L.A. Confidential

SVT 1
12.30 Alpint. Världscupen Crans Montana
13.20 Vinterstudion
13.30 Alpint.
Världscupen i Kvittfjell 14.15 Vasaloppet
14.40 Bandy. Elitserien 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10
Regionala nyheter 17.15 Landet runt
18.00 Sverige! 18.30 Rapport 18.55
Regionala nyheter 19.00 Nära djuren
19.30 Sportspegeln 20.15 Livet på
Laerkevej 21.00 VeteranTV 21.30
Välkommen till Nanovärlden 22.00 Andra
Avenyn 22.45 Brottskod. Försvunnen

Seljum eingöngu beint af lager okkar
sem er aðeins opinn um helgar.
LíƟl yfirbygging = betra verð

OPIÐ UM HELGINA
Laugardag 12 - 16
Sunnudag 13 - 16

Lagersöluverð

kr. 268.400

Dagur 200x94 cm
SUPREME
D E LU X E
SVEFNSÓFI
kr. 220.900

Lagersöluverð
kr. 177.700

NóƩ 200x140 cm

247X226 cm

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is
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VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON ÆTLAR BARA AÐ FYLGJAST MEÐ EINNI KOSNINGAVÖKU

> Jon Bon Jovi

Allar kosningar skila rangri niðurstöðu
Úrslit úr tvennum kosningum verða gerð heyrinkunnug nú um
helgina. Hvorug niðurstaðan skiptir miklu máli, en sjálfur er ég
með aðeins meiri vott af önd í hálsinum út af annarri en hinni.
Fyrst er það þjóðaratkvæðagreiðslan um Icesave-samninginn. Niðurstaða hennar er þegar ljós og breytir í sjálfu sér
engu. Það er sérkennileg staða. Ríkissjónvarpið liggur ekki á liði
sínu frekar en endranær og blæs til fimmtán mínútna kosningasjónvarps í kvöld. Þar getum við séð gugginn kjörstjórnarformann
tilkynna þjóðinni að Icesave-lögunum hafi verið hafnað, áður en
gamanmyndin Along Came Polly rúllar af stað. Enginn er spenntur
og enginn hlakkar til. Nema reyndar Hreyfingin. Hún ætlar að
halda kosningavöku. Og missa af Polly. Hún um það.
Kvöldið eftir, og langt fram á nótt, ætlar Stöð 2 að sjónvarpa
viðburði sem vonandi verður aðeins fjörlegri: Óskarverðlaunahátíðinni. Þá fáum við að vita hvað bandarísku kvikmyndaakademíunni finnst hafa skarað fram úr í bíóheiminum á síðasta
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STÖÐ 2

10.20 Meistaradeildin í hestaíþróttum 2010 (e)

14.45

Arsenal – Burnley, beint

STÖÐ 2 SPORT 2

10.50 Leiðarljós (e)
11.35 Leiðarljós (e)
12.20 Kastljós (e)
13.00 Kiljan (e)
13.50 Ballaða Edvards Griegs (e)
14.45 Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 2009 (e)

Deadliest Sea SKJÁREINN

▼

19.30

15.20 Sveitaskvísur (Cow Belles) (e)
16.50 Lincolnshæðir
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (Álftanes - Garðabær) (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Spaugstofan
20.10 Gettu betur
21.20 Valdi og Grímsi: Dauðinn í

deiginu (Wallace and Gromit: A Matter of
Loaf and Death)

22.00 Þjóðatatkvæðagreiðsla um Icesave

19.35

STÖÐ 2

Hoodwinked

22.15 Svo kom Pollý (Along Came Polly)
23.45 Þjóðatatkvæðagreiðsla um Icesave

23.55 Mannabörn (Children of Men) (e)
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
08.55 Barnatími Stöðvar 2
09.20 Latibær (14:18)
09.45 Daffi önd og félagar
10.05 Ofurmennið
10.50 Njósnaraskólinn
11.15 Wildfire
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Wipeout USA
14.35 Logi í beinni
15.25 Sjálfstætt fólk
16.05 Auddi og Sveppi
16.45 The Big Bang Theory (9:23)
17.10 ET Weekend Allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það nýjasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Veður
19.10 Ísland í dag - helgarúrval
19.35 Hoodwinked Teiknimynd fyrir

▼

08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil, Tóta trúður, Tóti og Patti, Ólivía, Úganda,
Elías Knár, Kobbi gegn kisa, Millý og Mollý
og Hrúturinn Hreinn.

