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ÞAKKLÆTI OG GLEÐI Þau Paul Ramses, Rosmary Atieno og sonur þeirra Fídel Smári eru himinlifandi yfir að mega nú dvelja á Íslandi. Sjálfur íhugar Paul að bjóða fram krafta
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
sína í íslenskum stjórnmálum, þó hann hafi ekki gert upp við sig hvaða flokkur eigi best við. Sjá síðu 20.
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i8 Gallerí er ﬂutt
af Klapparstíg og
komið í nýtt, en
gamalt, húsnæði
við Tryggvagötu.
Þar stendur nú
yﬁr sýning á verkum
Hreins Friðﬁnnssonar
mæðgin Edda Jónsdóttir
og þau
spennandi sýningaáætlu og Börkur Arnarson eru með
n jafnframt því sem
náð fótfestu á helstu
i8 hefur
myndlistarmessum
Atlantshafsins. Blaðamaður
beggja vegna
hitti Börk í nýja
inu sem er í senn
skrifstofa, sýningarsalur húsnæðfyrir verk þeirra
og geymsla
listamanna sem
i8 vinnur með, en
þeirrra hópi eru
í
stór nöfn, bæði íslensk
og erlend.
MYNDLIST PÁLL
BALDVIN BALDVINSSON
Mars 2010

Vín&veisla

Tryggvagötunni,
miðað við allt rýmið,
steinsnar frá
en skipulagið er rétt eins
mótum Geirsgötu, gatnaog
galleríplássið sjálftvinnuþörfin er:
ur hátt steinhús stender átta sinnum
átta metrar sem
eftir skipulaginu byggt
okkur fannst mjög
frá
fallegt. Ásmundur
neðsta hæðin hefur 1927,
og Steinþór í
undanKurt og pí – sem
farna áratugi
eru
hýst margs
kir arkitektar heldur ekki bara flinkonar starfsemi
en lengst
skilja hvað við
erum að gera og
af var þetta vörugeymsla
hvað við erum
að
höndla með – eru
með gamla laginu:
miklir áhugamenn
um myndlist sjálfir
hleðsluhurðum, stórum
og hafa unnið
með rými sem
burðarsúlum og gildum
eru til þess fallin
rými sem
sýna myndlist,
að
er bæði hátt
bæði opinber rými
ir sig í suður undir til lofts og teygog heimili fólks
sjávarbakkann
sem hefur þessa
sem Vesturgatan
þörf að lifa með
byggðist á. Vestan
myndlist í kringvið voru verslunarhús
um sig. Að mínu
viti
Geirs gamla Zoëga, og pakkhús
fantagóðu verki.“ hafa þeir skilað
austan megin
var þorp Hlíðarhúsabæjan
na. Hér
var kjarni gömlu
Byrjandi á tíunda
ári
Hingað hefur BörkurReykjavíkur.
Gallerí i8 er á
fimmtánda ári.
Arnarson og
hans fólk flutt
Það
var fyrst til húsa
i8 Gallerí af Klappí lágum kjallara
arstígnum þar
Ingólfsstræti 8
sem það hefur verið
– þaðan kom nafniðí
í nær áratug.
– varla fimmtíu
fermetra gólffleti.
Nú eru þau komin
í framtíðarhúsÁtta sinnum átta
næði og á gólfi
sem
„Við vorum með
fermetrar. Galleríið er tæplega 300
var frá upphafi
skrifstofu hérna geymslu og litla
sýningarstaður
í rúmt ár. Við
fyrir
vorum búin að
inn hóp listamanna. fámennan valvera að hugsa okkur
Börkur segir að
til hreyfings í
fyrir flutninginn
nær tvö ár. Komum
á Klapparstíg árið
hingað með fólk
2000 hafi orðið
að skoða verk sem
breyting á rekstrinekki var pláss
um, þá hafi orðið
fyrir á Klapparstígnum og þegar
orðið bisness en ljóst að þetta gat
hárgreiðslustofþau hafi í raun lítið
an Slippurinn,
kunnað til verks
sem
í
um af húsnæðinu, var í helmingnar sem var búin heimi listmiðlunfann sér annan
að vera háþróuð
stað gátum við
starfsemi beggja
farið að láta teikna
vegna Atlandsála
þetta rými upp
þótt innsæið hafi
eftir
verið til staðar.
Sumir verða hissa okkar þörfum.
þegar þeir sjá
hvað galleríið er
hlutfallslega lítið
FRAMHALD Á
SÍÐU 2

Börkur Arnarson

í nýju húsnæði i8

gallerí á Tryggvagötu

16.

Líflátshótanir hræða
túlka úr réttarhöldum
Sakborningar í alvarlegum brotamálum hafa orðið uppvísir að því að hóta
túlkum í dómsal, jafnvel lífláti. Fyrir vikið hefur ákæruvaldinu reynst erfitt að
útvega túlka og í sumum tilvikum hefur orðið að sækja þá til útlanda.
DÓMSMÁL Dæmi eru um að sakborn-

Veljum
nýtt framboð
um
eiðarleika
í vor

H

Borgarmálafélag F-lista

ingar í alvarlegum brotamálum hafi
hótað túlkum í dómsal og hrætt þá
svo að þeir hafa hætt í miðjum réttarhöldum. Ákæruvaldið hefur þá
þurft að bregða skjótt við og útvega
nýja túlka.
Embætti ríkissaksóknara sótti
nýverið mál þar sem túlkurinn varð
mjög hræddur og kvaðst aldrei ætla
að koma aftur. Annar túlkur var
fenginn til að hlýða á skýrslutöku,
til þess að úr því fengist skorið hvað
fram hefði farið. Í ljós kom að sakborningurinn hafði hótað túlknum
lífláti. Sækja hefur þurft dómtúlka
til annarra landa, því þeir sem eru

búsettir hér þora hreinlega ekki að
taka starfann að sér.
Þetta kemur fram í viðtali Fréttablaðsins við Valtý Sigurðsson ríkissaksóknara, Kolbrúnu Sævarsdóttur
saksóknara og Sigríði Elsu Kjartansdóttur saksóknara. Þau ræða í blaðinu í dag um breytingar sem orðið
hafa á rannsóknarferli brotamála
og störfum ákæruvaldsins með tilkomu skipulagðrar glæpastarfsemi
hér á landi.
„Það eru ekki til löggiltir túlkar í austurevrópskum málum hér á
landi,“ segir Kolbrún. „Oftast fáum
við fólk sem gerir þetta utan sinnar
hefðbundnu vinnu við eitthvað allt

annað. Eða þá að við verðum að fá
túlka að utan. Oft er þetta fólk skíthrætt.“
Í sumum grófum árásarmálum
hafa engir túlkar fengist og eitt tilvik nefna saksóknararnir þar sem
flytja þurfti inn túlka frá London. Í
því máli var um að ræða árás manna
á samlanda sína á Hverfisgötu.
Í mannslátsmálinu í sumarbústaðnum í Grímsnesi þurfti að skipta
um túlk og fá nýjan frá útlöndum.
„Í því tilviki var túlkurinn búinn
að fá nóg, auk þess sem sakborningarnir kröfðust þess að skipt yrði
um túlk,“ útskýrir Valtýr.
- jss / sjá síðu 12

Eldgosið á Fimmvörðuhálsi:

Tilkomumikið
en varasamt
NÁTTÚRA Í gærkvöldi var gríðarleg stemning í Fljótshlíð þegar
um þúsund manns lögðu leið
sína þangað að skoða eldgosið á
Fimmvörðuhálsi. Þeir sem hætta
sér í návígi við gosið eru hvattir
til að vera vel búnir. - gb / sjá síðu 4
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Fundur íslenskra ráðherra með framkvæmdastjóra AGS í Washington í gær:

Hvammstangi fær ekki skóla:

Endurreisnin hér gengið vel

Framhaldsdeild
ekki möguleg

EFNAHAGSMÁL Íslenskir ráðherrar

Elías, er komið að svardögum?
„Þú verður að spyrja einhvern
annan að því.“
Elías Karl Guðmundsson náði alla leið
í úrslit spurningakeppnanna Útsvars og
Gettu betur, með liðum Garðabæjar og
Menntaskólans við Reykjavík.

FRÁ HLUTHAFAFUNDINUM Bakkavarar-

bræður missa eignarhlut sinn í félaginu
eftir að því verður breytt í einkahlutafélag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bakkavör vill úr Kauphöll:

Fer eftir reglum
markaðarins
VIÐSKIPTI Samþykkt var á hluthafafundi Bakkavarar í gær að
óska eftir afskráningu félagsins.
Að því loknu verður Bakkavör
breytt í einkahlutafélag.
Til stóð að breyta Bakkavör
í einkahlutafélag í gær en bæði
Kauphöllin og Fjármálaeftirlitið
gerðu athugasemdir við það.
Einkahlutafélögum er bannað að
vera skráð á markað og hefði það
verið brot á Kauphallarreglum að
breyta félagaformi Bakkavarar
fyrir afskráningu.
Kauphöllin getur beitt félög sem
brjóta reglur févíti, allt að tíföldu
árgjaldi auk 0,002 prósenta af
markaðsvirði félagsins. Árgjaldið
er 825 þúsund krónur.
- jab

DÓMSMÁL
Íslensk kona ákærð í Perú
Ríkissaksóknari Perú hefur ákært
íslenska konu sem tekin var með tvö
kíló af kókaíni á flugvelli í Perú fyrir
hálfum mánuði að því er fram kom í
kvöldfréttum RÚV. Hún er ákærð fyrir
að fjármagna kaupin og vörslu fíkniefna sem hún er grunuð um að hafa
ætlað að selja á alþjóðlegum markaði.

LÖGREGLUMÁL
Sinubruni við Korpúlfsstaði
Slökkvilið barðist í gærkvöldi við
stóran sinubruna við veginn að
Korpúlfsstöðum. Talið var að eldurinn
væri á allt að 3.000 fermetra svæði, en
hvorki hús né trjágróður var í hættu.
Ekki var búið að slökkva eldinn þegar
Fréttablaðið fór í prentun.

sem funduðu með forsvarsmönnum
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS)
lögðu mikla áherslu á að endurskoðun á efnahagsáætlun íslenskra
stjórnvalda og sjóðsins tefðist ekki
vegna Icesave-málsins.
„Það kom skýrt fram að menn hér
líta svo á að endurreisnin íslenska
hafi gengið ágætlega og við séum að
standa fullkomlega við okkar hluta
af áætluninni,“ segir Gylfi Magnússon efnahags- og viðskiptaráðherra. Gylfi átti, ásamt Steingrími
J. Sigfússyni fjármálaráðherra, fund
með Dominique Strauss-Kahn, fram-

DOMINIQUE
STRAUSS-KAHN

GYLFI MAGNÚSSON

kvæmdastjóra AGS, auk annarra
yfirmanna hjá sjóðinum. Þrátt fyrir
það komst ekki á hreint hvenær áætlunin verður tekin á dagskrá.

Eftir fundahöld gærdagsins bindur Gylfi vonir við að áætluninni
verði þokað áfram. „Það var ríkur
skilningur á því að það væri óviðunandi að áætlunin myndi tefjast,“
segir hann.
Hann segir íslensku ráðherrana
ekki hafa verið beitta þrýstingi um
að komast að niðurstöðu í deilunni
við Breta og Hollendinga vegna
Icesave, þó vissulega hafi öllum
verið ljóst að ljúka þurfi því máli.
Staðan í því máli sé þó sú að allir
aðilar þurfi að vera tilbúnir til að
koma að málinu til að hægt verði að
ljúka því.
- bj

Milestone-piltur sakar
lögregluna um njósnir
Íslenskur heimildarmaður hafði samband við Wikileaks og sagði lögreglu hafa
yfirheyrt sig tímunum saman um vefsíðuna. Sami piltur og stal gögnum frá
Milestone og falbauð fjölmiðlum. Var handtekinn við innbrot í Málningu hf.
LÖGREGLUMÁL Ásakanir forsvars-

manna vefsíðunnar Wikileaks
þess efnis að íslensk lögregla hafi
handtekið starfsmann vefsíðunnar og yfirheyrt í 21 klukkustund
má rekja til þess þegar piltur á
sautjánda ári var gripinn við innbrot í fyrirtækið Málningu í Kópavogi á mánudagskvöld. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins var þar
á ferð sami piltur og stal gögnum
frá Milestone í desember og bauð
fjölmiðlum til kaups.
Ríkisútvarpið hafði eftir Julian Assange, forsvarsmanni Wikileaks, á fimmtudag að aðstandendur vefjarins hefðu þurft að sæta
njósnum og ofsóknum af hálfu
bandarískra yfirvalda eftir að þeir
komust yfir myndband sem á að
sýna árás bandarískrar herþotu á
óbreytta borgara. Unnið hafi verið
að tæknilegri vinnslu myndbandsins hér á landi og þá hafi ýmislegt
undarlegt farið að gerast.
Assange fullyrðir að bandarískir leyniþjónustumenn hafi fylgt
honum í flugvél frá Íslandi til Noregs og að á mánudag hafi íslenskur starfsmaður vefsíðunnar verið
handtekinn og yfirheyrður í 21
klukkustund og meðal annars
sýndar myndir af Assange, teknar á laun.
Friðrik Smári Björgvinsson,
yfirmaður rannsóknardeildar
höfuðborgarlögreglunnar, staðfestir við Fréttablaðið að ungur
maður hafi verið handtekinn á
mánudagskvöld við innbrot, og að
það sé eina málið sem hugsanlega
kunni að tengjast ásökunum Wikileaks-manna. Hann vill ekki tjá
sig frekar um málið, en fullyrðir
að handtakan hafi ekkert með Wikileaks að gera og að engin rann-

MENNTAMÁL Ekkert fjármagn er
til að stofna framhaldsdeild á
Hvammstanga frá Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra. Þetta kemur
fram í svari mennta- og menningarmálaráðuneytisins við umleitan
sveitarstjórnar Húnaþings vestra
og Húnahornið greinir frá.
Sveitarstjórnin óskaði eftir því í
nóvember að ráðuneytið heimilaði
stofnun framhaldsdeildarinnar og
veitti því verkefni fjárhagslegan
stuðning. Í bréfi ráðuneytisins er
tilkynnt að ekki sé til fjármagn á
árinu 2010 til verkefnisins.
- shá

Kosningaúrslit birt í Írak:

Allawi fékk
flest þingsætin
ÍRAK, AP Flokkabandalag Ayads
Allawi, fyrrverandi forsætisráðherra Íraks,
fékk 91 þingsæti í kosningunum sem
haldnar voru 7.
mars.
Flokkabandalag Nouris
al-Maliki,
núverandi forAYAD ALLAWI
sætisráðherra,
fékk 89 þingsæti, tveimur minna
en Allawi.
Úrslitin voru loks kunngerð í
gær, tæpum þremur vikum eftir
kosningarnar.
Sameinuðu þjóðirnar segja
framkvæmd kosninganna ekki
gefa tilefni til að tortryggja úrslitin. Al-Maliki sagðist hins vegar í
gær ekki ætla að fallast á þau. - gb

Eftirlit með litaðri dísilolíu:
WIKILEAKS Pilturinn var með fartölvu í fórum sínum sem hann sagði eign Wikileaks.

Hann hefur átt við erfiðleika að stríða og dvalið á meðferðarstofnun.

sókn standi yfir á vefsíðunni eða
forsvarsmönnum hennar.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var pilturinn handtekinn við innbrot í Málningu í Kópavogi. Pilturinn
var sá sami og stal trúnaðargögnum úr tölvu lögfræðings Milestone fyrir jól og
bauð fjölmiðlum þau síðan
til kaups.
Þegar pilturinn var
handtekinn á mánudag
var hann með fartölvu í
fórum sínum. Við yfirheyrslur sagði hann að
fartölvan væri eign
Wikileaks. Ekki liggur fyrir hvort pilturinn starfar í raun
fyrir Wikileaks. Hann
hefur átt við nokkra
erfiðleika að stríða og
hefur frá því að hann

var handtekinn vegna stuldarins
frá Milestone dvalið um hríð á meðferðarstofnun fyrir ungmenni.
Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra segir að um leið og
fréttist af málinu hafi það
verið kannað í ráðuneytinu og
óskað eftir upplýsingum frá
lögreglu. Skýr svör hafi fengist um að engin rannsókn stæði yfir. Ragna
segir enn fremur útilokað að bandarískir
leyniþjónustumenn
með lögregluvald
hafi verið hér við
störf. Til þess
hefði þurft að
koma til réttarbeiðni að utan. Svo
hefði ekki verið.
stigur@frettabladid.is

JULIAN ASSANGE

Um 300 sektir
á fjórum árum
SAMGÖNGUR Eftirlitsmenn Vega-

gerðarinnar stöðvuðu alls 6.332
ökutæki á árunum 2006 til 2009
til að kanna hvort ökumenn hefðu
dælt litaðri vinnuvélaolíu á tankana. Af þeim fjölda reyndust 312
brotlegir, samkvæmt upplýsingum
frá Vegagerðinni.
Sektarupphæðin fyrir að nota
litaða olíu á venjuleg farartæki fer
stighækkandi eftir þyngd ökutækisins. Að lágmarki nemur sektin
200 þúsund krónum og allt upp í
1.250 þúsund krónum fyrir farartæki yfir 20 tonnum.
- bj

TÆPLEGA 5% BROTLEG
Ár

Stöðvaðir Brotlegir Prósent

2006
2007
2008
2009
Samtals

1.141
1.446
1.481
2.264
6.332

77
83
75
77
312

6,7%
5,7%
5,1%
3,4%
4,9%

Börn í nýjum skóla í Mosfellsbæ fá fjögurra til sex vikna sumarfrí:

Hjá A4 er hægt að KEPPA í páskaföndri
Fram að páskum stendur A4 fyrir
páskaföndurkeppni.
Þátttakendur föndra fallegt páskaföndur
sem þeir skila í verslun A4 á Smártorgi
eða Akureyri.
Vegleg verðlaun eru í boði auk þess sem
þáttakendur fá páskaegg númer 3 frá
Nóa Síríus fyrir að taka þátt.
Skila þarf föndrinu inn fyrir 26. mars nk.
Sjá nánar á www.a4.is

Smáratorgi 1, Kópavogi + Sími: 580-0000 + sala@a4.is + www.a4.is
Gleráreyrum 2, Akureyri + Sími: 580-0060 + akureyri@a4.is + www.a4.is

Skólastarf allt árið um kring
MENNTAMÁL Nýr skóli, Krikaskóli, var tekinn í notk-

un í Mosfellsbæ í gær. Skólinn er fyrir börn á aldrinum eins til níu ára.
Í tilkynningu frá Mosfellsbæ kemur fram að
skólinn sé „sniðinn að þörfum nútímafjölskyldna“;
skólinn starfar frá klukkan 8 til 17 alla virka daga,
allt árið um kring. Börnin fá ekki hefðbundin frí
um jól, páska og sumar, eins og tíðkast í grunnskólum heldur taka börnin fjögurra til sex vikna sumarfrí.
Í tilkynningunni segir enn fremur að skólinn
miði við skólaár leikskólans, sem fylgi nútímalegu
heimilis- og atvinnulífi meðan grunnskólinn „virðist stundum miða við annað samfélag þar sem börn
fóru til sveita og voru vinnuafl á sumrin“. Tíminn
sem foreldrar, skólinn eða sveitarfélagið þurfa að
brúa geti verið ómarkviss.
Haldin var samkeppni um þróun skólastefnu
Krikaskóla fyrr á árinu og var vinningstillagan
unnin af hópi sem kallar sig Bræðing. Í honum eru
meðal annarra Andri Snær Magnason rithöfundur,
Helgi Grímsson skólastjóri, auk arkitekta, verkfræðinga, landslagsarkitekts og fleiri.
- bs

BRÆÐINGUR Í MOSFELLSBÆ Nemendur og kennarar í Krika-

skóla gerðu listaverk í anda skólastefnu skólans sem unnin
var af hópi sem kallar sig Bræðing.

PÁSKAR
Hvað ætlar þú að gera
um páskana?
Í Smáralind færðu allt sem þig vantar fyrir
ferðalagið, veisluna, frítímann og ferminguna.
Taktu þátt í skemmtilegum páskaleik,
þú gætir unnið páskaegg frá Nóa Siríus
eða gjafabréf frá Smáralind.
Sjáumst í páskaskapi!

Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000
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GENGIÐ 26.03.2010

Bandaríkjadalur

128,98

129,60

Sterlingspund

191,75

192,69

Evra

172,46

173,42

Dönsk króna

23,169

23,305

Norsk króna

21,289

21,415

Sænsk króna

17,764

17,868

Japanskt jen

1,3944

1,4026

SDR

195,12

196,28

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
228,6246
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Stjórnendur Óla á Hrauni:

Kvarta yfir orðum þingmanns
ALÞINGI Stjórnendur sjónvarps-

þáttarins Óla á Hrauni á ÍNN,
Ólafur Hannesson og Viðar Helgi
Guðjohnsen, hafa sent formlega kvörtun til Alþingis
vegna ummæla
þingmannsins
Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur í ræðustól. Þeir fara
fram á formlega afsökunarbeiðni frá
STEINUNN VALDÍS
Steinunni.
ÓSKARSDÓTTIR
Steinunn
Valdís var gestur í þættinum á
dögunum þar sem meðal annars voru rædd málefni samkynhneigðra. Í pontu á þingi
gagnrýndi hún svo þáttastjórnendurna fyrir andúð á samkynhneigðum.
Þessum ummælum mótmæla
þeir og segja að ekkert hafi
komið fram í þættinum sem réttlæti þau.
- sh

LÖGREGLUMÁL
Farmur féll af flutningabíl
Járngrind sem verið var að flytja á
flutningabíl féll af bílnum við Borgarnesbrú um miðjan dag í gær og
lenti á bíl sem kom á eftir flutningabílnum. Bíllinn hafnaði á grjótgarði
og þóttu par og barn sem í honum
voru hafa sloppið vel með lítilsháttar
meiðsl.

LEIÐRÉTTING
Í grein um nýjan fatahönnunarskóla
sem birtist í blaðinu á fimmtudag var
talað um Iðnskólann en rétt er að
skólinn heitir Tækniskólinn í dag.
Prjónakvöldin Fuglafit fara fram á
miðvikudögum í Farfuglaheimilinu á
Vesturgötu en ekki í Norræna húsinu.

Papandreou fagnar niðurstöðu evruríkjanna um stuðning við Grikkland:

Samkeppniseftirlitið eflt:

Tryggir Grikkjum svigrúm

Má skipta upp
fyrirtækjum

BRUSSEL, AP „Bæði Evrópa og Grikk-

land koma sterkari út úr þessari
kreppu,“ segir George Papandreou, forsætisráðherra Grikklands,
ánægður með að leiðtogar sextán
Evrópusambandsríkja hafi ákveðið að koma Grikklandi til hjálpar í
fjárhagsvandræðunum.
Papandreou segir reyndar langt
í að Grikkir komist út úr erfiðleikum sínum, en samkomulag evruríkjanna sextán gefi landinu svigrúm til að vinna sig út úr vandanum
með ströngum aðhaldsaðgerðum
heima fyrir.
Á síðasta ári var fjárlagahalli

Grikklands 12,7
prósent, en það
er fjórum sinnum meira en
reglur Evrópusambandsins
leyfa.
Í te ngslu m
við leiðtogafund
EvrópusamGEORGE
bandsins í BrusPAPANDREOU
sel samþykktu
evruríkin sextán, á sérstökum
neyðarfundi á fimmtudag, að veita
Grikkjum lán ef aðrir lánamöguleikar lokast.

Í gær styrktist evran nokkuð
gagnvart dollar og vaxtamunur
grískra og þýskra ríkisskuldabréfa
minnkaði, sem er til marks um að
heldur meira traust ríki nú á Grikklandi á fjármálamörkuðum.
Ýmislegt fleira var rætt á leiðtogafundi Evrópusambandsins, sem
lauk í gær, þar á meðal loftslagsmálin og sáu leiðtogarnir sig neydda til
að skipta um aðferð í alþjóðadeilum
um þau. Í staðinn fyrir að þrýsta á
önnur ríki um að draga verulega úr
losun gróðurhúsalofttegunda ætla
þau að leggja áherslu á breytingar
í smærri skrefum.
- gb

SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftirlitið mun fá víðtækar heimildir til að grípa inn í starfsemi
fyrirtækja á markaði, þar með
talið skipta upp markaðsráðandi fyrirtækjum, verði lagafrumvarp viðskiptaráðherra að
lögum.
Heimilt verður að skipta upp
fyrirtækjum ef skipulag, uppbygging eða athafnir þess hamla
samkeppni. Beita má ákvæðum þessum þó fyrirtækin brjóti
ekki beinlínis gegn bannákvæðum samkeppnislaga.
- bj

Stöðugur straumur fólks og
stemning í Fljótshlíðinni
Lögregla og hjálparsveitir hafa mikinn viðbúnað vegna ferðamannastraums á eldgosaslóðir um helgina.
Fólk er hvatt til að fara varlega og vera vel búið. Útivist skipuleggur hópferð frá Skógum í dag.
NÁTTÚRA Stöðugur straumur fólks hefur verið
síðustu tvö kvöld austur í Fljótshlíð og upp
á Fimmvörðuháls. Um helgina má búast við
þungri umferð og jafnvel öngþveiti.
Lögreglan segir að um þúsund manns hafi
verið við Þórólfsfell í Fljótshlíð í gærkvöldi,
en þaðan er mjög gott útsýni yfir til gosstöðvanna.
Sveitarfélagið á staðnum hefur síðustu daga
verið að útbúa betri aðstöðu við Þórólfsfell og
brúa litla á svo fólksbílum sé fært að fjallinu.
Yfir hundrað jeppar voru komnir lengra, alla
leið inn að Emstrum þar sem vel sést yfir á
Fimmvörðuháls. Þórsmörk verður hins vegar
áfram lokuð allri umferð vélknúinna ökutækja,
þar á meðal fjórhjóla og vélsleða.
Hjálparsveitir verða til taks ef eitthvað fer
úrskeiðis og lögreglan hefur mikinn viðbúnað,
meðal annars á þjóðveginum og í Fljótshlíðinni.
Þeir sem hyggja á gönguferð upp á Fimmvörðuháls til að komast í návígi við gosið eru
hvattir til að fara vel búnir, í góðum skóm,
hlýjum fötum og með kjarngott nesti til heils
dags.
Jarðfræðingar ráðleggja fólki að halda sig
á hæðum og hólum og ekki dvelja í lægðum
nema vindur sé nokkur.„Það eru eiturgös sem
koma úr gígnum og þau eru ekkert þægileg.
Þau geta bæði skaðað lungun til langframa
og þau geta líka drepið menn,“ segir Ármann
Höskuldsson jarðfræðingur, sem hefur fylgst
náið með þróun gossins.
Hann segir meginstraum eldhraunsins
enn streyma úr gígnum í norðaustur niður í
Hrunagil, en síðan á miðvikudag hefur hraunstraumurinn stíflast nokkrum sinnum og
því leitað æ meir niður vestan megin, niður í
Hvannárgil.
Ferðafélagið Útivist hefur skipulagt hópferð
frá Skógafossi upp á Fimmvörðuháls í dag.
Lagt verður af stað klukkan ellefu, og reiknað
er með tólf til fimmtán klukkustunda ferð.
gudsteinn@frettabladid.is

KÆLISKÁPA

TILBOÐ

NÝI HRAUNFOSSINN Í HVANNÁRGILI Tignarleg náttúruöflin láta ekki að sér hæða. Úr gosgígnum á Fimmvörðuhálsi

rennur hraunelfur niður í Hvannárgil.

MYND/JÓN HAUKUR STEINGRÍMSSON

Á strigaskóm á Fimmvörðuháls
„Á bakaleiðinni mættum við fólki sem var bara á gallabuxum og
strigaskóm, með Snickers og orkudrykki í nesti,“ segir Ragna Sif Árnadóttir úr Hjálparsveit skáta í Kópavogi, sem fór upp á Fimmvörðuháls
á miðvikudag. „Þau ætluðu sko ekkert að láta strigaskóna stoppa sig.“
Frá Skógum er um fimmtán kílómetra ganga upp á Fimmvörðuháls
og að gosstöðvunum, og því vissara að vera vel búinn til fjallgöngu
þar að vetrarlagi.
„Þegar komið er upp á brúnina fyrir ofan Skóga þá er snjór það
sem eftir er,“ segir Ragna Sif. „Þótt veðurspáin sé góð, þá getur það
breyst skyndilega og þótt hlýtt sé á Skógum getur verið skítakuldi
þarna uppi.“

RAGNA SIF ÁRNADÓTTIR „Þótt

hlýtt sé á Skógum getur verið
skítakuldi þarna uppi.“

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante

Ingibjörg
Karlsdóttir

7
7 -2

veðurfréttamaður

SÓL EÐA ÉL Það
lítur út fyrir bjart
veður um landið
sunnan- og vestanvert þessa helgina
en éljagang norðan og austan til.
Það kólnar heldur
í veðri og verður
líklega frost víðast
hvar á landinu á
morgun en frostlaust með suðurströndinni í dag.

Á MORGUN
Strekkingur með SV- og
SA-strönd annars hægari.

-3

8
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7

-2

-2
-3

7
7

15

-7

-3

-2

-4

-1

3

6

2

-3
-3
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MÁNUDAGUR
Strekkingur S-lands
annars hægari.

-2

-2

7°

Frankfurt

10°

Friedrichshafen

10°

Gautaborg
Las Palmas

2
6

10°

Kaupmannahöfn

15 0
7

14°

Berlín
Billund

-1

19°

Basel

7°
7°
21°

London

13°

Mallorca

18°

New York

8°

Orlando

26°

Ósló

4°

París

13°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

5°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is

Kaupauki:

12.000 KR.
INNEIGN
yfir árið

Vegleg vortilboð
LG POPCORN – 3G

LG VIEWTY – 3G

Stílhreinn og flottur 3G sleðasími með myndavél,
tónlistarspilara og FM útvarpi.

Frábær 3G sími með stórum snertiskjá, flottri 5MP
myndavél, tónlistarspilara og FM útvarpi.

Símalán – útborgun:

Símalán – útborgun:

ENNEMM / SÍA / NM4 1 0 3 7

0 kr.

Eftirstöðvum dreift á allt
að 12 mánuði.*
1.000 kr. inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.
Staðgreitt: 22.900 kr.

0 kr.

Það er
800 7000 • siminn.is

Eftirstöðvum dreift á allt
að 12 mánuði.*
1.000 kr. inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.
Staðgreitt: 29.900 kr.

* Ef greitt er með kreditkorti er hægt að dreifa eftirstöðvunum vaxtalaust á allt að 12 mánuði. Greiðslugjald er 250 kr./mán.

FLOTTIR LG FARSÍMAR
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KJÖRKASSINN

Tæplega þrítugur ökumaður dæmdur í fangelsi og til greiðslu skaðabóta:

Fjölga sumarstörfum nema:

Ók niður lækni á reiðhjóli

Þrefalda fyrri
fjárframlög

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur karl-

Á að hleypa Íslendingum fram
fyrir útlendinga við matvælaúthlutun?
JÁ

61,7%
38,3%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að reyna að sjá
eldgosið á Fimmvörðuhálsi með
berum augum?
Segðu þína skoðun á visir.is

maður hefur verið dæmdur í tíu
mánaða fangelsi og til greiðslu 333
þúsunda króna í skaðabætur fyrir
að aka niður mann á reiðhjóli.
Hjólreiðamaðurinn, sem er
læknir, var á leið til vinnu sinnar að morgni dags. Bifreið var þá
ekið fram hjá honum og einhver
kallaði til hans. Bifreiðin var
stöðvuð á plani rétt hjá og ákvað
hljóðreiðamaðurinn að hjóla þangað ef vera kynni að fólkið í bílnum ætti erindi við hann. Fyrir
dómi sagði hann slíkt koma fyrir
þar sem hann væri læknir. Svo

AMFETAMÍN Ökumaðurinn var meðal
annars undir áhrifum amfetamíns.

reyndist ekki vera, enda þekktust
mennirnir ekkert. Hins vegar fór
ökumaður bílsins að spyrja hjól-

reiðamanninn hvort hann hefði
ekki efni á bíl og hvernig honum
þætti bíllinn sinn. Mennirnir
áttu frekari orðaskipti, sem enduðu með því að læknirinn hjólaði
í burtu. Bílnum var þá ekið á mikilli ferð á eftir honum með þeim
afleiðingum að hann skall í götuna. Hann hlaut heilahristing,
brot á úlnliðsbeinum og áverka og
tognun á líkama.
Ökumaðurinn var undir áhrifum áfengis og fíkniefna, sem hann
taldi ástæður athæfis síns, auk
„mannaláta“. Hann var sviptur
ökurétti í þrjú ár.
- jss

MENNTAMÁL Reykjavíkurborg og
mennta- og menningarmálaráðuneytið hafa aukið stórlega framlög
til Nýsköpunarsjóðs námsmanna.
Framlag ráðuneytisins fer úr 20
milljónum króna í 90, og framlag borgarinnar úr 20 milljónum
í 30, segir Elías Jón Guðjónsson,
aðstoðarmaður ráðherra.
Með auknu fjármagni verður
hægt að tryggja yfir 400 háskólanemum sumarvinnu við rannsóknar- og þróunarstarf.
Sprenging varð í umsóknum til
Nýsköpunarsjóðs á síðasta ári. - bj

Svört skýrsla um lyfjaneyslu:

Fasteignaskrá Íslands:

Fölsuð lyf keypt
í bílförmum

71 kaupsamningi þinglýst

HEILBRIGÐISMÁL Rannsókn Sam-

VIÐSKIPTI Alls var 57 kaupsamningum þinglýst á höfuðborgarsvæðinu í nýliðinni viku. Þar af voru
38 samningar um eignir í fjölbýli,
sextán samningar um sérbýli og
þrír samningar um annars konar
eignir en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 1.565 milljónir króna
og meðalupphæð á samning 27,5
milljónir króna. Þetta kemur fram
á vefsíðu Fasteignaskrár Íslands.
Þá var fimm kaupsamningum
þinglýst á Suðurnesjum, fimm á
Akureyri og fjórum á Árborgarsvæðinu.

taka gegn misferli og spillingu á
heilbrigðissviði (EHFCN) sýnir að
markaður með fölsuð lyf í Evrópu
nemur 10,5 milljörðum evra á ári,
eða um 1.200 milljörðum íslenskra
króna.
Rannsóknin, sem gerð var að
frumkvæði lyfjarisans Pfizer,
náði til fjórtán þúsund manns í
fjórtán löndum en einn af hverjum
fimm viðurkenndi að hafa keypt
lyfseðilsskyld lyf með ólögmætum
leiðum. EHFCN segir það jafngilda því að 77 milljónir Evrópubúa kaupi slík lyf á hverju ári.
- shá

HROGNATAKA Verð á grásleppuhrognum er afar gott um þessar mundir.
FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Brælur hamla veiðum:

Mun fleiri á
grásleppu í ár
SJÁVARÚTVEGUR Mun fleiri bátar
sækja á grásleppuveiðar í ár en í
fyrra. Alls er 161 bátur byrjaður á
veiðum í ár en þeir voru 78 í fyrra
á sama tíma, að því er kemur
fram á vef smábátasjómanna.
Það sem af er vertíð hefur
veiðin verið mjög misjöfn, allt frá
því að menn hafi komið með nokkur kíló af hrognum eftir umvitjun upp í að fá tunnu í trossu, sem
kallast vera mok. Samkvæmt
tölum frá Fiskistofu hefur mestu
verið landað á Bakkafirði, fimmtán tonnum, fjórtán á Húsavík og
þrettán tonnum hafði verið landað
á Siglufirði á miðvikudag.
- shá

BENEDIKT PÁFI Á PÉTURSTORGINU Páfagarður segir fréttaflutninginn lið í rógsherferð gegn páfanum.

NORDICPHOTOS/AFP

Stórfelld misnotkun í
heyrnleysingjaskólum
Hneykslismál skekja kaþólsku kirkjuna sem liggur undir ámæli fyrir að hylma
yfir kynferðisbrot áratugum saman. Benedikt XVI. er sagður hafa hundsað tilkynningar um prest sem misnotaði allt að 200 nemendur í heyrnleysingjaskóla.
BANDARÍKIN, AP Tvö mál hafa komið

upp með stuttu millibili um stórfellda og áralanga misnotkun
kaþólskra presta á nemendum í
heyrnleysingjaskólum í Bandaríkjunum og á Ítalíu. Páfagarður
er sakaður um að hafa hylmt yfir
brotin í báðum tilfellum.
Stórblaðið New York Times
greindi frá því í vikunni að
árið 1996 sendi erkibiskupinn í
Wisconsin bréf til Páfagarðs og tilkynnti um prest í Milwaukee, sem
grunaður var um að hafa misnotað allt að 200 nemendur í heyrnleysingjaskóla á árabilinu 1950 til
1975.
Erindið lenti á borði Benedikts
XVI., sem þá hét Joseph Ratzinger,
og var yfirmaður svonefnds trúarráðs kaþólsku kirkjunnar og hafði

meðal annars umsjón með viðurlögum við agabrotum kirkjunnar
þjóna. Erkibiskupinn fékk engin
svör frá Ratzinger. Sjö mánuðum
síðar fékk hann boð frá næstráðanda Ratzinger um að beita prestinn viðeigandi viðurlögum kirkjunnar, en gera það með leynd.
Stuttu síðar var sú skipun dregin til baka þar sem presturinn var
sagður hafa gert yfirbót, auk þess
sem brotin væru fyrnd.
Hitt málið kom fram í dagsljósið í fyrra, þegar 67 fyrrverandi
nemendur í heyrnleysingjaskóla
í Veróna á Ítalíu sökuðu 24 presta
um áralangar nauðganir og misnotkun. Biskupinn í Veróna neitaði þessum ásökunum í fyrstu en
eftir að einn prestanna játaði að
hafa brotið á nemanda var efnt

til innanhússrannsóknar. Þar var
aftur á móti ekki rætt við nemendurna fyrrverandi en eftir að málið
komst í hámæli hafa talsmenn
kirkjunnar heitið að bæta úr því.
Hneykslismál skekja kaþólsku
kirkjuna um þessar mundir. Vika
er síðan páfi bað fórnarlömb kynferðisofbeldis á Írlandi afsökunar
á sinnuleysi kirkjunnar og í Þýskalandi er verið að rannsaka mál
tveggja presta og tveggja nunna
sem grunuð eru um að hafa beitt
börn ofbeldi.
Vatíkanið gagnrýndi fréttaflutning New York Times harðlega og
segir hann lið í rógsherferð gegn
páfanum, sem gangi út á að kenna
kaþólsku kirkjunni um útbreidda
meinsemd sem sé alls ekki bundin
við hana.
bergsteinn@frettabladid.is

LITLA FÓLKIÐ Leikföngin voru mjög
vinsæl um áratugaskeið og eru eflaust
til á mörgum íslenskum heimilum.