SKJÁR EINN

alla fjölskylduna þar sem snúið er út úr ævintýrinu um Rauðhettu og úlfinn.

20.55 Fantastic Four. Rise of the Silver Surfer Framhald spennumyndar um
hinar fjórar fræknu ofurhetjur.

19.40

Spaugstofan SJÓNVARPIÐ

08.00 Yours, Mine and Ours
10.00 Dr. No
12.00 TMNT
14.00 Yours, Mine and Ours
16.00 Dr. No
18.00 TMNT
20.00 Analyze This Gamanmynd með
Billy Crystal og Robert De Niro í aðalhlutverkum.

20.00

American Idol

STÖÐ EXTRA

22.00 Red Corner
00.00 Blood Diamond
02.20 City of Fear
04.00 Red Corner
06.00 Man About Town

22.25 Madison Sannsöguleg mynd með
James Caviezel úr Passion of the Christ í aðalhlutverki hvunndagshetju, ofurhuga frá
smábæ sem staðráðinn var í að smíða hraðskreiðasta bát sem þekkst hafði árið 1971 og
sigra í hraðbátakappi sem átti eftir að vekja
athygli um gervöll Bandaríkin.
00.05 A History of Violence Viggo
Mortensen leikur mann sem reynir að flýja
undan mafíunni, hefja nýtt líf og eignast fjölskyldu í rólegum smábæ. En sá sem er eitt
sinn í mafíunni er ávallt í mafíunni.

01.40 Legend of Zorro
03.45 Submerged
05.20 The Big Bang Theory (1:23)
05.45 Fréttir

09.00 PGA Tour Highlights Skyggnst á
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi.
09.55 Inside the PGA Tour 2010 Árið
fram undan skoðað gaumgæfilega og komandi mót krufin til mergjar.
10.20 Grosswallstadt - RN Löven Útsending frá leik í þýska handboltanum.

11.50 FA Cup - Preview Show 2010
Hitað upp fyrir ensku bikarkeppnina.

12.20 Portsmouth - Birmingham Bein
útsending frá leik í 8-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar.
14.25 Kýpur - Ísland Útsending frá vináttulandsleik sem fór fram á Kýpur.

16.10 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur

16.40 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki
helgarinnar í spænska boltanum.
17.10 Fulham - Tottenham Bein útsending frá leik í 8-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.05 7th Heaven (9:22) (e)
08.45 7th Heaven (10:22) (e)
09.30 Dr. Phil (e)
10.55 Dr. Phil (e)
11.35 Still Standing (13:20) (e)
11.55 What I Like About You (e)
12.15 Britain’s Next Top Model (e)
13.00 Samfés 2010 Söngvakeppni félagsmiðstöðva í Laugardalshöll.

16.00 Rules of Engagement (4:13) (e)
16.25 How To Look Good Naked Revisited (5:6) (e)

17.15 Food & Fun (e)
18.15 Girlfriends (22:23)
18.35 Game Tíví (6:17) (e)
19.05 Accidentally on Purpose (e)
19.30 Deadliest Sea Ný sjónvarps-

21.00 Real Madrid - Sevilla Útsending
frá leik í spænska boltanum.

mynd byggð á sannri sögu um ungan
mann sem fær vinnu á togara sem gerður er út frá Alaska. Aðalhlutverkin: Sebastian
Pigott, Kristen Holden-Ried, Greg Bryk, Ryan
Blakely og Ron White.

23.00 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt

21.00 Saturday Night Live (9:24) Grín-

19.15 Almeria - Barcelona Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

frá Ultimate Fighter þar sem margir af bestu
bardagamönnum heims leika listir sínar.

09.00 Tottenham - Everton Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
10.40 Goals of the Season 2008
11.35 Premier League World
12.05 PL Classic Matches: Manchest-

þáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi.

21.50 BRIT Awards 2010
23.40 Djúpa laugin (4:10) (e)
00.40 Spjallið með Sölva (3:14) (e)
01.30 Premier League Poker (9:15) (e)
03.10 Girlfriends (21:23) (e)
03.30 The Jay Leno Show (e)
04.15 Penn & Teller (1:10) (e)
04.45 Pepsi MAX tónlist

er City - Tottenham, 1994

12.35 Chelsea - Man. City Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.15 Premier League Preview
2009/10

14.45 Arsenal - Burnley Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3.
West Ham - Bolton Sport 4. Aston Villa Sunderland

▼

Söngvarinn Jon Bon Jovi er gestur
gamanþáttarins Saturday Night
Live sem Skjár Einn sýnir í kvöld
kl. 21.00.