Lést af völdum leikfangs:

Litla fólkið frá
Fisher-Price
hættulegt
NEYTENDAMÁL Tíu mánaða stúlka

í Kanada lést nýverið þegar leikfang úr smiðju framleiðandans
Fisher-Price festist í koki hennar. Leikfangið var úr vörulínunni
Litla fólkinu. Leikföngin voru
framleidd á árunum 1965 til 1991,
ýmist úr tré eða plasti, og eru líklega til á fjölda íslenskra heimila.
Í tilkynningu frá Neytendastofu
er sérstaklega varað við leikföngunum í ljósi atburðarins. Fólki er
ráðlagt að henda þessum leikföngum. Leikföng með sama nafni sem
framleidd hafa verið eftir 1991 eru
stærri og því ekki hættuleg.
- sh
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Sveitarfélagið Skagafjörður:

Allt að þrjátíu prósenta verðmunur á dýrustu og ódýrustu páskaeggjunum:

1 Hvað heitir leikstjóri myndarinnar Kóngavegur?

2 Hvað fengi Besti flokkurinn
marga menn kjörna í borgarstjórn samkvæmt könnun
Fréttablaðsins?
3 Í hvaða skóla er Elías Karl
Guðmundsson, sem keppir bæði
í lokaúrslitum Útsvars og Gettu
betur?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 66

Ódýrust í Krónunni og Bónus

Ungt fólk óttast
atvinnuleysi

NEYTENDUR Talsverður verðmun-

ATVINNUMÁL Fimmtíu unglingar

ur var milli verslana á hæsta og
lægsta verði á páskaeggjum í könnun verðlagseftirlits ASÍ í matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu á
föstudag í síðustu viku.
Oftast var tuttugu til þrjátíu prósenta verðmunur á hæsta og lægsta
verði á páskaeggjum frá Nóa Síríusi og fjórtán til sautján prósenta
munur á verði páskaeggja frá
Freyju.
Páskaegg númer fjögur frá Nóa
Síríusi var ódýrast í Bónus, eða
á 1.059 krónur. Sama egg kostaði

PÁSKAEGG Oftast var á milli tuttugu til
þrjátíu prósenta verðmunur á hæsta og
lægsta verði páskaeggja í verðkönnun
ASÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1.399 krónur í Nóatúni. Verðmunurinn er 32 prósent.

Bónus og Krónan voru oftast
með lægsta verðið í könnuninni
eða í fimm tilvikum af ellefu í
hvorri verslun.
Auk þess var verðið einungis
einni krónu hærra í Krónunni en
í Bónus á öllum þeim fjórum tegundum páskaeggja sem fáanlegar
voru í báðum verslunum.
Samkaup-Úrval var oftast með
hæsta verðið í könnuninni eða á
sex af þeim ellefu eggjum sem
skoðuð voru, samkvæmt verðkönnun ASÍ.
- jab

sem sækja nám í Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra vantar sumarvinnu í sveitarfélaginu Skagafirði
í sumar. Feykir.is segir frá könnuninni sem Hús frítímans, miðstöð tómstundastarfs á svæðinu
gerði meðal ungmenna á aldrinum
16-18 ára.
Félags- og tómstundanefnd
sveitarfélagsins hefur óskað eftir
svari frá félagsmálaráðuneyti
og Lýðheilsustöð við umsókn um
styrk til að leysa vanda þessa
hóps unglinga.
- shá

TILKYNNT UM SAMKOMULAGIÐ Hillary Clinton utanríkisráðherra og Barack Obama,

forseti Bandaríkjanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bandaríkjamenn og Rússar komast að samkomulagi:

Kjarnavopnum
fækkað um þriðjung
BANDARÍKIN, AP Bandaríkin og Rúss-

land hyggjast fækka langdrægum
kjarnavopnum sínum um þriðjung.
Samkomulag þess efnis milli ríkjanna verður undirritað í Prag, höfuðborg Tékklands, 8. apríl.
Samkomulagið kemur í staðinn
fyrir eldri samning sem rann út
í desember síðastliðnum. Langdrægum kjarnorkuvopnum verður fækkað úr 2.200 niður í 1.500
vopn hvort ríki.
„Þetta samkomulag endurspeglar hagsmunajafnvægi beggja
ríkja,“ sagði Natalía Timakova,
talskona Dmitrís Medvedev Rússlandsforseta.
Barack Obama Bandaríkjaforseti var öllu háfleygari: „Í dag
höfum við tekið nýtt skref í áttina
til þess að kveðja arfleifð 20. ald-

Þetta samkomulag
endurspeglar hagsmunajafnvægi beggja ríkja.
NATALÍA TIMAKOVA
TALSKONA DMITRÍS MEDVEDEV

arinnar um leið og við tryggjum
börnum okkar öruggari framtíð.“
Fyrir Obama er þetta samkomulag mikill áfangi, og telst
vera helsti sigur hans á erlendum
vettvangi til þessa. Aðeins fáeinir
dagar eru síðan hann náði stærsta
sigri sínum innanlands til þessa
með því að fá Bandaríkjaþing til
þess að samþykkja nýja heilbrigðislöggjöf, sem tryggir langflestum
Bandaríkjamönnum heilsutryggingar.
- gb

CCP stjórnar heilu hagkerfi
sem nær yfir mörg sólkerfi.
Við erum bankinn þeirra.
Lárus Sigurðsson, útibússtjóri Borgartúni

Va
Varfærni,
einfalt þjónustuframboð og
örugg vinnubrögð skipta öllu máli fyrir
ö
fó
fólk og fyrirtæki.
Þa
Þannig á banki að vera.
Kreditkort
Ávöxtun innlána
Veltureikningur
Fjármögnun
Ábyrgðir

Gjaldeyrisreikningar
Erlend viðskipti
Innheimtuþjónusta
Fyrirtækjaráðgjöf
Netbanki & þjónustuver

Það er minna mál að skipta um
banka en þú heldur.
Kynntu þér málið á mp.is eða
hafðu samband í síma 540 3200.

Borgartúni 26 · Ármúla 13a

Enga kyrrstöðu
Við viljum atvinnu og uppbyggingu
Yfir 15.000 ÍSLENDINGAR ERU ÁN ATVINNU – ÞVÍ VERÐUR AÐ BREYTA
Samtök atvinnulífsins (SA) komu á síðasta
ári að gerð stöðugleikasáttmála með aðild
alls vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar. Markmið sáttmálans var að stuðla
að samstilltu og öflugu átaki í atvinnumálum.
Skapa átti skilyrði fyrir aukinni fjárfestingu
innlendra sem erlendra aðila, auknum
hagvexti og leggja grunn að bættum lífskjörum til framtíðar.

SA fylgdu sáttmálanum eftir með aðgerðaáætlun sem nýlega var kynnt undir yfirskriftinni „Atvinna fyrir alla“. Ef fylgt væri
öflugri atvinnustefnu gæti kreppunni lokið
á þessu ári.
Ráðherrar telja sig hins vegar óbundna af
þeim samningum sem oddvitar ríkisstjórnarinnar hafa undirritað og því hefur traust
milli SA og ríkisstjórnarinnar brostið. SA var
í raun vísað frá stöðugleikasáttmálanum.

Stórauknar skattbyrðar
• Skattar á heimili og fyrirtæki hafa aukist umfram það sem gengið var út frá við gerð stöðugleikasáttmálans.
• Skattaleg umgjörð fyrirtækja er óhagstæðari en áður sem dregur úr fjárfestingum og atvinnusköpun.

Aðgerðaleysi í atvinnumálum
•
•
•
•

Ítrekað hefur verið unnið gegn nýjum verkefnum á sviði orkuvinnslu og orkunýtingar.
Skipulagi hreppa við neðri hluta Þjórsár var hafnað með fordæmalausum hætti.
Fjármögnun stórra verkefna með þátttöku lífeyrissjóðanna hefur ekki gengið eftir.
Andstaða er við stór verkefni til atvinnusköpunar á borð við einkarekin sjúkrahús og fleira.

Hægagangur í mörgum öðrum málum og vanefndir
• Vextir eru enn allt of háir og vaxtamunur milli Íslands og nágrannalandanna of mikill, gjaldeyrishöftin hafa
enn ekki verið afnumin og áform um afnám þeirra eru afar metnaðarlítil.
• SA harma að ríkisstjórnin skyldi ekki hafa sett umfjöllun um breytingar á stjórn fiskveiða í sáttafarveg eins
og lofað var í yfirlýsingu hennar frá 28. október 2009.
• Ríkisstjórnin skuldbatt sig til þess að lögbinda framlög og iðgjöld til Starfsendurhæfingarsjóðs fyrir árslok
2009. Það hefur ekki verið gert.

Viðbrögð SA koma ekki á óvart
Samtök atvinnulífsins hafa allt frá því í október 2009 lýst yfir miklum áhyggjum við ríkisstjórnina vegna framgangs stöðugleikasáttmálans. Upplausn hans er mjög óæskileg vegna mikilvægis þess að samstaða ríki með
stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins á þessum erfiðu tímum.
Reykjavík, 27. mars 2010.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks atvinnulífs. Aðildarfyrirtæki SA eru um tvö þúsund talsins og
eru í margs konar rekstri. Innan SA er að finna allt frá einyrkjum til stærstu fyrirtækja landsins. Hjá félagsmönnum SA starfar um helmingur launamanna á almenna vinnumarkaðnum á Íslandi.
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Kjósendurnir sýna
óánægjuna í verki
Stjórnmálamenn fá gula spjaldið frá kjósendum í nýrri könnun Fréttablaðsins
og Stöðvar 2, segir stjórnmálafræðingur. Skýrsla rannsóknarnefndarinnar setur
strik í reikinginn fyrir kosningarnar í vor. Sveitarstjórnarmálin komast ekki að.
FRÉTTASKÝRING
Hvað má lesa um þankagang kjósenda úr niðurstöðum skoðanakönnunar á fylgi flokkanna fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík í vor?

Það kemur ef til vill ekki sérstaklega á óvart að Besti flokkurinn,
grínframboð Jóns Gnarr, njóti
nokkurs stuðnings eftir það sem
á undan hefur gengið í íslenskum
stjórnmálum.
Fáir reiknuðu þó líklega með að
flokkurinn mældist með stuðning
tæplega þrettán prósenta kjósenda,
eins og niðurstöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2
sem gerð var á fimmtudagskvöld
leiddu í ljós. Fengi flokkurinn þann
stuðning í kosningunum næði hann
tveimur mönnum í borgarstjórn.
„Mitt mat er að kjósendur séu að
senda stjórnmálamönnum ljótan
fingur,“ segir Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði
við Háskólann á Akureyri.
Hann segir kjósendur senda
stjórnmálamönnum almennt þessi
skilaboð, ekki borgarfulltrúunum
sérstaklega. Skilaboðin séu send
með því annars vegar að neita
að lýsa stuðningi við einhvern af
flokkunum, og hins vegar með því
að styðja yfirlýst grínframboð.

Frambjóðendur Besta flokksins hafa þegar gefið út nokkurn
fjölda kosningaloforða á borð við
að fá íkorna í Hljómskálagarðinn,
en hafa einnig lýst því yfir að þeir
hyggist svíkja öll kosningaloforð.
Þá er yfirlýst markmið framboðsins að koma Jóni Gnarr, skemmtikrafti og oddvita listans, í þægilega og vel launaða vinnu.
Það síðastnefnda virðist í það
minnsta ætla að ganga eftir. Breytist ekkert er spurningin frekar
hversu marga hann tekur með sér
í borgarstjórnina.
Grétar Þór segir augljóst að
borgarpólitíkin komist ekki að hjá
borgarbúum, hún sé einfaldlega
ekki í umræðunni. Almenningur
virðist í það minnsta eiga nóg með
að velta fyrir sér Icesave, væntanlegri rannsóknarskýrslu, atvinnuástandinu og hruninu almennt.
Skýrsla rannsóknarnefndar
Alþingis, sem væntanleg er 12.
apríl, mun að mati Grétars gera
það að verkum að kosningabaráttan
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar
29. maí verður stutt og snörp. Hann
segir ólíklegt að sveitarstjórnarmálin komist að í umræðunni fyrr
en í maí.
Enn eru rúmir tveir mánuðir til
kosninga, kosningabaráttan er eftir
og því getur margt breyst. Verði

niðurstaða kosninga í takt við niðurstöður könnunar Fréttablaðsins
og Stöðvar 2 er ljóst að erfitt gæti
orðið að mynda starfhæfan meirihluta í borginni.
Líklega veldur niðurstaðan frambjóðendum Vinstri grænna vissum
áhyggjum, enda fylgi flokksins í
borginni langt undir fylgi flokksins á landsvísu. Fylgið er reyndar
svipað og kjörfylgi flokksins fyrir
fjórum árum, en það getur varla
verið ásættanlegt eftir þær breytingar sem orðið hafa á fylgi flokksins á landsvísu frá síðustu sveitastjórnarkosningum.
Í raun má segja að ómögulegt
væri að mynda meirihluta án
aðkomu Sjálfstæðisflokksins, nema
með því að bjóða Besta flokknum
upp í dans. Besti flokkurinn mun
líklega seint teljast álitlegur kostur til samstarfs fyrir Samfylkinguna og Vinstri græna, en öðrum er
ekki til að skipta.
Ekki munar þó miklu að Framsóknarflokkurinn nái manni inn í
borgarstjórn. Þá hefur nýtt framboð Ólafs F. Magnússonar borgarfulltrúa ekki byrjað að kynna
sig og sínar áherslur, og óvíst er
hvort Frjálslyndi flokkurinn verður í framboði. Það getur því mikið
breyst fyrir kosningarnar 29. maí.

Stuðningur í stól borgarstjóra
Fylgi ﬂokks
Einar Skúlason

B

5,6
5,9
5,3

Hanna Birna Kristjánsdóttir

D

39,4
40,6
38,1

Dagur B. Eggertsson

S

26,3
26,4
26,1

Sóley Tómasdóttir

V

14,2
11,4
17,3
12,7

Jón Gnarr

Æ 13,4
11,9
%

Samkvæmt könnun Fréttablaðsins 25. mars
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Mestur stuðningur við Hönnu Birnu
Hanna Birna Kristjánsdóttir virðist sitja á friðarstóli sem borgarstjóri Reykjavíkur, og nýtur þess að friður hefur verið um borgarmálin frá því að hún tók
við embætti, segir Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við
Háskólann á Akureyri.
Af þeim sem afstöðu tóku sögðust 48,2 prósent þeirra sem tóku þátt í
skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 vilja sjá Hönnu Birnu halda
áfram sem borgarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningar. Þetta er talsvert yfir
fylgi Sjálfstæðisflokksins, sem nýtur stuðnings 39,4 prósenta í könnuninni.
Talsvert fleiri konur en karlar vildu Hönnu Birnu sem borgarstjóra. Yfir helmingur kvenna, 51,4 prósent, styður Hönnu Birnu en 45,7 prósent karla.
Nær allir sem ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn vilja Hönnu Birnu áfram
sem borgarstjóra. Það vildu líka um 42 prósent stuðningsmanna Framsóknarflokksins, tæp 12 prósent kjósenda Vinstri grænna og um 8,8 prósent
stuðningsmanna Samfylkingarinnar.
Næstmestan stuðning í embætti borgarstjóra fékk Dagur B. Eggertsson,
oddviti Samfylkingarinnar. Alls sögðust 25,8 prósent styðja Dag. Nær allir
stuðningsmenn Samfylkingarinnar vilja hann sem borgarstjóra, tæplega 27
prósent Vinstri grænna, tæplega 11 prósent stuðningsmanna Framsóknarflokksins en svo gott sem engir stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins.
Jón Gnarr skýtur öðrum en Hönnu Birnu og Degi ref fyrir rass og mælist
með þriðja mesta fylgið í sæti borgarstjóra. Alls sögðust 17,5 prósent vilja
þennan vinsæla skemmtikraft og oddvita grínframboðs sem næsta borgarstjóra, 18,9 prósent karla og 15,9 prósent kvenna. Stuðningsmenn Besta
flokksins vildu nær allir að Jón yrði næsti borgarstjóri, en stuðningur við það
er fremur lítill meðal stuðningsmanna annarra flokka.

brjann@frettabladid.is

Páskatúlípanar
10 stk.

995kr.
2 fyrir 1 á

„When in Rome“ fylgir fyrstu
200 tulipanavöndunum

10 ára!
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FRÉTTAVIÐTAL: Hvernig birtist skipulögð glæpastarfsemi í réttarsalnum?

Forherðing í réttarsalnum
Einkenni skipulagðrar glæpastarfsemi koma glöggt fram í íslenskum dómsölum. Dæmi um þetta er
ósannsögli sakborninga, sem talin
er stafa af hreinum ótta. Þetta er
nýr veruleiki sem rannsóknarlögreglumenn og ákæruvaldið þurfa
að horfast í augu við. Í sumum
stærri málum er vafasamt að hægt
hefði verið að sakfella brotamenn
ef ekki hefði komið til tæknivinna
lögreglu, sem sannaði svo ekki
varð um villst að sakborningarnir
voru að segja ósatt.
Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari, Kolbrún Sævarsdóttir saksóknari og Sigríður Elsa Kjartansdóttir saksóknari, sem öll hafa sótt
brotamenn til saka í stórum sakamálum, settust niður með blaðamanni Fréttablaðsins til að ræða
um nýjan veruleika sem blasir við
í dómsölum.
„Í stærri fíkniefnamálum er
nánast orðin regla að sakborningar
neita staðreyndum sem blasa við,“
segir Valtýr. „Ákvæði laga um að
ákæruvaldið geti lagt til þriðjungs
mildun refsingar upplýsi sakamaður um aðild annarra að broti eða
refsilækkun vegna játningar virka
ekki í þessum málum, því sakborningar virðast hafa þann möguleika
að engu.“

Tilbúnar sögur og skýringar
„Þessar tilbúnu sögur og skýringar fella þá oft, því þær eru oft mjög
ótrúverðugar,“ segir Sigríður Elsa.
Hún nefnir sem dæmi amfetamínverksmiðjumálið, þar sem sakborningar þóttust í upphafi vera að búa
til eldvarnarefni. Rannsókn leiddi
hins vegar í ljós að það sem fram
fór í verksmiðjunni átti ekkert
skylt við slíka framleiðslu.
Kolbrún nefnir dæmi úr mansalsmálinu. Þar náðist mynd af einum
sakborninganna ásamt stúlku frá
Litháen í eftirlitsmyndavél á hóteli í Reykjavík. Stúlkan skýrði frá
því að þau hefðu komið saman á
hótelið. Sakborningur sagðist ekki
þekkja stúlkuna og bar að maðurinn á myndinni hlyti að vera af einhverjum sem líktist honum.
Þá sagðist einn sakborninga hafa
kynnst fórnarlambinu á samskiptasíðu á Netinu undir tilteknu nafni. Í
ljós kom við rannsókn að það nafn
tengdist ekki stúlkunni fyrr en með
fölsku skilríki sem stolið var handa
henni nokkrum mánuðum síðar.
„Þessi saga stóðst því greinilega
ekki en hann hélt sig við hana. Ég
tel líklegt að sakborningar sem
hegða sér svona óttist einhverja
og láti sig hafa það að standa fast
á sínu hversu fjarstæðukennt sem
það kann að vera,“ segir Kolbrún.
Dýrmæt tæknivinna lögreglu
„Kannski óttast menn að fylgst sé
með þessu einhvers staðar annars
staðar frá og þá af skipulögðum

SKÚTUMÁLIÐ Í Sirtaki-málinu kvaðst einn sakborninga ekki hafa hringt úr skútunni, enda enginn sími verið um borð í henni. Á minniskorti myndavélar sem fannst í skútunni
mátti sjá myndir sem teknar höfðu verið um borð, meðal annars af gervihnattasíma.

Sprenging í kærum og ákærum
Valtýr Sigurðsson segir að ákærumálum hafi stórfjölgað hjá embætti ríkissaksóknara. Þau voru 243 talsins árið 2005 en 430 síðastliðið ár. Þá hafði
kærumálum frá lögreglu fjölgað á sama tíma úr 85 í 136. Aukning hefur
orðið í öðrum málaflokkum. Þrátt fyrir þetta hefur starfsmannafjöldinn verið
óbreyttur síðastliðin tíu ár.

glæpahópum,“ segir Valtýr.
Kolbrún telur að ef til vill sé
þarna einnig um að ræða ákveðinn „kúltúr“ brotamanna í skipulagðri glæpastarfsemi. Svo virðist
sem þeir beri enga virðingu fyrir
lögreglu eða öðrum yfirvöldum og
treysti engum. Þannig hafi sakborningar í mansalsmálinu ítrekað skipt um verjendur.
Talið berst að tæknivinnu lögreglu í rannsóknum stórra sakamála. Kolbrún, Valtýr og Sigríður
Elsa eru á einu máli um að í sumum
málum hefði tæplega eða ekki verið
unnt að sakfella sakborninga hefði
þeirrar vinnu ekki notið við. „Við
verðum að reiða okkur æ meira á
þessa greiningar- og tæknivinnu
lögreglu við rannsókn mála,“ segir
Valtýr. „Þetta á við um staðsetningar farsíma, DNA-próf, símhlustanir
og fleira. Þetta eru svokölluð óbein
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á hreint
frábærum kjörum.
Tekur mest 6 kg,
vindur upp í 1400 sn./mín.
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og íslensku stjórnborði.
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lekið upplýsingum úr lokuðu
þinghaldi í fjölmiðla sem er
vítavert.“
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Hins vegar hefur
komið upp að einstaka verjendur hefur skort
háttvísi.
KOLBRÚN SÆVARSDÓTTIR
SAKSÓKNARI

sönnunargögn og virðist sem mikilvægi þeirra í rekstri sakamála sé
sífellt að aukast. Minna sé hægt að
reiða sig á framburð vitna og sakborninga.“

Hætta á réttarspjöllum
Sú mikla rannsóknarvinna sem
þarf að liggja að baki saksókn í
stórum brotamálum getur gert að
verkum að sækjandi hefur skamman tíma til að undirbúa málssókn.
„Það getur verið misdjúpt á gögnum,“ segir Sigríður Elsa og nefnir „skútumálið“ til sögunnar. Þar
þurfti að fá gögn um tengingar úr
gervihnattasímum frá fyrirtæki í
Bandaríkjunum sem bárust ekki
fyrr en nóttina fyrir aðalmeðferð
málsins.
Kolbrún bendir á að í nýjum
lögum um meðferð sakamála sem
tóku gildi í fyrra hafi verið sett takmörk um að ekki megi halda fólki
lengur en þrjá mánuði í gæsluvarðhaldi áður en ákæra er gefin út.
Þetta setji aukna pressu á ákæruvaldið í umfangsmeiri málum eins
og mansalsmálinu þar sem þurft
hefði að gefa út ákæru innan tímarammans, kalla eftir gögnum frá
útlöndum, útvega túlka, boða vitni
og halda utan um alla tæknivinnu,
auk lögfræðilegra atriða. Vegna
naums tíma og umfangs málsins
hefði ákæruvaldið þurft að leggja
fram gögn eftir útgáfu ákæru.
Valtýr undirstrikar að ábyrgð
ákærandans sé mikil. Hann sé yfirleitt einn í umfangsmiklum málum,
jafnvel þar sem grunur leiki á að
um skipulagða starfsemi sé að
ræða og margir sakborningar eigi
í hlut. Verjendur í slíkum málum
séu hins vegar margir. „Þetta er að
mínu mati ekki viðunandi og eykur

Langt gengið í
yfirheyrslum
„Enn fremur má
ari í mansalsmálari.
nefna hvernig
inu.
„skútumálinu“.
einstakir verjendur spyrja
vitni. Þeir spyrja sama vitni í
hættuna á réttarspjöllum,“ segir
sífellu sömu spurningarinnar á
Valtýr. „Því ber að stefna að því að
mismunandi vegu ef þeir fá ekki
í slíkum málum séu tveir saksóknarar, eða saksóknari og saksóknarþað svar sem þeir vilja. Mér finnst
fulltrúi.“
stundum mjög langt gengið í yfirheyrslu á vitnum. Þeir eru í raun
Skortur á háttvísi
farnir að rökræða við vitnið. Þetta
Sú spurning vaknar hvort í viðer oft orðið leiðandi.“
móti sakborninga gagnvart ákæru„Það er afar þýðingarmikið að
valdinu sé farið að gæta
dómari stjórni þinghöldmeiri hörku, vanvirðum, ekki síst þegar sakingar og jafnvel fyrirborningar eru margir
litningar?
og réttarhöld umfangs„Nei, það ber ekki Því ber að
mikil, en láti ekki ekki
á því,“ segir Kolbrún.
allt vaða áfram,“ bætir
Valtýr við. „Þetta er
„Hins vegar hefur komið stefna að því
atriði sem leggja verðupp að einstaka verj- að í slíkum
ur áherslu á í þjálfun
endur hefur skort háttvísi. Þeir hafa til dæmis málum séu
dómara.“
misfarið með réttarfars- tveir sakÁ bak við litað gler
reglur og tafið mál með
sóknarar, eða
kröfum um úrskurði og
Sakborningar í mansalsmálinu mótmæltu
með kærum sem ekki saksóknari og
verður séð að þjóni saksóknarfullöllum kröfum vitna um
hagsmunum skjólstæðað víkja úr sal og hlýða á
inga þeirra. Nefna má trúi.
framburð þeirra í gegnsíendurteknar kærur
um fjarskiptabúnað.
VALTÝR SIGURÐSSON
Þeir stóðu fastir á sínu
gæsluvarðhaldsúrRÍKISSAKSÓKNARI
og töluðu um mannskurða héraðsdóms yfir
fimm mönnum í manréttindabrot. Því þurfti
salsmálinu til Hæstaréttar. Fyrir
dómsúrskurð til að skera úr um
lágu dómar Hæstaréttar þar sem
þetta atriði og einungis var fallist
fallist hafði verið á kröfu lögreglu
á að sakborningar myndu víkja úr
dómsal er brotaþoli gaf skýrslu.
og ákæruvalds um gæsluvarðhald
„Þetta vekur upp spurningu um
á þeim forsendum að vitnum stafaði hætta af mönnum og að hætta
hvort ekki ætti að hafa sakborningværi á að þeir myndu flýja land.
ana bak við litað gler í svona alvarÞví voru engar líkur á að rétturinn
legum málum, þannig að vitnin sjái
kæmist að annarri niðurstöðu, sérþá ekki,“ segir Kolbrún. „Aðalatstaklega ekki eftir útgáfu ákæru
riðið er að þeir geti fylgst með, en
og sakfellingu héraðsdóms. Þetta
hafi ekki áhrif á framburð vitna.
veldur auknu álagi á Hæstarétt
Þeir virðast nota þennan rétt, að
og ákæruvaldið. Auðvitað á sakvera viðstaddir þinghöld, til þess
borningur alltaf þann rétt að bera
að hræða vitnin.“
úrskurð um frelsissviptingu undir
æðri dómstól en það er samt vandséð hvaða hagsmunum það þjónar
að kæra úrskurði, sem byggjast
á sömu forsendum, ítrekað. Þá er
JÓHANNA S. SIGÞÓRSDÓTTIR
jss@frettabladid.is
óhjákvæmilegt að nefna að í mansalsmálinu bendir ýmislegt til þess
SIGRÍÐUR ELSA
KJARTANSDÓTTIR Saksóknari í

KOLBRÚN SÆVARSDÓTTTIR Saksókn-

VALTÝR SIGURÐSSON Ríkissaksókn-
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399
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Ég grilla á
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1805461

5.69.9995 5

1.499
2.25.99959

Hjólbörur
80 ltr.

69.995

Ég er allur
í rusli!

5080058

Laufhrífa
Union 22 tinda.

Jotun Treolje

5084345

7049123-37

Vinnuhanskar

299

m/Nitril gripi M-XL
5866410-5866412

5.69.9995 9
Burny Sizzler 200

20%

399

afsláttur

Gæða gasgrill, 2 ryðfríir brennarar, postulínglerungshúðað lok, grill og grillgrind

Garðvagn

Ruslapokar

Ruslavagn á hjólum

svartir, 10 stk/pk

3000272

5081642

2600536

36.995

25%
afsláttur

öll
búsáhöld

Gildir fimmtudag til sunnudags, um land allt.
Aðeins brot af úrvalinu!
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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Á eitt að gilda um Ísrael og annað um Íran?

Vafasamir
leiðangrar

Þ

ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR

ras líðandi stundar er yfirþyrmandi í almennri umræðu
og hverjum sem er hætt við að tapa áttum. Fram sprettur
hver kreppuklámhundurinn á fætur öðrum með yfirlýsingar um yfirvofandi greiðsluþrot þjóðarinnar, getuleysi
fólks til að standa undir skuldum sínum, meint aðgerðaleysi stjórnvalda, bankanna og um hverja þá aðra sem mögulega
er hægt að beina að fingri. Til eru kallaðir útlendingar sem af
mismiklu þekkingarleysi gefa misholl ráð um næstu skref, blessunarlega lausir við að þurfa að búa við afleiðingar meðala sinna.
Heitir pottar loga og ásakanir fljúga.
Þegar vandamálin hafa verið töluð upp í slíkar hæðir vill gleymast að lífið gengur sinn vanagang hjá þorra þjóðarinnar. Jú, skuldir
hafa aukist og fasteignir tapað verðgildi sínu, en skynsamt fólk veit
að eftir því sem frá líður þá koma hlutir til með að ná einhverju
jafnvægi. Spurningin er bara hversu langan tíma þetta tekur og
hvað þarf að stíga í marga polla á leiðinni.
Við megum hins vegar ekki verða svo upptekin af eigin hælsæri
að við tökum ekki eftir því sem er að gerast í kringum okkur. Þjóð
meðal þjóða þarf líka að standa undir þeirri ábyrgð að láta sig
varða það sem í heiminum gerist.
Ekki er ekki liðinn áratugur frá því að Íslendingar létu teyma
sig í hernað með Bandaríkjamönnum, Bretum og fleiri viljugum
ríkjum. Sakir um voðavopn reyndust upplognar og ljóst að ástæður
hernaðarins voru að tryggja völd og áhrif Bandaríkjanna í MiðAusturlöndum. Í Írak tryggðu Bandaríkjamenn að notast yrði við
sama farsímakerfi og í Bandaríkjunum, ekki GSM-kerfið sem við
þekkjum héðan og einnig er notast við í nærliggjandi löndum Íraks.
Er þar ekki nema pínulítil birtingarmynd hagsmunagæslunnar og
ekkert sagt um stjórn á olíuauðlindum, eða önnur áhrif af pólitískum toga. Ótaldar eru hörmungarnar sem leiddar voru yfir þjóðina
vegna hernaðarins, örkuml, dauðsföll og eignatjón.
Á þessu ber íslenska þjóðin ábyrgð með hinum sem leiddu för.
Mikilvægt er að hafa þessa sögu í huga núna þegar stórþjóðir funda
um meinta kjarnorkuvá í nágrannaríkinu Íran og velta fyrir sér
þvingunaraðgerðum. Hversu vel er hægt að treysta fullyrðingum
um að þar í landi sé verið að smíða kjarnorkuvopn, en ekki verið að
framleiða orku með kjarnorku eins og gert er í svo mörgum löndum öðrum. Hvar eru gjöreyðingarvopnin sem áttu að vera í Írak?
Svo virðist sem gildi hið sama hér heima og í alþjóðastjórnmálum,
vissara er að horfa til undirliggjandi hagsmuna þeirra sem eru
hvað yfirlýsingaglaðastir.
Þrátt fyrir eigin vandamál eiga Íslendingar að nota tiltæk meðöl
til að leggjast á árar með þeim sem kalla eftir að fjölmörgum tilmælum Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðs þeirra vegna Ísraels
og Palestínu verði framfylgt áður en lagt verður upp í leiðangur á
vafasömum formerkjum til þess að knýja Írana til hlýðni. Það þarf
enginn að efast um að með framferði sínu og hernaði brjóta Ísraelar mannréttindi á Palestínuaröbum og reka aðskilnaðarstefnu sem
helst á sinn líka í því sem gerðist í Suður-Afríku. Það á að beita sér
fyrir lausn vandamála þar sem vitað er um þau í raun og veru.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Minni hagsmunir ofar meiri

Y

firlýsing Samtaka atvinnulífsins, sem réttilega segir
að ríkisstjórnin hafi ýtt
þeim út úr stöðugleikasáttmálanum, hefur óveruleg bein
áhrif. Samtökin hafa einfaldlega
ekkert vopn í hendi til að ógna með.
Yfirlýsingin varpar hins vegar ljósi
á tvö pólitísk atriði sem vert er að
gefa gaum.
Annað er að ríkisstjórnin virðist ekki vita nægjanlega vel eftir
hvaða striki hún siglir. Af því leiðir að hún hefur ekki styrk til að
setja meiri hagsmuni ofar minni
í eðlilegu málefnatogi innan eigin
raða. Hitt er að vísbendingar gefa
til kynna að byrjað sé að losna um
þá samkennd sem myndaðist í laun-

þegafélögunum
eftir hrun. Þá er
verðbólgudraugurinn laus.
Vandi ríkisstjórnarinnar
er í því fólginn
að loforð hennar til SA og ASÍ
um að setja sjávÞORSTEINN
arútvegsmálin í
PÁLSSON
sáttameðferð
stangast á við stjórnarsáttmálann.
Ríkisstjórnin hefur síðan ekki
stuðning í eigin þingliði til að efna
skuldbindinguna við vinnumarkaðinn.
Hún reynir því að gera hvort
tveggja í senn að breyta sjávar-

útvegsstefnunni einhliða og setja
ágreininginn í sáttafarveg. Ekki
þarf reynda menn í pólitík til að sjá
að slíkt vinnulag gengur ekki upp.
Margir þeirra sem andvígir eru
vinstri stjórnum af hugmyndafræðilegum ástæðum þola þær á
víðsjárverðum tímum eins og nú til
að tryggja vinnufrið, þar á meðal
ýmsir forystumenn í atvinnulífinu. Það horfir því illa ef stjórnin missir ofan á annað tök á þessu
lykilatriði.
Niðurstaðan er sú að forsætisráðherra fórnar meiri hagsmunum fyrir minni í samskiptum við
atvinnulífið. Á örlagastundu efnahagsendurreisnar er það háskaleikur.

Stærra samhengi

F

orsætisráðherra hefur lög
að mæla þegar hann segir
að LÍÚ ráði ekki samfélaginu. Það vald er að sjálfsögðu í höndum ríkisstjórnarmeirihlutans. Hitt er jafn ljóst að
forsætisráðherra sem útilokar aðra
frá áhrifum er ekki líklegur til að
ná þjóðarsátt.
Vel má vera að forsætisráðherra
hugsi sem svo að áhættulaust sé að
valta yfir útgerðarmenn því að þeir
njóti sannarlega lítilla vinsælda í
samfélaginu. Þeir hafa ekki náð að
sannfæra fjöldann um gildi sjávar-

útvegsstefnunnar. Stjórnmálamenn
sem hugsa meira um völd en markmið nota slíka stöðu. Það er ekki
nýtt, en stundum óskynsamlegt.
Hin hliðin á stöðu útvegsmanna
er sú að þeim hefur á örfáum mánuðum tekist að snúa almenningsálitinu við í Evrópumálum. Ef
forsætisráðherra hugsaði um málefnastöðu sína í stærra samhengi
ætti sú staðreynd að fá hann til að
klóra sér í höfðinu og jafnvel til að
hugsa sig um.
Vert er að gefa því gaum að forsætisráðherra er fyrsti þjóðarleið-

togi umsóknarríkis sem ekki hefur
lyft litla fingri til þess að ná sáttum
þar um við þau samtök í atvinnulífinu sem eiga mestra hagsmuna
að gæta. Slík samvinna verður ekki
til með einhliða yfirlýsingum. Hún
verður heldur ekki til án málamiðlana og næst ekki án þess að reyna.
Ekki er alveg skýrt hversu mikið
forsætisráðherra meinar með því
sem hann segir um Evrópumál.
Sé honum á hinn bóginn alvara
ætti hann að vita að hann á lítið
eitt undir sjávarútveginum í þeim
efnum.

Völd eru eitt, annað að valda hlutunum

S

amtök atvinnulífsins eiga
að sönnu ekki krók á móti
bragði ríkisstjórnarinnar. Spurningin er: Réttlætir það að ríkisstjórnin virði ekki
samkomulag um málsmeðferð í
jafn viðkvæmu máli og endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar
er? Svarið fer eftir því hvert menn
stefna.
Forseti ASÍ hefur vegna biturrar reynslu íslensks launafólks
lagt á það áherslu að verðmætasköpun verði að liggja til grundvallar kjarabótum. Hann hefur
einnig með gildum rökum bent á
að til framtíðar litið verði þær best
tryggðar með samkeppnishæfri

mynt. Um þetta er ríkisstjórnin
hins vegar jafn ráðvillt og hann
er skýr.
Eins og mál þróast blasir því
við að ASÍ kann að þurfa að friða
sitt fólk með því að sækja launahækkanir án verðmætasköpunar á
haustdögum. Það sem ýtir undir að
svo fari er: Forystumenn þess geta
ekki sagt umbjóðendum sínum að
ríkisstjórnin stefni markvisst að
því að unnt verði í náinni framtíð
að semja um laun í samkeppnishæfri og þolanlega stöðugri mynt.
Líkur hafa einfaldlega aukist á
að verðbólguhækkun launa verði
óumflýjanleg á úthallandi ári.
Ekki er útilokað að völd forsætis-

ráðherra verði þá léttvæg fundin.
Fari víxlhækkanir launa og verðlags af stað er úti um endurreisnaráætlunina.
Ríkisstjórnir sem hafa gott vald
á málum og vita hvert þær eru að
fara geta boðið hagsmunasamtökum birginn. Það er hins vegar
áhættusamara fyrir ríkisstjórnir
þegar efnahagsmálin eru í frjálsu
falli og enginn veit hvert stefnir.
Ríkisstjórnin þarf að gera upp
við sig hvort hún ætlar að vera
sáttastjórn eða átakastjórn. Eins
og sakir standa er eins og hún vilji
hvort tveggja en valdi hvorugu.
Völd duga ekki alltaf til að valda
hlutunum.
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Vönduð bómullarhandklæði

99,-

Þvottastykki 30x30
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Að slíta í sundur friðinn
UMRÆÐAN
Andrés Magnússon og Margrét Kristmannsdóttir skrifa
um stöðugleikasáttmálann

E

Styrkir til framhaldsnáms í mannréttindum
Mannréttindastofnun Háskóla Íslands auglýsir
styrki allt að 500.000 kr. til framhaldsnáms í
mannréttindum skólaárið 2010-2011.
Umsækjendur verða að hafa lokið meistaraprófi í lögfræði eða
samsvarandi prófi og stunda námið skólaárið 2010-2011. Litið
verður til þess hvort umsækjendur ljúka námi vorið 2011 og til fyrri
námsárangurs við mat á umsóknum. Styrkþegar verða að sýna fram
á að hafa staðfesta skólavist og verður styrkur greiddur út þegar nám
er hafið.
Nánari upplýsingar veitir María Thejll forstöðumaður Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands, netfang mariath@hi.is.
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2010 og skal skila umsóknum merktum
„Styrkumsókn“ með staðfestum upplýsingum um framhaldsnámið,
fyrri námsárangur og próf ásamt starfsferillýsingu og senda á:
Mannréttindastofnun HÍ, Lögbergi við Suðurgötu, 101 Reykjavík

Heilsueflandi skólar
Skólaþing 9. apríl 2010
Haldið í Rúgbrauðsgerðinni, Borgartúni 6, Reykjavík.
Þingið er öllum opið og þátttakendum að kostnaðarlausu,
en skrá þarf þátttöku á vefnum www.lydheilsustod.is.