ári. Ef að líkum lætur komast kjósendur að kolrangri niðurstöðu í
öðrum hverjum verðlaunaflokki. Að því leyti eru allar kosningar
eins.
Keppnin um bestu myndina er líka aðeins meira spennandi
en keppnin um Icesave-samninginn. Annars vegar stendur valið
á milli laga númer eitt frá 2010 um heimild fjármálaráðherra til
að veita ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda
vegna Icesave og laga númer 96 frá 2009 um heimild fjármálaráðherra til að veita ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda vegna Icesave og niðurstaðan er þegar ljós, og hins
vegar milli Avatar og The Hurt Locker og niðurstaðan er óljós.
Þegar menn hafa reytt hár sitt nógu grimmt yfir Icesaveþvarginu geta þeir tekið til við að ergja sig á niðurstöðum
Óskarsins og fussa yfir kanóníseringunni og yfirborðskenndum Ameríkönum þangað til á mánudaginn. Þá tekur Icesave
aftur við.

▼

„Um leið og þú verður sáttur við það
eitt að láta fara vel um þig þá taparðu
tækifærum til að sýna hvað í þér
býr.“

17.15 Wolves - Man. Utd. Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
19.30 Mörk dagsins
20.10 Leikur dagsins
21.55 Mörk dagsins
22.35 Mörk dagsins
23.15 Mörk dagsins
23.55 Mörk dagsins

VINTAGE

PARTRIDGE

myndaalbúm

skartgripatré

6.500 kr.

h. 36cm

18.00 Hrafnaþing
19.00 Eldhús meistaranna
19.30 Grínland
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Tryggvi Þór á alþingi
22.00 Kokkalíf
22.30 Heim og saman
23.00 Alkemistinn
23.30 Óli á Hrauni
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

4.600 kr.

CONCEAL
Ósýnilega hillan!
Lítil: 2.700 kr.

RINGLING
1.800 kr.

WALLFLUTTER

Stór: 3.900 kr.

AURORA

veggskraut

myndarammi

20 stk. í kassa

ca. 60x60cm

5.900 kr.

9.800 kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF VINSÆLU GJAFAVÖRUNUM FRÁ UMBRA

TEKK COMPANY
Sími 564 4400
www.tekk.is

Holtagarðar
Opið: Laugardag 10-17
Sunnudag 13-17

Kringlan
Opið: Laugardag 10-18
Sunnudag 13-17
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STÖÐ 2 KL. 20.55
Fantastic Four: Rise
of the Silver Surfer
Stöð 2 sýnir framhald
spennumyndar um hinar
fjórar fræknu ofurhetjur.
Að þessu sinni reyna
þær að stöðva silfraðan brimbrettakappa
sem hefur verið sendur
utan úr geimnum til að
tortíma mannkyninu. Með
aðalhlutverkin fara Jessica
Alba, Ioan Gruffudd, Chris
Evans og Michael Chiklis.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Wallace og Gromit: A Matter
of Loaf and Death
Sjónvarpið kl. 21.20
▼

Í KVÖLD

69

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Uppfinningamaðurinn Wallace og hundurinn hans Gromit hafa opnað glæsilegt
bakarí og reksturinn gengur vel. Einnig
er Wallace ákaflega upptekinn af fegurðardísinni og brauð-unnandanum
Piellu Bakewell og
er því annars hugar
þegar Gromit
reynir að vekja
athygli hans á
dularfullu hvarfi
fjölda bakara
í hverfinu.