Dagskrá:*
08:00
08:20
08:30
08:45

Afhending fundargagna

itt af því sem hefur því miður
einkennt okkur Íslendinga
eftir hrunið er skortur á samstöðu.
Í mörgum mikilvægum málum
hefur þjóðin skipst í fylkingar og
hver höndin verið upp á móti annarri. Þetta hefur síðan valdið því
að lausn mikilvægra mála hefur
tafist úr hófi. Þegar frá líður verður það væntanlega verkefni sagnfræðinga eða jafnvel sálfræðinga
að greina af hverju þjóðin valdi
leið sundurlyndis þegar þörfin fyrir samstöðu var meiri en
nokkru sinni fyrr.
Segja má að ljósið í myrkrinu
hafi verið undirritun Stöðugleikasáttmálans sem undirritaður var
af hálfu ríkisstjórnarinnar og aðila
vinnumarkaðarins í lok júní árið
2009. Við undirritunina ríkti bjartsýni meðal manna en engu að síður
var ljóst að verkefnin fram undan
voru erfið og myndu reyna á. Eins
og við mátti búast hrikti stundum í
stoðum sáttmálans enda kom fljótlega í ljós að sáttmálinn var ekki
að ganga eftir eins og menn höfðu
vonast til. Dráttur á lausn Icesave
olli vandræðum og hafði í för með
sér tafir meðal annars á lækkun vaxta, styrkingu krónunnar,
afnámi gjaldeyrishafta og skapaði erfiðleika varðandi fjármögnun ýmissa framkvæmda. En það
sem á endanum olli því að upp úr
slitnaði var að menn misstu sjónar á stóru málunum og urðu ákveðinni hugmyndafræði að bráð.
Íslenska þjóðin stendur frammi
fyrir erfiðleikum – en ekki meiri
erfiðleikum en svo að með samhentu átaki eigum við að geta verið
komin á nokkuð lygnan sjó innan
2-3 ára. Ef við hins vegar ákveðum að velja stöðugt ófrið frekar en
samstöðu erum við að gera okkur
miklu erfiðara fyrir og lengja þann
tíma sem við erum stödd í öldudalnum. Í ljósi þessa verða það því
að teljast mikil vonbrigði að stjórnarflokkarnir skyldu ákveða að
keyra í gegn skötuselsfrumvarpið

Opnun ráðstefnu
Hvað er heilsueflandi skóli? Margrét Björnsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar
Reducing youth alcohol drinking through a parent–targeted intervention;
The Örebro Prevention Program; Nikolaus Koutakis, Örebro University, Svíþjóð
09:45 Heilsa og líðan framhaldsskólanema; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, HR
10:05 Heilsueflandi framhaldsskólar; Héðinn Svarfdal Björnsson, verkefnisstjóri, Lýðheilsustöð

10:25 Flensborg, Hafnarfirði – heilsueflandi framhaldsskóli;
Magnús Þorkelsson, skólameistari Flensborg

10:45 Fæðuval í framhaldsskólum – hvernig er ástandið og hvar liggja helst tækifæri til breytinga?
Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir, lektor í næringarfræði, Menntavísindasvið HÍ

11:00 Handbók um mataræði í framhaldsskólum;
Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri næringar, Lýðheilsustöð

11:10 Íþróttakennsla í framhaldsskólum – Íþróttakennslan, menntamálaráðuneyti, skólastjórnendur,
elskulegir nemendur; Guðbrandur Stefánsson, formaður ÍKFÍ

11:30 Forvarnir og samstarf við foreldra framhaldsskólanema
11:50 Mennta- og menningarmálaráðuneyti - Hreyfing er geðveik geðrækt;
Jóhanna María Eyjólfsdóttir, sérfræðingur hjá MMRN

12:05 Heilbrigðisráðuneyti – Tilbrigði við heilbrigði; Héðinn Unnsteinsson, sérfræðingur hjá HBR
13:00 Heilsa og líðan grunnskólanema 2010; Þóroddur Bjarnason, HA
13:20 Áherslur á heilsueflingu í sameiginlegri framtíðarsýn fyrir grunnskólastarf til 2020;
Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga

13:40 Heilsueflandi grunnskólar; Sveinbjörn Kristjánsson, verkefnisstjóri, Lýðheilsustöð
14:00 Heilsueflandi grunnskóli á Austurlandi; Sigurbjörg Kristjánsdóttir, Egilsstaðaskóla
14:15 Hreyfing í grunnskólastarfinu – Handbók um hreyfingu;
Gígja Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri hreyﬁngar, Lýðheilsustöð

15:00 „Rödd úr skólasamfélaginu“ Óskar Einarsson, skólastjóri Fossvogsskóla
15:20 Niðurstöður úr könnun á meðal grunnskólastjóra;
Jórlaug Heimisdóttir, verkefnisstjóri, Lýðheilsustöð

15:35 Panell og fyrirspurnir – Efling tengsla á milli skólasamfélagsins og heilbrigðiskerfisins
16:00 Skólaþingi slitið

MARGRÉT KRISTMANNSSDÓTTIR

svokallaða í mikilli óþökk Samtaka
atvinnulífsins. Skötuselurinn einn
og sér olli þó ekki gliðnun Stöðugleikasáttmálans heldur var þessi
ófrýnilega skepna punkturinn yfir
i-ið. Því skal hins vegar haldið til
haga að afar brýnt er að ná víðtækri sátt um stjórnun fiskveiða

Það er einsýnt að til að finna
þann takt verða sumir að
brjóta odd af oflæti sínu, éta
ofan í sig þegar sögð orð og
taka til baka þegar gerða hluti.
Það eru ekki miklar fórnir þegar framtíð fyrirtækja landsins
og þar með heimila er í húfi.
meðal þjóðarinnar og þar verða
allir aðilar að koma til leiks með
ábyrgum hætti og láta af óbilgirni
og oft gamaldags baráttuaðferðum. Það verður hins vegar að teljast undarleg tímasetning að keyra
í gegn breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu í óþökk hagsmunaaðila á sama tíma og þjóðin er stödd
í miðjum skafli efnahagshrunsins. Skynsamlegra hefði verið að
koma þjóðarskútunni í var – einblína á brýnustu úrlausnarmálin –
og taka síðan á öðrum málum þar
sem ekki skiptir öllu hvort lausn
finnist á komandi vikum eða dragist eitthvað á langinn. Þegar verið
er að ausa úr leku skipi á liturinn á
bátnum ekki að skipta máli. Fyrst
þegar búið er að koma skipinu til
hafnar og gera sjófært á ný má
velta fyrir sér að gera ýmsar aðrar
breytingar sem teljast til bóta.
Við Íslendingar stöndum nú
frammi fyrir því að sú framsýni
sem náðist með undirritun Stöð-

Margrét Kristmannsdóttir er
formaður og Andrés Magnússon
er framkvæmdastjóri Samtaka
verslunar og þjónustu.

Söguskoðun sófaspekinga
þess að sjávarútvegur væri dragbítur
á efnahagslífið. Þetta skipulag hélt sér
að mestu fram á upphaf tíunda áratugar
síðustu aldar.
Að mínu mati telst það til pólitískra
afreka ríkisstjórnar Steingríms Herfá íslensk mennta– og gáfumenni
mannssonar að hafa staðið fyrir samvirðast endalaust geta framleitt
þykkt ótímabundinna laga um stjórn
hugmyndir sem til þess eru fallnar að
fiskveiða árið 1990. Þau lög höfðu þau
skekkja eða veita furðulega mynd af
áhrif að leyfilegur heildarafli í mörgum
þróun íslenskrar fiskveiðistjórnar. Ein
HELGI ÁSS
mikilvægum tegundum var að jafnaði
þessara hugmynda er að um margra
GRÉTARSSON
ákveðinn í samræmi við tillögur fiskiáratuga skeið hafi gengisfellingar til
fræðinga í stað þess að ráðherra á hverjum tíma
hagsbóta fyrir íslenskan sjávarútveg stuðlað
gæti alfarið hundsað álit þeirra og ákveðið mun
að rýrnun kaupmáttar almennings (sjá t.d. rithærri heildarafla. Lögin veittu atvinnugreinstjórnargrein Páls Baldvins Baldvinssonar í
inni sjálfri einnig tæki og tól til að veiða heildFréttablaðinu 25. mars sl.). Þessi söguskoðun er
araflann með sem lægstum tilkostnaði. Þetta
afar sérstök að því leyti að þegar á 7. og 8. áravar gert með því að skilgreina aflaheimildir
til langs tíma, gera þær einstaklingsbundnar
Það væri þarft verk fyrir marga sófaspekinga
og framseljanlegar. Þrátt fyrir þó nokkur fráíslenskrar menntaelítu að kynna sér sögu ísvik frá þessu skipulagi hefur rekstur íslensks
sjávarútvegs gengið vel síðan árið 1991, þ.e.
lenskrar fiskveiðistjórnar betur og bera hana
hann hefur verið að jafnaði rekinn með hagnaði.
t.d. saman við þróun fiskveiðistefnu EvrópuÞessi ávinningur skilar sér til samfélagsins með
margvíslegum hætti, svo sem hærri launum
sambandsins frá árinu 1983.
til þeirra sem starfa við sjávarútveg og hærri
skatttekjum ríkis og sveitarfélaga.
tug síðustu aldar bentu ýmsir virtir hagfræðÞað væri þarft verk fyrir marga sófaspekingar á það að gengi íslensku krónunnar væri
inga íslenskrar menntaelítu að kynna sér sögu
haldið óeðlilega háu með tilliti til framleiðsluíslenskrar fiskveiðistjórnar betur og bera hana
þátta samfélagsins, þ.e. að hin einhæfa útflutnt.d. saman við þróun fiskveiðistefnu Evrópusamingsstarfsemi leiddi til þess að sjávarútvegur
bandsins frá árinu 1983. Sé það gert af bærigreiddi í reynd auðlindaskatt til samfélagsins
legri sanngirni sést hversu stoltir Íslendingí formi of hás gengis. Þetta þýddi með öðrum
ar geta verið af sínu fiskveiðistjórnkerfi. Það
orðum að reka átti sjávarútveg „á núlli“ til að
breytir því ekki að þessi árangur af íslenska
aðrir hagsmunaaðilar í samfélaginu gætu flutt
kerfinu hefur kostað veruleg átök og fórnir. Þótt
inn vörur sem þeir ella hefðu ekki haft efni á.
margt hefði mátt fara betur á þessari vegferð er
Þannig átti hagnaðinum af nýtingu fiskveiðiauðauðvelt að glutra niður þeim árangri sem náðst
lindarinnar að vera dreift um allt samfélagið.
hefur. Það mun að öllum líkindum gerast sé það
Þegar óstjórn efnahagsmála og illa skipueinbeittur vilji stjórnmálamanna að taka upp
lagðar fiskveiðar í atvinnuskyni leiddu með
kerfi sem stuðlar að ofveiði og efnahagslegri
reglulegu millibili til taprekstrar í sjávarútvegi
sóun.
þurfti að fella gengið til að atvinnugreinin næði
núllstöðu. Slíkar gengisfellingar voru eingöngu
staðfesting á agalausri efnahagsstjórn og vanHöfundur er sérfræðingur við
hugsaðri fiskveiðistjórn en ekki birtingarmynd
Lagastofnun Háskóla Íslands.

UMRÆÐAN
Helgi Áss Grétarsson skrifar um sjávarútvegsmál

Ó
*Birt með fyrirvara um breytingar

ANDRÉS
MAGNÚSSON

ugleikasáttmálans er horfin og
aðilar sáttmálans stefna hraðbyri
í átt að sundurlyndi með ófyrirséðum afleiðingum. Fast er skotið
úr öllum áttum og aðilar sem áður
sneru bökum saman nýta nú flest
tækifæri til að senda mótaðilum
tóninn. Skrattanum er skemmt!
Þetta er óheillaþróun og aðilar
verða að þoka sér í átt að samstöðu
á ný. Þjóðarhagur krefst þess og
þjóðin hefur ekki efni á því að
aðilar í lykilhlutverki endurreisnarinnar – stjórnarflokkarnir og
aðilar vinnumarkaðarins – gangi
ekki í takt. Við verðum að stíga eitt
skref til baka – finna taktinn á ný
og einblína á stóru sameiginlegu
hagsmunamálin. Það er einsýnt að
til að finna þann takt verða sumir
að brjóta odd af oflæti sínu, éta
ofan í sig þegar sögð orð og taka
til baka þegar gerða hluti. Það eru
ekki miklar fórnir þegar framtíð
fyrirtækja landsins og þar með
heimila er í húfi.
Þegar Stöðugleikasáttmálinn
var undirritaður fyrir níu mánuðum síðan héldum við að staðan
yrði önnur nú en raun ber vitni.
Við erum á krossgötum og verðum að vinna okkur út úr núverandi stöðu í stað þess að einblína í
baksýnisspegilinn og harma glötuð tækifæri. Við sem lifum og
hrærumst í viðskiptalífinu vitum
að þegar upp úr viðskiptasamböndum slitnar er alltaf hægt að róa á
önnur mið og leita nýrra viðskiptasambanda. Þetta getur ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins
ekki gert. Þau sitja uppi með hvort
annað – hvort sem mönnum líkar
það nú betur eða verr. Við getum
haldið áfram að skemmta skrattanum og þá eigum við vafalaust
skilið döpur eftirmæli um okkar
þátt í endurreisninni. Við höfum
val um að ganga veg sundurlyndis
og ósátta eða gyrða okkur í brók
og takast í sameiningu á við þau
gríðarlegu verkefni sem við þjóðinni blasa. Þjóðin gerir bæði kröfur um og á skilið að seinni kosturinn sé valinn.

www.ellingsen.is
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DASKA PASS

DASKA PASS

Y. TAGORI

COLUMBIA BAKPOKI

Herragönguskór
Verð áður: 34.990

Dömugönguskór
Verð áður: 34.990

Unglingaskór
Verð áður: 12.990

Verð áður: 8.900

27.992 kr.

27.992 kr.

10.320 kr.

7.120 kr.

FARTÖLVUPÚÐI

FARTÖLVUTASKA

DEVOLD EXPEDITION

Verð áður: 5.495

Verð áður: 8.995

Dömu- og herrabolur
Verð áður: 8.790

Dömu- og herrabuxur Dömu- og herrabolur
Verð áður: 8.790
Verð áður: 8.490

Dömu- og herrabuxur
Verð áður: 7.990

4.396 kr.

7.196 kr.

7.032 kr.

7.032 kr.

6.392 kr.

HAWKE SJÓNAUKI

SHIMA VEIÐISTÖNG

TJALD

FLUGUHNÝTINGASETT

Verð áður: 3.990

Verð áður: 8.990

Létt, tveggja manna tjald.
Verð áður: 17.990

Verð áður: 14.490

4.990 kr.

14.392 kr.

11.592 kr.

3.192 kr.

SÉRTILBOÐ

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
Opið mánud.–föstud. 10–18, laugard. 10–16

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16

DEVOLD MULTI SPORT

6.792 kr.
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Þetta er ást og ekkert annað
Ramses-fjölskyldunni frá Keníu var sagt í vikunni að hún fengi að dveljast á Íslandi, eftir að hafa beðið í tvö löng ár eftir svari.
Þau segjast snortin af væntumþykjunni sem þau hafa fundið fyrir á Íslandi. Útlendingastofnun og lögreglan geti þó lært margt
af ferlinu. Klemens Ólafur Þrastarson rölti með þeim í miðbænum og heyrði að Paul Ramses íhugar að bjóða sig fram á Íslandi.

E

ftir tveggja ára bið milli
vonar og ótta þar sem fjölskyldufaðirinn var skilinn
frá konu og barni í sviðsljósi fjölmiðla og sendur úr landi og fjöldi fólks
safnaðist saman til að styðja þau og
háttsettir stjórnmálamenn líka, hafa
Ramses-hjónin loksins fengið að vita
að þau mega2 dvelja á Íslandi.
Blaðamaður hitti Paul, Rosemary
og Fídel Smára niðri í bæ og fór með
þeim að gefa öndunum við Tjörnina.
„Við erum með frið í hjarta. Afar
ánægð og þakklát íslenskum yfirvöldum fyrir þessa viturlegu ákvörðun,“
segir Paul Ramses: „Þetta er ást og
ekkert annað, hvernig Íslendingar
hafa tekið á móti okkur.“
Þegar fjölskyldan kom hingað
2008 sótti Paul um hæli. Hann hafði
þá flúið skálmöld í Keníu eftir að
hafa tekið þátt í stjórnmálastarfi
þar og orðið fyrir ofsóknum. Hann
hafði tengsl við landið og átti vini og
kunningja í gegnum þátttöku hans í
íslensku hjálparstarfi. Það vakti reiði
almennings þegar lögreglan tók hann
að nóttu til og rak til Ítalíu í flóttamannabúðir, en kona hans og barn
voru skilin eftir á Íslandi.
Nú eru nærri tvö ár liðin og þið
hafið verið utan kerfis á landinu,
strákurinn ekki fengið inni á leikskóla og svo framvegis. Tók þetta of
langan tíma?
„Tíminn, segi ég sem kristinn
maður, er alltaf í höndum guðs.
Að lokum kom okkar tími og þessi
ákvörðun yfirvalda hefur afmáð
öll vandræði þessara tveggja ára,“
segir Paul og Rosemary kona hans
tekur undir: „Sársaukinn er horfinn. Við megum vera hér og ég vil
þakka öllum sem stóðu með okkur,
bæði stjórnvöldum og fólkinu. Megi
guð blessa þau öll. Nú eigum við fjölskyldu á Íslandi,“ segir hún.
Þau hjónin líta á það sem sérstaka
góðgjörð yfirvalda að hafa fengið
að vinna fyrir sér á meðan þau biðu
niðurstöðu.
„Meðan við biðum eftir svarinu
var hver dagur sem vika en íslensk
yfirvöld héldu yfir okkur hlífiskildi á
vissan hátt, með því að leyfa okkur að
vinna og borga skatta. Þótt Fídel hafi
ekki fengið að fara á leikskóla og vera
þar með öðrum börnum gátum við
treyst því að yfirvöldin væru okkur
hliðholl, því þau gáfu okkur þetta
öryggi, sem vinnan er,“ segir Paul.
Rosemary, sem hefur ekki mátt
taka bílpróf í ferli sínu á Íslandi,
segir að það hafi einnig verið erfitt
að lækniskostnaður þeirra var ekki
niðurgreiddur eins og fyrir Íslendinga. Hælisleitendurnir máttu greiða
fullt verð. „En það er allt í fortíðinni.
Nú eigum við framtíð,“ segir hún og
brosir. Rosemary á von á sér í ágúst.

Út úr Afríku
En fortíðin er svo sem ekki langt
að baki. Ættingjar þeirra Pauls og
Rosemary eru enn í Keníu. Paul líkir
því við sjálfsmorð, að fara þangað
aftur eins og ástandið er.
„Ég veit að flokkurinn sem er á
móti okkar flokki í ríkisstjórn ætlar
að ganga frá þeim sem hann telur
óæskilega. Fólk er enn að hverfa.
Þannig verður þetta að minnsta kosti
fram að kosningunum 2012,“ segir
Paul.
Í Keníu er auðvitað mikil fátækt,
miðað við íslenskar aðstæður, og fjölskyldu Rosemary hefur verið ógnað
eftir að hún slapp yfir í ríku löndin.
„Systrum hennar var hótað að þeim
yrði rænt. Það er alltaf gert þegar
einhver býr í útlöndum, að ættingjunum er ógnað til að þeir borgi peninga,“ segir Paul. Framtíðin er bjartari á Íslandi.
Við kveðjum endurnar og röltum
suður Tjarnargötuna. Fídel er á leið
til dagmömmunnar.
Flóttamenn hafi mannréttindi
Áður en við ræðum framtíð þeirra á
Íslandi vill blaðamaður vita um líðan
þeirra hjóna, á meðan á ferlinu öllu
stóð.

deild,“ segir Paul.
Rosemary skýst inn til dagmömmunnar og kemur aftur án Fídels. Við
göngum til baka.

Mikið þakklæti
Þá er best að spyrja um framtíðina.
Hvað á að gera úr henni?
„Við erum enn að átta okkur á
þessari góðu niðurstöðu. Ég vildi
fyrst þakka öllum sem hafa hjálpað okkur: Í fyrsta lagi fjölmiðlum og
Katrínu lögmanni okkar; fólkinu sem
mótmælti fyrir okkar hönd og þykir
vænt um okkur og sum hver eru fjölskylda okkar núna. Það er mikilvægara en að einhverjum stofnunum hafi
þótt við óæskileg.
Það þekkti okkur enginn og við
vissum ekkert hver Hörður Torfason
var fyrr en eftir að mótmælin hófust fyrir utan dómsmálaráðuneytið. Þegar ég var sendur til Rómar
og frétti af mótmælunum þangað
þá hjálpaði það mér mikið að vita af
þessari væntumþykju.
En ég get eiginlega ekki byrjað að
þakka fólkinu því það eru svo margir sem ég ætti að nefna. Mig skortir samt nægilega sterk orð til að
þakka Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Hún lét í sér heyra sem utanríkisráðherra og lét sendiherrann fylgjast
með mér á Ítalíu. Ég var bara einhver, hver sem er, einhver maður
sem hafði verið að vinna fyrir ABCbarnahjálp en samt var öllum svona
annt um mig. Þess vegna get ég ekki
kvartað undan neinu.
Fólk hringdi í konuna mína meðan
ég var í útlöndum og færði henni
föt og annað. Kom úr vinnunni til
að gæta að henni. Ég frétti meira að
segja af 98 ára gömlum hjónum sem
létu Rauða krossinn vita að þau vildu
hjálpa okkur. Svo báðu prestarnir í
Fíladelfíusöfnuðinum fyrir okkur
líka. Þetta er bara ást,“ segir flóttamaðurinn.