06.30 Árla dags

13.00 Draumur um Ísland

18.53 Dánarfregnir

06.50 Bæn

14.00 Til allra átta

19.00 Tónar að nóni

08.00 Morgunfréttir

14.40 Lostafulli listræninginn

20.00 Sagnaslóð

08.05 Gatan mín

15.15 Vítt og breitt

20.40 Mánafjöll

09.03 Út um græna grundu

16.00 Síðdegisfréttir

21.10 Á tónsviðinu

10.15 Kvika

16.05 Orð skulu standa

22.10 Lestur Passíusálma

11.00 Vikulokin

17.05 Flakk

22.20 Hvað er að heyra?

12.02 Hádegisútvarp

18.00 Kvöldfréttir

23.15 Stefnumót

12.20 Hádegisfréttir

18.17 Bláar nótur í bland

00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

15.00 Nágrannar
15.20 Nágrannar
15.40 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Gilmore Girls (8:22) Lorelai Gilmore er einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel um vini og vandamenn.

17.40 Ally McBeal (19:23) Nú er komið
að John að takast á við Larry í réttarsalnum.
Einnig kemur að því að Ling verður ástfangin
en hún á erfitt með að viðurkenna það.

18.25 E.R. (9:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

19.10 Wipeout USA Bandaríska útgáfan
af skemmtiþætti þar sem buslugangurinn er
alsráðandi.

▼

20.00 American Idol (13:43) Níunda
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. Eins
og kunnugt er þá er Paula Abdul horfin af
braut en í hennar stað kemur Ellen DeGeneres sem mun aðstoða Simon Cowell, Randy
Jackson og Köru DioGuardi.
21.15 American Idol (14:43)
22.35 American Idol (15:43)
23.15 Logi í beinni
00.00 Auddi og Sveppi
00.40 Gilmore Girls (8:22)
01.25 Ally McBeal (19:23)
02.10 E.R. (9:22)
02.55 Sjáðu
03.20 Fréttir Stöðvar 2
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

BRÁÐFYNDIÐ OG ÍSMEYGILEGT VERK
12.10 The Green Green Grass 12.40 The Weakest
Link 13.25 Monarch of the Glen 14.15 My Hero
14.45 My Hero 15.15 My Hero 15.45 Strictly
Come Dancing 16.50 Strictly Come Dancing 17.35
Torchwood 18.25 Holby Blue 19.15 My Family
19.45 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps
20.15 The Weakest Link 21.00 The Jonathan
Ross Show 21.50 Primeval 22.40 The Mighty
Boosh 23.10 Marc Wootton Exposed 23.40 This
Is Dom Joly

10.00 Sign up 10.15 Tidens tegn 11.00 DR Update
- nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 11.30 Boogie
12.30 Teenageliv 13.00 X Factor 14.00 X Factor
14.35 Miss Marple 16.10 For sondagen 16.20
Held og Lotto 16.30 Carsten og Gittes Vennevilla
16.50 Sallies historier 17.05 Geniale dyr 17.30
TV Avisen med vejret 17.55 SportNyt 18.05
Min Sport 18.35 De store katte 19.00 Kroniken
20.00 Kriminalkommissær Barnaby 21.40 Sovnlos
i Seattle 23.20 Skagerrak

12.40 V-cup langrenn 14.05 Sport i dag 14.25
V-cup hopp 15.00 Sport i dag 15.15 V-cup hopp
17.00 Kometkameratene 17.29 Krem Nasjonal
18.00 Lordagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55
Mesternes mester 19.55 Topp ti - Melodi Grand
Prix 20.25 Med hjartet på rette staden 21.10 Fakta
på lørdag 21.35 Viggo på lordag 22.05 Kveldsnytt
22.20 Mr Brooks

SVT 1
13.15 Inför Vasaloppet 13.45 Tjejvasan 14.15
Vinterstudion 14.30 Bandy. Elitserien 16.50
Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
17.15 Merlin 18.00 Vid Vintergatans slut 18.30
Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Melodifestivalen
2010 20.30 Rapport 20.35 Brottskod. Försvunnen
21.20 Hitlåtens historia 21.50 Teatersupén 22.20
Rushmore 23.50 Postadress

EFTIR

BRAGA ÓLAFSSON
Mbl., GB

HÆNU
UNGARNIR
Fbl., EB

„Næst þegar einhver spyr mig hvað sé nú
mest spennandi í leikhúsunum, ætla ég að
nefna leik Braga Ólafssonar.“ DV. JVJ

LEIKSTJÓRI STEFÁN

JÓNSSON

LEIKARAR EGGERT

ÞORLEIFSSON RAGNHEIÐUR STEINDÓRSDÓTTIR

PÁLMI GESTSSON FRIÐRIK FRIÐRIKSSON KRISTBJÖRG KJELD VIGDÍS HREFNA PÁLSDÓTTIR
Lau 6/3
Fim 11/3
Fös 12/3
Lau 13/3

kl. 20:00
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U
U
U
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Fim 18/3
Fös 19/3
Lau 20/3
Fim 25/3

kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00
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U
U
U
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Fös 26/3
Fim 8/4
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kl. 20:00
kl. 20:00
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U
U
U
U
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U
U
Ö
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Dóri Gylfa átti að vera Icesave-kallinn
Logi Eldon Geirsson
Aldur: 27 ára.
Starf: Handboltamaður.
Fjölskylda: Sonur Geirs Hallsteinssonar og Ingibjargar Logadóttur.

Hjúskaparstaða: Á kærustuna
Ingibjörgu Elvu Vilbergsdóttur og
eiga þau von á sínu fyrsta barni.
Búseta: Býr í Lemgo í Þýskalandi.
Stjörnumerki: Meyja.
Logi Geirsson vinnur nú að bók um ævi
sína.
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var sagt að ástæðan væri sú að bankastjóri
Landsbankans kunni ekki við hann í hlutverkinu. Halldór telur að það hafi verið yfirklór. „Það var allt komið í fokk í þessum
banka og þessir drullusokkar búnir að
skíta upp á bak,“
segir hann.
Eins og
aðrir leikarar, sem
komu
nálægt því
að verða þekktir sem andlit eins mesta
klúðurs íslenskrar fjármálasögu, er Halldór ánægður með að auglýsingin var ekki
framleidd. „Þetta er það næsta sem ég
hef komist því að vera í lífshættu,“ segir
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LÁRÉTT
2. brennt vín, 6. tveir eins, 8. neitun,
9. nagdýr, 11. stöðug hreyfing, 12.
blíðskapur, 14. vísa leið, 16. drykkur,
17. angan, 18. skelfing, 20. óhreinindi,
21. karl.
LÓÐRÉTT
1. þurrka út, 3. öfug röð, 4. sár, 5.
sigti, 7. gjarnan, 10. arinn, 13. súld,
15. formóðir, 16. auð, 19. ónefndur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. on, 4. meiðsli,
5. mið, 7. fúslega, 10. stó, 13. úði, 15.
amma, 16. tóm, 19. nn.
LÁRÉTT: 2. romm, 6. ff, 8. nei, 9.
mús, 11. ið, 12. ástúð, 14. lóðsa, 16.
te, 17. ilm, 18. ógn, 20. im, 21. mann.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 10.

1 Prófessor Vilhjálmur Árnason.
2 Erling Jóhannesson.
3 Brian Cox og Paul Dano.

HURÐ SKALL NÆRRI HÆLUM Hall-

dór Gylfason hitti Hollendingana
sem áttu að framleiða Icesave-auglýsingu með honum í aðalhlutverki.

Mikið hefur rætt og
ritað um svokallaða
Bónus-mynd á
vefnum en það var
hægrivefurinn amx.
is sem greindi
fyrst frá henni.
Samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins
er um að ræða 20 ára afmælismynd fyrir Bónus sem Saga Film
framleiðir og var tilbúin fyrir margt
löngu. Hins vegar var ákveðið að
taka upp tvö viðtöl og bæta þeim
við myndina. Ekki mun vera ætlunin að sýna myndina í sjónvarpi
heldur mun hún eingöngu vera
hugsuð fyrir starfsmenn fyrirtækisins. Leikstjóri er Margrét Jónasardóttir.
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19

- afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

13

16

hann. „Ég er ekki viss um að ég
væri á lífi ef þetta hefði verið
gert. Ég hefði verið drepinn af
Hollendingi, Breta, Íslendingi
eða mér sjálfum.“
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„Ég var ráðinn í þetta djobb,“ segir leikarinn Halldór Gylfason.
Fréttablaðið sagði í gær frá því að leikarinn Erling Jóhannesson hefði í maí árið 2008
verið ráðinn í auglýsingu fyrir Icesave-útibú
Landsbankans í Hollandi. Erling átti að leika
listamann í auglýsingunni, sem var aldrei
framleidd, en Halldór Gylfason átti að leika
aðalhlutverkið.
„Ég hitti Hollendingana sem áttu að framleiða auglýsinguna á bar niðri í bæ og þeir
splæstu á mig gin og tónik,“ segir hann.
Þegar Halldór var búinn að leika í alls kyns
prufutökum fyrir Hollendingana fékk hann
símtal um að babb væri komið í bátinn.
Stjórn Landsbankans hafði tekið ákvörðun
um að hætta við auglýsinguna í bili. Halldóri