ROSEMARY ATIENO, FÍDEL SMÁRI OG PAUL RAMSES Þakklæti og gleði er þeim efst í huga nú þegar þau hafa fengið leyfi
frá yfirvöldum til að vera á landinu. Paul er með hugann við pólitíkina og er að íhuga hvaða flokk hann eigi að ganga í.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hverju myndir þú breyta í kerfinu
til að taka betur á móti næsta Paul
Ramses sem kemur?
„Fyrir næsta Paul Ramses vildi ég
sjá lögregluna og Útlendingastofnun
tala saman og skipuleggja sig. Þessar stofnanir mættu líka hlusta betur
á skjólstæðinga sína. Þegar ég kom
hingað var ég að flýja hættuástand
og pyntingar. Lögreglan lét mig ekki
í læknisskoðun né sinnti andlegu
heilsufari mínu. Þessar stofnanir litu
bara á mig sem einhvern sem var hér
ólöglega og ætti að vera yfirheyrður
eða handtekinn.
Vegna næsta flóttamanns sem
kemur vildi ég biðja þess að íslensk
yfirvöld léðu honum eyra og hlustuðu
á hann, hvort sem hann er talinn einlægur eða ekki.
Það eru ákveðin gangvirki sem
svona stofnanir hafa til að sannreyna
þessa hluti. Flóttamenn sem komast
burt hafa flúið barsmíðar og hótanir. Þeir hafa ekki getað treyst á að
lifa fram á næsta dag. Ég sjálfur var
neyddur til að bera blóðug lík og vissi
aldrei hvort ég hefði smitast af einhverjum sjúkdómum eða ekki.
Ég bjóst við því þegar ég sótti um
hæli að ég fengi að jafna mig og jafnvel læknisaðstoð áður en ég yrði yfir-

Meðan við
biðum eftir
svarinu var
hver dagur
sem vika en
íslensk yfirvöld héldu
yfir okkur
hlífiskildi á
vissan hátt.

heyrður. En í staðinn var ég áreittur
og yfirheyrður og spurður ótrúlega
margra spurninga um hvar allir
pappírarnir mínir væru og slíkt.
Ég var spurður hvort ég væri með
peninga til að sjá fyrir sjálfum mér
og ef ekki þá þyrfti ég að fara. Svo
var mér sagt að án ákveðinna gagna
mætti ég heldur ekki vera.
Þegar fólk flýr land hefur það ekki
endilega tíma til að taka alla nauðsynlega hluti með sér, það segir sig
sjálft. Ef einhver býður þér far og
segir að þú getir komist út úr landi
strax, þá eyðir þú ekki tímanum í að
ná í hluti sem hægt er að vera án. Ég
var heppinn og kom með vegabréfið mitt.
Það á að koma fram við flóttamann
eins og mannveru, hvort sem hann
kemur úr vestri, austri, norðri eða
suðri. Það á að uppfylla grunnþarfir
hans. Sjá til þess að hann hafi mat og
líði vel og geti tjáð sig. Þegar búið er
að ná þessum tengslum við hann er
hægt að fara að spyrja hann spjörunum úr.
Þegar ég var yfirheyrður, veikur
og þjáður, fannst mér það eins og að
fara að yfirheyra slasað fólk í bílslysi, um hver hefði keyrt á hvern,
í stað þess að keyra fólkið á slysa-

Drottinn og pólitíkin
Paul Ramses er afar trúaður kristinn
maður. Hann segir trúna hafa hjálpað sér mikið í vandræðunum og sér
fram undan bjartari framtíð fyrir sig
og sína íslensku þjóð.
„Sem kristinn maður veit ég að
Jesús var handtekinn og Pétur postuli líka. Svo þegar ég var handtekinn
þá stóð ég bara með sjálfum mér og
fagnaðarerindi guðs. Drottinn mun
ávallt leiða okkur út úr þrengingunum,“ segir hann.
Rosemary, sem hefur haft sig lítið í
frammi á göngu okkar, gjóar nú augunum til manns síns eins og hún sé
að ávíta hann fyrir að tala of mikið.
„Þegar ég var í stjórnmálum þá
var ég síæpandi!“ segir Paul og hlær
afsakandi.
Ertu kannski að hugsa um framboð hér?
„Ísland er að ganga í gegnum
kreppu og fólk glataði miklu í hruninu. Mér finnst að það eigi að hlúa
að fólkinu sem borgar skatta áður
en farið er að borga Icesave-skuldir.
Það er ósanngjarnt að stór lönd eins
og Holland og Bretland geri þessar
kröfur,“ segir hann og heldur áfram:
„AGS og Alþjóðabankinn hefur skaðað okkur í Afríku með því að veita
há lán og rukka of háa vexti og gera
alla að þrælum. En þetta eru stjórnmál, ég ætla ekkert að tala um þau
að svo stöddu.“
Paul brosir.
Fyrir hvaða flokk færirðu fram?
„Ég er enn að hugsa um það. Vinstri
græn og Samfylkingin studdu okkur
mikið í baráttunni, en við erum enn
að hugsa um hver hefur bestu stefnuna um Ísland og Evrópu, almennt
séð. En Ísland mun rísa að nýju,“
segir Paul. Guð hafi blessað þá Adam
og Abraham fyrir að standa með
útlendingum. Eins sjái almættið hið
góða við nýja ákvörðun Útlendingastofnunar.
„Kannski verður þetta þá upphafið
að betri tíð fyrir Ísland,“ segir Paul
Ramses.
Við erum komin aftur norður að
Austurvelli og kveðjumst.

Eitthvað
fyrir alla!
Þrjár bækur sem slegið hafa rækilega í gegn
– komnar í kilju

Hyldýpi
eftir Stefán Mána

Dulúðug spenna
„… maður gleypir þessa
spennandi sögu í sig
af áfergju.“
Þórarinn Þórarinsson / DV

Auður
eftir Vilborgu Davíðsdóttur

Hrífandi saga
„Auður djúpúðga sprettur lifandi
fram, sjálfstæð, skapmikil og stolt
kona sem lætur sér ekki allt fyrir
brjósti brenna.“
Oddný Árnadóttir / eyjan.is

Sex grunaðir
eftir Vikas Swarup

Krassandi
„Sagan er spennandi, fyndin í margvíslegum og skrautlegum sögum af
ólgandi og spennuríku lífi ... lyktirnar
margfaldar í roðinu og koma lesanda á
óvart, allt til síðustu síðu.“
Páll Baldvin Baldvinsson / Fréttablaðið
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Sprotaiðnaður ófriðarsvæða
Hernaðarstarfsemi heimsins er orðin einkavædd að miklu leyti. Útgjöld til hermála hafa aukist gríðarlega enda hafa ríkisstjórnir
beint stórum hluta af aukningunni til alls konar verktaka og þjónustufyrirtækja, sem sinna verkefnum, sem hermenn eða borgaralegir starfsmenn unnu áður. Pétur Gunnarsson fjallar um sprotaiðnað ófriðarsvæðanna í heiminum.

E

inkarekin hernað a r fy r i r t æk i ( P r ivate Military Companies) er samheiti yfir
einkafyrirtæki sem
selja herjum margs
kyns vörur og þjónustu. Washington Post fjallaði um vöxt einkarekinnar hernaðarstarfsemi árið
2006 og staðhæfði þá að hún hefði
tífaldast í Bandaríkjunum frá upphafi Persaflóastríðsins fyrra, árið
1991.
Ekki er vafi á að aukningin
hefur haldið áfram síðan.
Bandarískir skattgreiðendur
greiddu ýmiss konar einkareknum hernaðarfyrirtækjum samtals 20.000 milljarða króna fyrir
vörur og þjónustu sem innt var af
hendi fyrir Bandaríkjaher á árinu
2008. 21 prósent hernaðarútgjalda
Bandaríkjamanna rann til einkafyrirtækja það ár. Hjá ESB-ríkjunum var þessi tala mun lægri, 6
prósent af heildarútgjöldum sem
jafngildir næstum því tvöfaldri
landsframleiðsla Íslendinga, eða
um 2.000 milljörðum króna.

Fleiri verktakar en hermenn
Aukningin í einkarekinni hernaðarstarfsemi varð mest í stjórnartíð George W. Bush Bandaríkjaforseta. Bandaríkin hófu
stríðsrekstur á tvennum erlendum vígstöðvum í hans tíð, í Írak
og Afganistan. Íraksstríðið hefur
staðið í sjö ár en í Afganistan
verða níu ár í haust frá því að innrás var gerð.
Í báðum löndum eru nú fleiri
verktakar en hermenn á launaskrá Bandaríkjahers. Í Afganistan voru um 100.000 hermenn en að
minnsta kosti 120.000 starfsmenn
verktaka á vegum Bandaríkjahers
um síðustu áramót.
Þau einkareknu fyrirtæki sem
vinna fyrir heri og eru þekktust meðal almennings, hafa yfirleitt komist fréttir í tengslum við
hneykslis- eða spillingarmál. Þar
ber hæst Blackwater. Því fyrirtæki var bannað að starfa í Írak í
upphafi síðasta árs eftir að starfsmenn þess voru viðriðnir fjölmörg
manndráp og mannréttindabrot
gagnvart almenningi. Í framhaldinu skipti Blackwater um nafn og
kallast nú Xe Services. Það er með
um þúsund starfsmenn, sem vinna
á átaka- og óróasvæðum við vopnaða gæslu fyrir ríkisstjórnir, heri
og tryggja líka öryggi stjórnenda
og starfsmanna annarra einkafyrirtækja sem stunda viðskipti á
hernaðarsvæðum.
Vopnaðir öryggisverðir eins og
Blackwater/Xe eru þó með lítinn
hluta af veltu einkarekinna hernaðarfyrirtækja.
Flutningaþjónustu, leyniþjónustustarfsemi, birgðahaldi og
þjálfun hermanna hefur verið
úthýst til einkaaðila í vaxandi
mæli á undanförnum árum. Einkafyrirtæki sjá líka um ræstingar og
matseld fyrir hermennina. Allt
voru þetta störf sem unnin voru
innan hersins fyrr á árum.
Þjálfun hermanna hefur verið
einn helsti vaxtarbroddurinn í
þessum geira síðustu tuttugu ár.
Einkafyrirtæki tóku þátt í 80 prósentum af þjálfunarverkefnum
breska hersins árið 2002, samkvæmt skýrslu sem gerð var fyrir
breska þingið.
Blönduð starfsemi
E.C.A. Program hefur verið í
fréttum hér undanfarið vegna
áforma um koma á fót bækistöð
fyrir einkareknar orrustuþotur á
Keflavíkurflugvelli. Það fyrirtæki
var stofnað í Lúxemborg árið 2007,
og skilgreinir sjálft sig sem einkarekið hernaðarfyrirtæki.
E.C.A. hefur í nokkur ár selt
herjum flutningaþjónustu með
flugvélum og þyrlum, meðal
annars í Afganistan og Darfúr í
Súdan. Það vill nú víkka út starf-

til bágstaddra fyrir hjálparlið,
meðal annars á vegum Sameinuðu
þjóðirnar. Bresku skýrsluhöfundarnir hafa eftir forsvarsmönnum
mannúðarsamtaka að vafasamt sé
að hjálparstarf á hamfarasvæðum
gæti gengið eðlilega fyrir sig án
þjónustu þessara fyrirtækja. Þau
tryggi öryggi og veiti nauðsynlega
þjónustu sem ekki er hægt að
fá annars staðar.

BLÓMLEGUR IÐNAÐUR Sukhoi-orrustuþotur eins og þær sem fyrirtækið E.C.A. Program vill að hafi óvopnaða bækistöð á Keflavíkurflugvelli. Þetta eru nýlegar orrustuþotur og meðal annars notaðar af herjum í Rússlandi, Indlandi og Venesúela.
MYND/AFP

FENGU 21 PRÓSENT HERNAÐARÚTGJALDA BNA
Bandaríkin vörðu 80.618 milljörðum íslenska króna í bein útgjöld til
hernaðar á árinu 2008, samkvæmt Evrópsku varnarmálastofnuninni (EDA).
Útgjöldin höfðu þá aukist um 2,4 prósent frá árinu 2007. Þetta jafngildir
265.000 krónum á hvern Bandaríkjamann. Bandaríkin stofnuðu til 48,7
prósenta af öllum beinum hernaðarútgjöldum í heiminum.
21 prósent af herkostnaði bandarískra skattgreiðenda rann til einkarekinna hernaðarfyrirtækja (PMC), ýmist í gegnum útboð eða með samningum
sem einkarekin hernaðarfyrirtæki gera við heri og ríkisstjórnir án útboða.
Vöxturinn í þessum geira var mikill milli ára eða úr 17 prósentum af herkostnaði Bandaríkjamanna árið 2007 í 21 prósent árið 2008.
Hernaðarútgjöld Bandaríkjanna voru tvöfalt hærri en samanlögð útgjöld
ESB-ríkjanna. Þau námu 34.600 milljörðum króna, eða um 70.200 krónum
á hvern íbúa. 6 prósent af herkostnaði ESB-ríkja runnu til einkarekinna
hernaðarfyrirtækja og hafði hlutfallið lækkað úr 7 prósentum árið 2007.
Sem hlutfall af landsframleiðslu notuðu Bandaríkjamenn 4,7 prósent til
hernaðar en ESB-ríkin 1,63 prósent.

semina og bæta þjálfun orrustuflugmanna með því að taka að
sér hlutverk óvinarins á æfingum flugherja. Samkvæmt skýrslunni til breska þingsins er algengt
að fyrirtæki af þessu tagi séu í
blandaðri starfsemi og bjóði bæði
flutningaþjónustu og þjálfun hermanna.
Til að sinna nýjum verkefnum
þarf E.C.A. Program að kaupa
orrustuþotur, stjórnstöðvar, flugskeytaherma og alls kyns tæknibúnað fyrir um 200 milljarða
króna. Miðað við það sem fram
er komið verður kostnaður við að
koma upp aðstöðu hér á landi um
2 prósent af heildarfjárfestingunni. Áætlað er að fyrirtækið velti
nokkrum milljörðum árlega hér á
landi vegna launa um 200 sérþjálfaðra, íslenskra starfsmanna og
vegna þess að E.C.A. mun kaupa

ýmiss konar þjónustu af íslenskum fyrirtækjum, einkum á Suðurnesjum.
Eigendur E.C.A. Program eru
nokkrir breskir og hollenskir einstaklingar, flestir fyrrverandi
hermenn, sagði Melville ten Cate,
forstjóri fyrirtækisins, við Fréttablaðið nýlega. Hann sagði þá að
fyrirtækið mundi ekki eiga í neinum vandræðum með að útvega
sér verkefni við það að finna veikleika í loftvörnum og leika óvini á
æfingum flugherja. Fyrirspurnir
hefðu þegar borist frá fjölmörgum ríkjum. Auk NATO-ríkja mun
E.C.A. bjóða ríkjum sem vinveitt
eru Vesturlöndum þjónustu sína.
Ten Cate nefndi Japan og Ástralíu og einnig að hugsanlega mundi
E.C.A. eiga viðskipti við Sameinuðu arabísku furstadæmin. Þjónustan verður þó aldrei seld ríkis-

stjórnum útlagaríkja á borð við
Íran og Norður-Kóreu.

Eftirsótt vinnuafl
Oftar en ekki standa fyrrverandi hermenn á bak við eða eru
nátengdir einkareknum hernaðarfyrirtækjum, ekki síst þegar um
er að ræða fyrirtæki sem ætla sér
að þjálfa hermenn í beitingu vopna
og alls konar hergagna.
Áður fyrr fóru flestir hermenn
til starfa í hinum „borgaralega“
geira atvinnulífsins þegar herþjónustunni lauk. Einkahernaðarfyrirtækin hafa breytt þessu
og skapað mikla eftirspurn eftir
vinnu þeirra, bæði herforingja á
eftirlaunum og sérþjálfaðra hermanna, til dæmis flugmanna.
Auðvelda hjálparstarf
Vöxturinn í þessum geira var í
fullum gangi þegar upplýsingaskýrsla um þróunina var lögð
fyrir breska þingið árið 2002. Þar
eru bæði dregnar fram margvíslegar upplýsingar um geirann og
rætt um kosti þess og galla að
einkaaðilar hagnist á hernaðarstarfsemi.
Í skýrslunni segir að þessi fyrirtæki geti að mörgu leyti gegnt
mikilvægu hlutverki. Þau geti auðveldað ríkjum að draga úr kostnaði
skattborgaranna af því að halda
úti herjum. Tekið er fram að fjölþjóðleg hjálparsamtök reiða sig á
þennan geira við störf á ófriðarog hamfarasvæðum og kaupa af
þeim öryggisgæslu. Eins sinna
hernaðarfyrirtækin flutningum á fólki og hjálpargögnum

Hafa ekki hag
af friði
Skýrsluhöfundar ræða líka
galla þessarar starfsemi og
siðferðileg álitamál sem henni
tengjast. Þeirri spurningu er til
dæmis varpað fram hvort það sé
yfirleitt æskilegt sé að blanda
saman ríkisreknum hernaði og
starfsemi fyrirtækja sem einstaklingar reka í ágóðaskyni.
Hernaðarfyrirtækin fá greitt
fyrir að takast á við aðstæður
tengdar hernaði og hafi því ekki
hag af því að koma á friði. Þvert
á móti hagnist þau mest á ófriði,
hamförum og upplausnarástandi
í samfélögum. Það sé þeim í hag
að umsvif herja séu sem mest og
framlög ríkisstjórna til hernaðarmála sem hæst.
Amnesty vill löggjöf og eftirlit
Amnesty International hefur einnig látið starfsemi herþjónustuiðnaðarins til sín taka og birt um hana
skýrslu. Amnesty vekur athygli á
hve óljós réttarstaða starfsmanna
hernaðarfyrirtækja er á átakasvæðum. Spurningar um þá stöðu
tengjast bæði möguleikum á að
draga starfsmenn fyrirtækjanna
til ábyrgðar fyrir lögbrot og einnig möguleikum til að veita þeim
vernd og tryggja réttindi þeirra.
Amnesty hvetur ríkisstjórnir
Evrópusambandsríkjanna til að
setja lög um starfsemi einkarekinna hernaðarfyrirtækja og gera
hana skráningar- og tilkynningarskylda. Gera þurfi kröfu um
að stjórnvöldum sé fyrirfram tilkynnt um alla flutninga starfsmanna milli landa og allar æfingar sem hernaðarfyrirtæki tekur
þátt í. Amnesty vill að reglur
hvers ríkis verði sniðnar að alþjóðlegum mannréttindalögum. Einnig verði að gera stjórnkerfi Evrópuríkja kleift að
hafa virkt eftirlit með þessari
starfsemi, innan
Evrópu og utan.