SÖGULEG KVIKMYND Bragi Þór Hinriksson leikstjóri stefnir að því að brjóta blað í íslenskri kvikmyndagerð. Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið verður að öllum líkindum fyrsta íslenska kvikmyndin sem gerð verður í þrívídd.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRAGI ÞÓR: FJÖLSKYLDUMYND BRÝTUR BLAÐ Í KVIKMYNDASÖGUNNI

Algjör Sveppi gerð í þrívídd
„Við erum með þetta á teikniborðinu núna, þetta gæti verið mjög
spennandi,“ segir Bragi Þór Hinriksson leikstjóri og framleiðandi. Framhaldsmyndin Algjör
Sveppi og dularfulla hótelherbergið verður að öllum líkindum
fyrsta íslenska kvikmyndin sem
gerð verður með þrívíddartækni.
Fyrsta myndin um Sveppa og
ævintýri hans sló eftirminnilega
í gegn í sumar en nú á að hugsa
hlutina í stærra samhengi. „Þrívíddartæknin hefur gengið í gegnum mikla þróun undanfarin tvö ár
og nú er svo komið að hún er orðin
yfirstíganleg,“ segir Bragi kokhraustur.
Vinsældir þrívíddarmyndarinnar Avatar eru sennilega flestum
kunnar en hún hefur slegið aðsóknarmet um allan heim. Bragi bend-

ir hins vegar á að íslenska myndin
Bjarnfreðarson hafi skákað henni
í tvær vikur og þegar menn blandi
saman íslenskri kvikmynd og þrívídd þá hljóti það vera ágætis formúla. Hann bætir því við að svona
ævintýramynd eins og Algjör
Sveppi sé kjörinn vettvangur fyrir
menn að prófa sig áfram með þessa
tækni. „Allavega er efniviðurinn
fyrir hendi; draugar, álfar og alls
konar ævintýri,“ segir Bragi.
Kostnaðurinn við að koma sér
upp tækjum og tólum fyrir þrívídd er töluverður, hleypur á milljónum, enda þarf að taka myndina upp með tveimur tökuvélum í
stað einnar. „Það þarf til dæmis
að kaupa „monitor“ eða sérstakan
skjá fyrir leikstjórann þannig að
hann geti séð allar tökur í þrívídd
með sérstökum gleraugum. Þannig

að við verðum allir með gleraugu í
sumar,“ útskýrir Bragi sem hefur
þegar sótt námskeið í því hvernig eigi að taka upp kvikmynd af
þessu tagi. „Auðvitað getur þetta
síðan klúðrast og verið ömurlegt
en ég held að Sveppi sé líklega
eini maðurinn á Íslandi sem fyrirgefst slíkt klúður,“ segir Bragi
og hlær.
Sam-film kemur einnig að framleiðslu myndarinnar enda rekur
fyrirtækið þrívíddar-kvikmyndahús. Bragi telur augljóst að þrívíddin sé framtíðin, hún sporni
til að mynda við ólöglegu niðurhali. „Það er búið að fresta Harry
Potter því menn vilja gera hana í
þrívídd og sama gildir um Clash of
Titans og Prince of Persia. Þetta
er einfaldlega það sem koma skal.“
freyrgigja@frettabladid.is

Skjár einn hyggst taka til sýningar vefsjónvarpsþáttaröð Ólafs
Jóhannessonar, Popp-Óla, sem
heitir Circledrawers. Þættina prýða
margir af þekktustu leikurum
þjóðarinnar en auk þess koma
tveir leikarar úr Sopranos við sögu, þau
Steve Schirippia
og Sharon
Angela.
Þættirnir
voru
fjölmargir
en Ólafur
hefur nú klippt þá saman í þrjá og
verða þeir sýndir um páskana sem
er kannski vel við hæfi, enda fjallar
The Circledrawers um engla.
Og aðstandendur Reykjavik Fashion
Festival eru stórhuga og hafa lagt
nótt við dag í undirbúningi þessarar miklu tískuhátíðar. Eftir því sem
Fréttablaðið kemst næst stendur
til að gefa út blað í tengslum við
hátíðina en það er Tinni Sveinsson,
fyrrum ritstjóri Húsa &
hýbýla, sem stýrir því.
Myndaþáttur eftir Ara
Magnússon mun
meðal annars prýða
blaðið en allir sem
koma nærri hátíðinni gera það
- fgg
frítt.