FLUTTU HJÁLPARGÖGN, BJUGGU TIL BOSNÍUHER, UNNU Í MIÐBAUGS-GÍNEU
MPRI (Military Professional Resources) er
bandarískt stórfyrirtæki með fjölda fyrrverandi hermanna í sinni þjónustu. Það
vinnur að mestu fyrir Bandaríkjastjórn og
annast meðal annars þjálfun hermanna
og ýmiss konar skýrslugerð. Á síðasta ári
gerði það nýja samninga við Bandaríkjastjórn fyrir um 220 milljarða króna.
Á tíunda áratugnum annaðist MPRI líka
flutninga á matvælum og hjálpargögnum fyrir alþjóðlegar hjálparstofnanir og
ríkisstjórn Bandaríkjanna. Það hefur líka
unnið fyrir Nígeríustjórn.
MPRI hafði nóg að gera í stríðinu á
Balkanskaga. Aðkoma fyrirtækisins breytti
gangi mála í stríðinu, að mati höfunda
skýrslu, sem gerð var um einkafyrirtæki í
hernaði fyrir breska þingið.
Árið 1994 höfðu bandarísk stjórnvöld
milligöngu um að MPRI tók að sér að

gera úttekt á starfsháttum Króatíuhers
og gera áætlun um hvernig herinn gæti
aðlagað sig þeim kröfum sem NATO gerir
til væntanlegra samstarfs- og aðildarríkja. MPRI segist eingöngu hafa haldið
fyrirlestra og sinnt almennri fræðslu fyrir
herforingja Króata. Í skýrslu breska þingsins er þó annað gefið til kynna. Árangur
af starfi MPRI hafi komið í ljós strax árið
1995. Það hafi verið óþekkjanlegur Króatíuher sem þá gjörsigraði sveitir Serba í
Krajina-héraði.
Í framhaldinu tók MPRI að sér að
endurskipuleggja her Bosníu frá grunni
og þjálfa bosníska hermenn í vopnaburði. Um 200 fyrrverandi hermenn úr
Bandaríkjaher unnu það verk en greiðslur
til MPRI komu úr sjóði sem múslimaríki
settu á fót til að veita Bosníu hernaðaraðstoð.

Árið 1998 falaðist
ríkisstjórn MiðbaugsGíneu eftir þjónustu MPRI til að gera
úttekt á vörnum landsins. Ríkisstjórn
Bandaríkjanna neitaði MPRI um leyfi
til verksins en snerist hugur og gaf
samþykki árið 2000.
1999 tók MPRI að sér að liðsinna
Kólumbíuher í baráttunni við eiturlyfjasala. Samningurinn rann út tveimur
árum síðar og var ekki endurnýjaður.
Ráðgjöf MPRI var svo herská að Kólumbíumenn afþökkuðu frekari þjónustu.
ÞJÁLFAÐUR Hernaðarsérfræðingar voru hrifn-

ir af breyttum vinnubrögðum Króatíuhers
eftir að sérfræðingar MPRI höfðu endurskipulagt herinn. Þessi hermaður tók þátt
í aðgerðum Króata segn Serbum í Krajina
árið 1995.
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Bubbabyltingin 1980
Í ár eru liðin 30 ár síðan vöðvastæltur farandverkamaður með munninn fyrir
neðan nefið mætti á svæðið og gjörbylti íslenska popplandslaginu. Dr. Gunni leit
aftur til ársins 1980 þegar Bubbi Morthens skall á.

BUBBI MEÐ ALLA ROKKTAKTANA Á HREINU Utangarðsmenn spila rokk gegn her í Laugardalshöll 13. september 1980.

Þ

að er erfitt að ímynda
sér að fyrir þrjátíu
árum hafi enginn vitað
hver Bubbi Morthens
var. En þannig var það
nú samt. Um vorið 1979
hittust þeir í Kassagerðinni, Bubbi
og bræðurnir Michael og Daniel Pollock. Þeir áttu bandarískan
föður og íslenska móður og höfðu
búið til skiptis í Bandaríkjunum og
á Íslandi.
„Mike hafði verið í Kassagerðinni af og til síðan 1972, en ég var
nýbyrjaður,“ segir Danny. „Ég vann
á gólfinu og kynntist Bubba fyrst.
Hann var á lagernum. Ég kynnti
hann svo fyrir Mikka. Við vorum
bara að ræða málin framan af, tala
um tónlist. Það var Bob Dylan-tímabil hjá Bubba og það fyrsta sem ég
tók eftir hjá honum var að hann
gat svo sannarlega sungið blús. Við
fórum stundum heim til mín í lítið
partíherbergi á Reynimel. Það var
kannski Jack Daniels-flaska á svæð-

ann að Karl Júlíusson (leikmyndahönnuður) segir mér frá þessum
gaur. Hann hafði séð Bubba spila
og syngja, líklega bara í partíi einhvers staðar. Þegar ég hafði samband var Bubbi byrjaður að taka
upp og ég hitti hann í stúdíóinu. Ég
sá hann spila og það þurfti ekkert
að ræða það frekar. Ég þóttist hafa
himin höndum tekið, þetta var svo
nýtt og ferskt og mikil breyting.“
Þegar platan, sem nú hét Ísbjarnarblús, kom út 17. júní 1980 blés
Jóhann Páll til blaðamannafundar
á Óðali. „Ég var mjög stóryrtur á
þessum blaðamannafundi,“ segir
hann. „Við gjörsamlega blöstuðum
plötunni og ég sagði við blaðamenn
og aðra sem voru þarna, að ef þetta
væri ekki það sem koma skyldi og
myndi bylta öllu, þá myndi ég hundur heita. Ég neyddist ekkert til að
éta það ofan í mig.“
Jóhann segir að Bubbi hafi verið
kúl strákur og töffari. „Hann var
samt mjög ljúfur í viðskiptum.

lega við blaðinu þegar hann var
skammaður á æfingu. Hætti bæði
í Sinfó og í skólanum. „Það var auglýst eftir áhugafólki um nýbylgjutónlist og ég hafði samband,“ segir
hann. „Ég fór þangað sem ég átti að
mæta, í einhverja íbúð á Frakkastíg.
Ég var hálfsmeykur. Heyrði einhver
læti fyrir innan hurðina og ætlaði
bara að fara, en þá heyrði einhver
í mér og opnar dyrnar, gott ef það
var ekki kærastan hans Mikka. Ég
datt inn í stofu Pollock-bræðra og
tvennt gerði útslagið með að ég
var ráðinn: Að ég var í leðurjakka
– reyndar með stroffi á ermunum
sem þótti ekki nógu töff, en samt
var þetta leðurjakki – og það að ég
þekkti bassaleikara. Það var Rúnar
Erlingsson (æskufélagi Magnúsar
frá Raufarhöfn), sem hætti strax
í byggingarvinnu á Ísafirði þegar
ég hringdi í hann. Okkur var svo
dröslað í stúdíó þar sem Bubbi var
að taka upp og við látnir spila lag
(„Jón pönkari“). Við höfðum aldrei

Bubbi keyrði prógrammið strax af stað og söng frystihúsablúsinn sinn af krafti og djöfulmóði, æddi um sviðið eins
og tarfur í flagi og skók sig framan í áhorfendur
inu og svo var gripið í gítarinn. Ég
á einhvers staðar kassettu frá þessum tíma þar sem hann er að spila
Leadbelly. Svona byrjaði ballið.“

Bubbi tekur upp Ísbjarnarblús
Bubbi hafði safnað frumsömdum
lögum í sarpinn síðustu árin. Hann
hafði samið þau á verbúðum víðs
vegar um landið á meðan hann var
farandverkamaður. Bubbi og Tolli
bróðir hans stóðu framarlega í réttindabaráttu farandverkamanna og
textar Bubba fjölluðu oftar en ekki
um lífið í verbúðunum, þrældóminn
og sukkið.
Bubbi hafði gert demóupptökur
sem hann fór með til upptökustjóra
Tóntækni, Sigurðar Árnasonar, en
Tóntækni var 8 rása hljóðver í eigu
Svavars Gests. Bubbi sá fyrir sér
að gera blúsaða kassagítarplötu
sem átti að heita Hve þungt er yfir
bænum.
„Á þessum tíma var ofboðslega
leiðinleg tónlist í gangi á Íslandi og
eiginlega ekkert að gerast,“ segir
Jóhann Páll Valdimarsson, sem
starfrækti bókaútgáfuna Iðunni og
hafði af og til gefið út plötur þegar
eitthvað höfðaði sérstaklega til
hans. „Svo var það einhvern tím-

Þessi plata varð gífurleg bylting
en það var aldrei inni í myndinni
að ég myndi taka þetta lengra. Ég
hef engan áhuga á plötuiðnaðinum.
Svo það var í fullkomnu bróðerni
að Bubbi leitaði til atvinnumanna
með framhaldið.“ Bubbi talaði því
við Steinar Berg og á Steinarsmerkinu komu Bubbaplöturnar út
næstu árin.

Áhugafólk um nýbylgju
„Ég kalla núna tónlist mína gúanórokk. Ég var meira í „accoustic“tónlist áður, hlustaði mikið á blús
og safnaði gömlum blúsplötum, en
það breyttist þegar ég heyrði fyrst í
Igga Popp. Þá ákvað ég að söðla um
og gerast nýbylgjurokkari,“ sagði
Bubbi í fyrsta stóra viðtalinu sínu
(við Pál Pálsson, birtist 22. feb. 1980
í Helgarpóstinum).
Í framhaldi af þessum nývaknaða rokkáhuga vildu Bubbi og Pollock-bræður stofna band og auglýstu
eftir trommu- og bassaleikara í
febrúar 1980. Magnús Stefánsson,
ungur strákur frá Raufarhöfn, sá
auglýsinguna.
Magnús hafði lært á slagverk í
tónlistarskóla og var lausamaður
með Sinfóníunni, en sneri algjör-
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Leið Bubba á toppinn
■ 17. júní
1980 Iðunn
gefur út
Ísbjarbjarnarblús
■ 21. júní
1980 Utangarðsmenn
hita upp fyrir
hljómsveitina The Clash
í Laugardalshöll.
■ 13. sept 1980 Utangarðsmenn
spila í Laugardalshöll á stórtónleikunum Rokk gegn her.
■ 1. okt 1980 Smáskífa Utangarðsmanna Ha-Ha-Ha (Rækjureggae) kemur út. Sönglínan „Ég
er löggiltur hálfviti, hlusta á HLH
og Brimkló” í titillaginu vekur
athygli og ergelsi „skallapoppara“.
■ 27. nóv
1980 Eina
LP-plata
Utangarðsmanna,
Geislavirkir,
kemur út
og markar kaflaskil í rokksögu
Íslands.

séð stúdíó áður hvað þá spilað í því
með heddfón og svona. Þar með
voru Utangarðsmenn orðnir til.“

Kraftur og djöfulmóður
Utangarðsmenn fóru fljótt á mikið
flug. Spiluðu alls staðar þar sem því
var komið við. Fyrst spilaði bandið
í Félagsstofnun stúdenta við Hringbraut 22. mars 1980. Þremur vikum
síðar, 12. apríl, efndu Fræbbblarnir
til tónleika í Kópavogsbíói, en þar
æfðu Fræbbblarnir og höfðu haldið tónleika áður.
„Líklega heyrðum við um bandið frá Einari Erni (Benediktssyni).
Ég hafði reyndar gert mér allt aðra
hugmynd um Utangarðsmenn. Hélt
að þeir væru með staðlað amerískt
iðnaðarrokk eins og Foreigner, eða
eitthvað,“ segir Valgarður, söngvari Fræbbblanna. „Mér fannst þetta
flott, mikill kraftur í þeim og læti
sem komu manni á óvart, en ég var
ekki alveg jafn dolfallinn og margir. Mér fannst músíkin góð en sviðsframkoman höfðaði ekki alveg til
mín.“
Góður kunningsskapur tókst
milli sveitanna og þær spiluðu
mikið saman næstu misserin, en
eftir þessa fyrstu tónleika voru það

■ 31. des 1980 Í stað áramótaskaups Ríkissjónvarpsins er á
dagskrá skemmtiþátturinn Á
síðasta snúning. Meðal þeirra
sem koma fram eru Utangarðsmenn, sem taka tvö lög.
■ 12. feb 1981 Stjörnumessa
Dagblaðsins (forveri Íslensku
tónlistarverðlaunanna) haldin
á Hótel Sögu. Utangarðsmenn
fengu verðlaun fyrir vinsælustu
plötuna og sem vinsælasta
hljómsveitin. Auk þess var Bubbi
valinn vinsælasti söngvarinn og
vinsælasti textahöfundurinn.
Bandið var að spila á Borginni,
gaf skít í Stjörnumessuna og
mætti ekki. Stjörnumessan var
aldrei haldin aftur.

Fræbbblarnir sem spiluðu á undan
Utangarðsmönnum.
Þessir tónleikar í Kópavogsbíói
vöktu mikla athygli, enda hafði
ekki sést annað eins á Íslandi. Jónatan Garðarsson var á svæðinu og
skrifaði í Þjóðviljann viku síðar:
„Eftir nokkrar tilfæringar og alls
konar köll áhorfenda og hljómsveitarmanna hófu Utangarðsmenn að leika eins konar Intró og
Bubbi Morthens gekk inn á sviðið, pönklegur til hársins og í gallabuxum og hlýrabol svo að stæltir
vöðvarnir blöstu við áhorfendum.
Bubbi keyrði prógrammið strax af
stað og söng frystihúsa-blúsinn sinn
af krafti og djöfulmóði, æddi um
sviðið eins og tarfur í flagi og skók
sig framan í áhorfendur. Rytmagítarleikari Utangarðsmanna æddi
einnig um sviðið, sveiflaði gítarnum, rak hann út í loftið og mundaði
hann eins og „sæðisbyssu“ og horfði
með köldu stingandi augnaráði út í
salinn.“
Rokksjóið endaði svo með því
að Mike braut forláta Fender Telecaster-gítar og fleygði brotunum
út í sal. „Hefði margur unglingurinn gjarnan gefið fötin sín á staðnum í skiptum fyrir gítarinn,“ skrifaði Jónatan.

Smjörlíki
Bubbi og Utangarðsmenn voru
nú eins og snjóbolti að rúlla niður
brekku. Bandið spilaði og spilaði,
Bubbi tjáði sig um allt milli himins
og jarðar í fjölmörgum viðtölum og
fyrr er varði vissu allir hver þessi
Bubbi Morthens var. Ísbjarnarblús
kom út og fimm mánuðum síðar
Geislavirkir. Bubbi var kominn til
að vera og hefur verið meðal vor
síðan, í gegnum þykkt og þunnt.
Þótt hægt sé að horfa á þessa
kraftmiklu byrjun í gegnum rósrauð gleraugu tók rokkstjörnulífið á og annar hver maður var kominn í meðferð nokkrum árum síðar.
Magnús trommari horfir ekki til
Utangarðsmanna-áranna með mikilli eftirsjá. „Mín upplifun var alltaf hálfgert panik – Utangarðsmenn
var mjög skrýtinn staður til að
vera á andlega. Skemmandi. Maður
reykti sig út úr heiminum og langaði kannski til að spila reggae en þá
var keyrt í svaka rokk. Maður var
undir rosalegu álagi og fékk mikla
athygli, en á sama tíma var maður
að lepja dauðann úr skel, étandi
kannski Sveinsbakarís franskbrauð með smjörlíki út í eitt. Það
var mikið spilað, mikið skrifað, en
ekkert borgað! Enda sprakk bandið
í loft upp á endanum.“
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ELDFJALLAFRÆÐINGURINN Haraldur Sigurðsson hefur farið nokkrar ferðir upp að eldstöðvunum á Eyjafjallajökli og fylgst með ótrúlegum krafti náttúrunnar í návígi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Glóandi hraunfossinn magnaður
Einn þeirra sem hafa farið margar ferðir upp á Eyjafjallajökul til að fylgjast með eldgosinu í návígi er hinn virti eldfjallafræðingur Haraldur Sigurðsson. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir rétt náði í skottið á Haraldi á fimmtudagsmorguninn, áður en hann
flaug aftur af stað upp á jökul, og fékk hann til að lýsa upplifun sinni undanfarna daga og bera gosið saman við önnur gos sem
hann hefur rannsakað um allan heim.

H

araldur Sigurðsson eldfjallafræðingur hefur ekki
haft það náðugt
undanfarna daga.
Allt frá því að
gosið í Eyjafjallajökli hófst fyrir
rétt um rúmri viku hefur Haraldur því farið ófáar ferðir, fengið
far með þyrlum og jeppum, upp
að eldstöðvunum.
„Það er magnað að fylgjast með
því hvernig hraunið hleðst upp
og brýst svo fram niður brattann með glóandi hrauni. Þetta er
glóandi hraunfoss sem fellur úr
200 metra hæð ofan í þetta djúpa
gljúfur,“ segir Haraldur. „Það eru
miklir skruðningar þegar hraunið veltur áfram, en í því eru stórir
gjallhnullungar. Við og við heyrast sprengingar þegar hraunið
fellur þungt ofan á ísinn. Við það
tætist hraunið í sundur í ösku og
3 km há öskuskýin myndast. Svo
heyrast þotuhljóð uppi í gígunum
sem stafar af gasi sem er að koma
upp úr gígunum. Það er engu líkara en að það séu fjórar eða fimm
þotur á sveimi fyrir ofan mann.“
Í einni af ferðum Haraldar fór
hann ásamt öðrum nálægt hraunfossinum og horfði á hann renna
niður í gilið. Svo hurfu þeir frá
um stund en komu aftur á sama
svæði. Þá höfðu orðið sprenging-

ar og höfuðstórir hnullungar eða
stærri kastast upp á svæðið þar
sem þeir höfðu staðið.
Þrátt fyrir að gosið sé tilkomumikið og varasamt að koma of
nærri því segir Haraldur það
fremur lítið. Til að setja það í
samhengi við önnur þekkt gos á
Íslandi er sprungan um 250 metra
löng. Í Lakagígagosinu 1783 var
sprungan sem myndaðist hundrað sinnum lengri, eða 25 kílómetrar. „Þetta er viss mælikvarði á
stærðina á gosinu og segir okkur
að þetta gæti ekki verið mikið
minna, til að geta talist eldgos.“

Fann týndu borgina
Jörðin og kraftur hennar hefur
heillað Harald allt frá því að
hann fór að vinna við jarðboranir á stúdentsárum sínum. „Þegar
maður borar í jörðina verður
maður forvitinn um hvað í henni
býr og á endanum varð ég alveg
heillaður og fór út til Bretlands í
nám, því þá var ekki kennd jarðfræði við Háskóla Íslands.“ Að
loknu doktorsnámi var hann við
eldfjallarannsóknir í Vestur-Indíum í Karíbahafi, þar til hann
fékk fastráðningu við framhaldsdeild Háskólans á Rhode Island.
Þar starfaði hann í 35 ár, við
kennslu og rannsóknir sem fóru
fram víða um heim. Þekktastur er

hann fyrir rannsóknir sínar á eldfjallinu Tambora í Indónesíu, sem
gaus árið 1815, en það var stærsta
gos sem orðið hefur á jörðinni á
sögulegum tíma. „Við mælum
gosin í rúmkílómetrum eftir
magninu á kviku sem kemur upp
á yfirborðið. Surtsey er nokkurn
veginn einn rúmkílómetri. Tambora var um hundrað.“
Tugir þúsunda fórust í gjóskuflóðinu frá Tambora árið 1815 og
117 þúsund manns vegna annarra
áhrifa gossins. Þá fór svo mikið
magn af brennisteini upp í heiðhvolfið að það myndaði hjúp um
alla jörðina og endurkastaði sólarljósi frá jörðinni í nokkur ár
og kældi hana. Á þeim tíma varð
mikill uppskerubrestur og hungursneyð um alla jörðina og hefur
árið 1816 verið kallað árið sumarlausa í sögubókunum. „Ég var
búinn að rannsaka þetta gos í
mörg ár og vissi alltaf að 10 þúsund manna bær hefði týnst. Ég
fann þennan bæ árið 2004, undir
þremur metrum af vikri og ösku.
Allt sem var þarna í húsunum,
fólkið og allt þeirra dót, var grafið í hvelli og hefur varðveist ótrúlega vel.“

Bloggar um jörðina
Í nær allan vetur hefur Haraldur verið í útlöndum við rann-

Svo heyrast þotuhljóð uppi í gígunum sem stafar af gasi
sem er að koma upp úr gígunum. Það er engu líkara en
að það séu fjórar eða fimm þotur á sveimi fyrir ofan
mann.