Napalm Death á Eistnaflugi
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Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

„Þetta verður algjör sturlun,“ segir Stefán Magnússon, skipuleggjandi tónlistarhátíðarinnar Eistnaflug.
Breska dauðarokkhljómsveitin Napalm Death
kemur fram á Eistnaflugi í ár, en hátíðin er haldin árlega í Neskaupstað. Napalm Death var stofnuð
árið 1981 og er brautryðjandi í heimi dauðarokksins.
Þrátt fyrir að hljómsveitin sé búin að vera að í
næstum því 30 ár eru meðlimirnir enn þá í fullu
fjöri að sögn Stefáns. „Það er svo víðsfjarri að þeir
séu orðnir einhverjar lummur,“ segir hann. „Þeir
sem hafa séð þá úti tala um snilld. Algjöra snilld.“
Eistnaflug hefur stækkað ár frá ári, en fleiri en
þúsund gestir sóttu hátíðina í fyrra. Hljómsveitir á
borð við Mínus og Dr. Spock hafa boðað komu sína
í ár ásamt mörgum af helstu rokksveitum landsins.
Stefán skynjar mikla spennu fyrir Napalm Death.
„Gömlu hundarnir sem hlustuðu á Scum-plötuna
eru búnir að hafa samband við mig. Þeir trúa þessu
ekki,“ segir hann.
Meðlimir Napalm Death eru mjög spenntir fyrir
komunni til Íslands og ætla að sögn Stefáns að skoða
land og þjóð.
„Þeir ætla að fara í Dimmuborgir, taka túristann
og hafa gaman,“ segir Stefán. „Shane og Barney

BRAUTRYÐJENDUR Dauðarokksveitin Napalm Death er vænt-

anleg til landsins í sumar.

[meðlimir Napalm Death] eru þegar byrjaðir að
plana ferðalagið.“
Eistnaflug fer fram dagana 8. til 10. júlí og miðasala hefst eftir helgi. Miðaverð er að sjálfsögðu
6.666 krónur.
- afb
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Erfingi á leiðinni
Hin ástsæla söngkona Emilíana
Torrini á von á sínu fyrsta barni
í haust með breskum kærasta
sínum. Stutt er síðan hún hélt
þrenna vel heppnaða tónleika í
Háskólabíói. Litlu munaði reyndar
að hún gæti ekki komið þar fram
vegna veikinda en hún náði að
harka þau af sér og stóð sig á
endanum óaðfinnanlega, eins og
sönnum atvinnumanni sæmir.
Emilíana er um þessar mundir að
semja lög á næstu
plötu sína og eru
upptökur fyrirhugaðar næsta
vetur. Leiða má
að því líkur að
frumburðurinn
eigi eftir að hafa
umtalsverð áhrif
á laga- og
textasmíðarnar.
- fb

Epli handa Obama
Þegar Magnús Scheving settist
niður til að skrifa um ævintýrin
í Latabæ hefur varla hvarflað
að honum að ritstörfin myndu
leiða hann á fund við forsetafrú
Bandaríkjanna. Engu að síður hitti
íþróttaálfurinn Michelle Obama
í Washington í gær þar sem þau
spiluðu saman fótbolta. Tilefnið
var að Latibær ætlar að leggja lið
herferð fyrir aukinni hreyfingu
bandarískra barna, sem forsetafrúin stendur fyrir ásamt bandarísku
fótboltastofnuninni.
Magnús stjórnaði upphitun í
Bruce Monroe-barnaskólanum
og deildi út íþróttanammi eins
og ávextir og grænmeti er
kallað í Latabæ.
Michelle var
viðstödd og
þáði epli.

Mest lesið
1

Íslendingur grunaður um
morð í Danmörku

2

Óvissustigi lýst yfir

3

Fannst látinn sunnan við
Hveragerði

4

Prinsessa í einelti

5

Handrukkarar dæmdir í 15
mánaða fangelsi

Nýr
iPod nano
Nýtt: innbyggð videoupptaka
Nýtt: FM- útvarp

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