ÓTRÚLEG SÝN Margar af myndunum sem ljósmyndari Fréttablaðsins tók af eldsum-

brotunum í Eyjafjallajökli minna frekar á málverk en ljósmyndir, svo ótrúlegt er
sjónarspilið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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sóknir en hann kom aftur heim
til Íslands 15. mars, til að undirbúa opnun Eldfjallasafnsins sem
hann rekur í samstarfi við Stykkishólmsbæ, þar sem hann á heimili hér á Íslandi. Tímasetningin
hefði því ekki getað verið betri því
gosið hófst tveimur dögum eftir
heimkomuna. Gosið kom Haraldi
hins vegar ekki á óvart, því hann
hafði fylgst með hræringum undir
Eyjafjallajökli um nokkurra mánaða skeið og bloggað um þær. Á
blogginu hans, http://vulkan.blog.
is/blog/vulkan/, má lesa færslu frá
15. mars, þar sem hann segir frá
því að skjálftar undir jöklinum
hefðu grynnst og stakk upp á því
að þar gæti kvika verið að koma
upp á yfirborðið.
Gögn frá Veðurstofunni segir
hann nýtast ótrúlega vel. „Veðurstofan hefur unnið frábært starf
í því að safna gögnum og gera
þau aðgengileg fyrir alla. Þetta
er svo mikilvægt, því oft sitja vísindamenn á miklum upplýsingum
og halda þeim fyrir sig. Hvergi í
heiminum hef ég rekist á svona
gott kerfi utan um upplýsingar
eins og Veðurstofan býr yfir. Það
er bara alveg stórkostlegt.“

Vill miðla reynslunni
Haraldi er mikið í mun að Íslendingar fræðist betur um jarðfræði
landsins og það er ekki síst þess
vegna sem hann bloggar, auk þess
sem hann kom á fót Eldfjallasafninu í Stykkishólmi. „Það vill svo
til að ég á mjög mikið af gögnum sem ég hef verið að safna alla
ævina. Ég hef mjög mikinn áhuga
á að koma minni þekkingu áfram
og bloggið er ágætis vettvangur
til þess,“ segir hann. „Mér finnst
allt of algengt að að vísindamenn
telji þekkingu sína of flókna til
að skýra hana fyrir almenningi.
Það er ekkert annað en mont og
hroki. Það er skylda vísindanna
að skýra fyrir almenningi hvað
er að gerast, skila þekkingu sinni
til baka og vekja áhuga almennings á vísindunum.“
Hann kennir þó ekki bara vísindunum um heldur líka fjölmiðlunum, sem hann telur sinna vísindunum illa. „Það er fjallað um
hvern einasta krakka sem kemur
heim frá útlöndum með próf í tónlist eða einhvern sem gefur út
litla bók. Þetta segir bara hverju
fréttamennirnir hafa áhuga á, því
þeir ganga flestir með einhverja
magapínu um að vilja verða
frægir rithöfundar sjálfir. Þetta
er bara kúltúrinn – vísindin eru
ekki inn. En það þarf að breyta
því og ég er að reyna að gera það
á minn hátt, með Eldfjallasafninu og blogginu mínu. Á svona
tímum kviknar á áhuga fólks og
hann þarf að virkja á meðan hann
er fyrir hendi.“
Eldfjallasafn í Stykkishólmi
Þessi áhugi á að miðla þekkingu
sinni áfram var ástæða þess að
Haraldur ákvað að flytja aftur
heim til Íslands fyrir rétt um
tveimur árum. Hann er þó enn
tengdur Háskólanum á Rhode
Island og hefur þar aðstöðu til
rannsókna. Hann á sitt heimili í Stykkishólmi, þar sem Eldfjallasafnið var opnað síðastliðið sumar. Nú fer að líða að því að
safnið opni öðru sinni. „Þar verð
ég með kynningar og leiðsögn
í sumar, auk þess að við verðum með fræðsluferðir um jarðfræði Snæfellsness. Þá förum við
hringinn í kringum Snæfellsjökul og til baka til Stykkishólms á
einum degi.“
Í Eldfjallasafninu er að finna
allt mögulegt tengt eldfjöllum
og eldgosum víða um heim, sem
Haraldur hefur sankað að sér í
gegnum tíðina. Þar er einnig að
finna allar bergtegundir Íslands,
sem fólki gefst kostur á að skoða
og þukla á. Safnið er ekki síst sérstakt að því leyti meðal annars
að þar er mjög mikið af listaverkum af eldgosum. „Fólk hefur svo
gaman af því að skoða listaverk.
Og með því að sýna því listaverk
af eldgosum er svo auðvelt að
vekja áhuga þess og fræða það
um vísindin um leið. Þá fær það
sögu myndarinnar, eldfjallsins,
listamannsins og þess sem er að
gerast á myndinni, allt í bland.“
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Hvað gerist á næstu dögum?
Í gærmorgun var hraun tekið að renna niður í
Hvannárgil, í áttina að Básum í Goðalandi. Haraldur
Sigurðsson segir vel geta farið svo að hraunið
muni koma úr tveimur áttum niður í Þórsmörk. Ef
hraunið haldi áfram að streyma niður Hrunagilið
sé mögulegt að það stífli Krossá. Áin muni þá finna
sér nýjan farveg, líklega upp við norðurhlíðarnar í
dalnum. Þá gætu lón myndast á bak við hraunið.
Haraldur hefur séð mörg eldgos um ævina og
segir gosið undir Eyjafjallajökli nú helst minna
hann á Öskjugosið 1961, þar sem myndaðist stutt
sprunga og gjallgígar hlóðust upp. „Þetta minnir mig líka á gosið í Heimaey árið 1973. Þá var
sprunga sem gekk í gegnum Heimaey en þrengdist
mjög hratt í virknina sem myndaði Eldfell. Þetta
er svipað og virðist vera að gerast á Eyjafjallajökli.
Gígunum er að fækka, fyrst leit gosið út eins og
veggur af gjósku en nú eru gígarnir orðnir fjórir

eða fimm og það myndast höft á milli þeirra. Það
þrengir að þeim og þeir hækka.“
Ómögulegt er að segja til um hversu lengi gosið
undir Eyjafjallajökli varir að sögn Haraldar. Hins
vegar sé fátt sem bendi til þess að það sé að færast
nær jöklinum eða að taka breytingum. Það sé
frekar í rénun og gossprungan farin að styttast ef
eitthvað er. Haraldur segir að yfirleitt hafi lítill skaði
orðið af gosum í Eyjafjallajökli. „Síðasta gosið varð
í toppgíg á árunum 1821 til 1823. Á Fimmvörðuhálsinum hafa líka verið mörg eldgos, en ekki á
söguöld. En þar hafa greinilega orðið nokkur gos
svipuð þessu. Þau eru öll nokkuð lítil. En það er
hins vegar merkilegt að núna liggur sprungan í aðra
átt, norð-austur, í sömu átt og aðalgosbeltið. Hinar
sprungurnar á Fimmvörðuhálsi liggja í austurvestur. Af þessari nýju stefnu má örugglega læra
eitthvað nýtt.“

GOSIÐ Í HEIMAEY „Þetta minnir mig líka á gosið
í Heimaey árið 1973. Þá var sprunga sem gekk í
gegnum Heimaey en þrengdist mjög hratt í virknFRÉTTABLAÐIÐ/GVA
ina sem myndaði Eldfell.“
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HUMAR

999

SKELBROT, 1 kg

kr/kg

áður 1.998 kr/kg

Grilltíðin fer af stað
SVÍNABÓGSNEIÐAR
ARR

LLAMBALÆRISS
LAMBA
AMBAAALLÆRISS
SS
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%
afsláttur

GRILL

769

áður 1.098 kr/kg

LAMBAHRYGGUR
LÉTTREYKTUR

1.382

kr/kg

www.markhonnun.is

áður 2.194 kr/kg

áður 2.842 kr/kg
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%
afsláttur

LAMBALÆRI

1.399
FERSKT

kr/kg

áður 3.890 kr/kg

2.999

34
%
afsláttur

HUNANGSGLJÁÐ

kr/kg

áður 2.998 kr/kg

áður 1.998 kr/kg

M/FITU, FERSKT

KALKÚNABRINGA

1.979

kr/kg

LAMBA RIB-EYE

kr/kg

áður 2.927 kr/kg

30
%
afsláttur

KRYDDAÐ
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%
afsláttur

GRILL

1.990

kr/kg

LAMBAFILLET

2.995

LLAMBAKÓTELETTUR
LAMBA
AMBAAKÓTELETT
TELETTTUR

30
%
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GRILL

1.989

kr/kg

ÐAR
ÐAAR

SALATVEISLA

25
%
afsláttur
kr/kg

áður 3.998 kr/kg

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

CHICO, ÝMSAR TEGUNDIR
140 gr

TILBOÐ
249

kr/pk

NETTÓ LAMBALÆRI
FERSKT

30
%
afsláttur
1.259

Velkomin í Nettó
GGRILLBORGARAR
RILLBORGARA
LLB ARAR
ARAAR
10 stk. x 90 gr, FROSNIR

1.119

30
%
afsláttur

839

kr/pk

áður 1.598 kr/pk

ORIGINAL EÐA HONEY
510 gr

kr/stk
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%
afsláttur
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%
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G
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%
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BBQ

999

kr/kg

áður 1.537 kr/kg

SCOTTS BBQ SÓSA

MAISSTUBBAR

453 gr

830 gr. 6 stk.

249

áður 389 kr/stk

299

kr/stk

áður 319 kr/stk

kr/pk

áður 379 kr/pk

PÁSKAÖL

PEPSI

PEPSI MAX

0,5 ltr. DÓS

2 ltr.

2 ltr.

119

áður 1.798 kr/kg

IFF

kr/kg

áður 1.198 kr/kg

BUDWEISER BBQ SÓSA

198

GGRILLPYLSUR
RILL
LLPYLS
YLSUR

kr/kg

6 FYRIR 4

6 FYRIR 4

KAUPIR 6, BORGAR 4

KAUPIR 6, BORGAR 4

kr/stk

áður 149 kr/stk

Tilboðin gilda 25. - 28. mars eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur
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Ég er bara jarðýtan
Lífið hefur síður en svo
verið dans á rósum fyrir
André Bachmann. Hann
hefur þó alltaf brosað sig
í gegnum vandamálin og
erfiðleikana. Dr. Gunni
ræddi við jákvæðasta
söngvara og strætóbílstjóra
landsins sem hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins
í flokkinum Hvunndagshetja á dögunum.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Nordica. Þá komu um 1.200 manns.
Margir helstu skemmtikraftar landsins
taka þátt í þessu en ég er svona jarðýtan í þessu. Ég geri þetta ekkert einn.“
Hvers vegna byrjaðir þú að halda
þessar skemmtanir?
„Æskuvinur minn, Ingimar Einarsson, átti fatlaðan bróður, sem hét Eiríkur. Á þessum tíma, þegar ég var um 9
ára gamall, átti ég heima í Höfðaborg en
Ingimar bjó í Samtúni. Ég fór oft þangað til að leika við Eirík. Honum fannst
það gaman og foreldrar hans voru
þakklátir. Ég man nákvæmlega hvernig þetta var, þetta er greypt í minnið.
Á þessum tíma stóð yfir mikið einelti
á mér, en Eiríkur var ekkert að stríða
mér. Þegar ég gat farið að gera eitthvað
af viti var þetta sem mér datt í hug að
gera: að gleðja fatlaða.“
Mótlætið hefur kennt André ýmislegt.
„Vandamál eru til að leysa þau og erfiðleikar eru til að sigrast á,“ segir hann
og meinar það. „Maður skilur hvað
er að eiga bágt. Þegar ég byrjaði var
voða lítið gert fyrir fatlaða, þeir voru
bara lokaðir inni í heimahúsum. Þegar
Kópavogshæli var opnað fór Eiríkur
minn þangað og ég virði það alltaf við
pabba hans að hann fór og náði í Eirík
á hverjum einasta sunnudegi. Þetta fólk
er á sambýlum í dag. Það er búið að
gera mikið, en það er hægt að gera enn
meira. Það er aldrei nóg. Þess vegna
byrjaði ég á þessu með vinum mínum
í bransanum.“

É

g hef kynnst mótlæti og einelti frá barnæsku,“ segir
André. „Það veit enginn
hversu mikið það tekur á
nema sá sem hefur upplifað það. Ég fæddist 1949,
holgóma með skarð í vör og alveg niður
í kok. Svo stamaði ég svakalega í ofanálag. Það var því mikill sigur fyrir mig
þegar ég fór fyrst upp á svið.“
Allra fyrsta skiptið var í lok 7. áratugarins í Glaumbæ með hinu víðfræga stuðbandi Haukum. „Ég fékk
að taka í trommurnar í tveimur lögum
með þeim og ég verð ævinlega þakklátur fyrir það. Maður var búinn að vera
trommandi síðan í barnæsku og sótti
trommutíma hjá Ólafi Ben, sem var í
hljómsveitinni Sóló. Maður trommaði á
fullu heima hjá sér, spilaði bítlamúsik
á Grundig-radíófón og trommaði með.
Svo var ég mikið í Glaumbæ. Þótt ég
væri með sítt hár var ég aldrei neinn
hippi. Ég var alltaf snyrtilegur. Þetta
hippatímabil heillaði mig aldrei neitt
sérstaklega mikið.“

Með Grýlunum í Twin Otter
André segist hafa byrjað af alvöru í
músikinni þegar hann gekk í Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar, Steina
spil, 1974 eða 75 – hann er ekki viss. Þar
söng hann og spilaði á trommur.
„Steini var með mikla útgerð. Það var
spilað allar helgar og úti um allt. Eftir
þetta stofnaði ég hljómsveitina Aríu.
Við vorum lengst af tríó, ég, Hörður
Friðþjófsson – „Hank Marvin Íslands“
– og Guðmundur Óskar Kristjánsson
á bassa. Við vorum í rokki og stuði.
Gerðum út á böll og fórum á Þjóðhátíð
í Eyjum. Við vorum allar helgar á ferðinni og flugum oftast. Fengum vélar
hjá Arnarflugi – eða Andraflugi eins og
við kölluðum það í gríni – og svo beið
vélin bara á meðan við spiluðum. Þetta
gekk rosa vel, engin kreppa þá. Einu
sinni tókum við Grýlurnar með okkur
til Vestfjarða. Þá voru þær nýbyrjaðar.
Það þurfti Twin Otter undir okkur öll
og græjurnar. Þetta var sex daga túr
sem gekk rosa vel, alltaf kjaftfullt. Við
vorum að taka vinsælustu lögin, íslensk
og erlend. Lög eftir Magga Eiríks og
The Police og svona.“
Upp úr Aríu kom Hljómsveit André
Bachmann og síðar hljómsveitin Gleðigjafarnir.
„Þá var ég kominn út á Hótel Sögu.
Ég spilaði á Mímisbar, í Súlnasal og í
Átthagasal. Á þessum tíma þótti flott að
spila á Sögu. Maður var alltaf í smóking og rekstrarstjórinn, Vilhelm Vestmann, lét mann skrifa undir yfirlýsingu
um að maður myndi aldrei segja frá því
sem gerðist á staðnum á meðan maður
var að spila. Ég er að sjálfsögðu bund-

GLEÐIGJAFINN ANDRÉ BACHMANN André er skýrður eftir André Courmont, sem var franskur konsúll og Íslandsvinur og
bjó í Höfða. Afi André og amma voru vinnuhjú hjá Frakkanum og lofuðu honum að þau myndu skýra barn eftir honum.
Loforðið rættist ekki fyrr en einni kynslóð síðar, en þá var franski André löngu látinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

inn af þeim eið enn þá. Það eru margir
sem tala um að svona stað vanti í dag.
Kannski verður að búa til einkaklúbb
til að fá svona aftur. Þarna var músikin
sem ég spilaði farin að breytast, orðin
meira „soft“ og þessi ameríska Las
Vegas-lína meira komin inn í þetta.“

Vilhjálms hringir í Bachmann
Gleðigjafarnir fengu góða viðbót þegar
Ellý Vilhjálms hringdi í André árið 1984
og vildi koma úr langri pásu og syngja
með þeim. „Ég trúði þessu ekki! Vilhjálms vildi syngja með Bachmann!
Hún hringdi á miðvikudegi og ég vildi
helst fá hana strax næstu helgi, þótt ég
hefði þurft að borga henni úr eigin vasa.
En það varð úr að hún byrjaði að syngja
með okkur þarnæstu helgi og svo söng
hún með Gleðigjöfunum í sex ár.“
Fyrsta sólóplata André kom út 1989 á
vínylplötu og fimm árum síðar á geisladiski. Hún heitir Til þín, eftir titillaginu
sem André samdi til konu sinnar.
„Það var skorað á mig að gefa út
plötu og svo seldist hún ágætlega. Ég

SÍÐAST (EN EKKI SÍST):
Síðasta myndin? „Ég sá einhverja Bond mynd á Bíórásinni nýlega.“
Síðasta veitingahúsið? „Ég og konan fórum í brunch á Vox þegar ég varð sextugur.
Nei, ég meina þegar ég varð fertugur. Það var rosa gaman.“
Síðasta sundlaugin? „Breiðholtslaugin. Það er eina laugin í bænum. Saunan er svo
góð þarna. Alveg frábært að fara þarna fyrir söngvara. Þetta er sauna, ekki eimbað. Ég
er búinn að skanna allar sundlaugar í bænum og Breiðholtslaugin er langbest.“
Síðasta út-á-landið? „Akranes. Ég var að spila þar á jólahlaðborði í gamla kaupfélaginu.“

„Ég lenti í
læknamistökum árið
1995 og er
búinn að
fara í 37 aðgerðir síðan
þá. Og ég er
alltaf brosandi! Það er
svolítið misskipt hversu
mikið er lagt
á fólk.“

tel mig vera þann fyrsta á Íslandi sem
samdi lag til konunnar sinnar, en svo
komu þeir á eftir mér, Stebbi Hilmars, Bubbi og fleiri. Þetta er eina lagið
eftir mig sem hefur komið út, en ég er
með fleiri í kollinum. Diskur númer tvö
kom svo árið 2008 og heitir Með kærri
kveðju. Árni Scheving valdi lögin með
mér. Þetta er rómantískur diskur, eins
og ég er bara. Þetta var síðasta vinnan sem Árni vinur minn innti af hendi.
Rétt áður en hann dó man ég að hann
sagði við mig um diskinn: Þetta grúvar
rosa flott.“

Hægt að gera enn meira
André fékk Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á dögunum vegna jólaskemmtana fyrir fatlaða sem hann hefur staðið
fyrir í 27 ár.
„Þetta var haldið í Kassagerðinni
fyrst árið 1973. Þessi skemmtun hefur
alltaf verið að stækka. Var í Súlnasalnum í fjölmörg ár og síðast var þetta í

Alltaf brosandi
André hefur alltaf unnið meðfram tónlistinni. Nú keyrir hann strætó í Reykjavík, yfirleitt leið 3 á morgnana.
„Fólk fer meira í strætó en áður, enda
er bensínverð alveg út úr kortinu,“ segir
hann. Í vinnunni reynir hann að standa
undir titlinum gleðigjafi.
„Gleðin í lífinu er að vera elskaður
og að fá að elska. Ef þú ert elskaður er
gaman að fara í vinnuna,“ segir hann.
„Það eru til fyrirbæri sem fara fúl í
vinnuna og koma fúl heim, en það gefur
manni ekkert. Ég reyni að vera glaður
en það hefur ekki alltaf verið sjálfgefið. Það er ekkert gleðilegt við að vera
barn og eyða öllum sumrum í aðgerðum
við að laga á sér andlitið. Svo lenti ég í
læknamistökum árið 1995 og er búinn
að fara í 37 aðgerðir síðan þá. Og ég
er alltaf brosandi! Það er svolítið misskipt hversu mikið er lagt á fólk. Ég fór
í aðgerð til Bandaríkjanna 2002 en nú
er ég hættur. Ég nenni þessu ekki!“
Enda lítur þú nú ekkert illa út!
„Þakka þér fyrir það. Það er konunni
að þakka. Maður lifir heilbrigðu lífi. Ég
hef aldrei verið í sterku víni, en ég fæ
mér bjór.“
Þannig að þú ert sáttur?
„Já, ég tel mig hafa verið mjög heppinn í lífinu þrátt fyrir allt. Eineltið var
svakalegt og þegar maður hittir suma
þá sem níddust á manni þá eru þeir
hálflélegir. Ég man eftir einum kennara sem ég mun aldrei fyrirgefa. Ég
var ekki nema þrettán ára þegar hann
hreytti í mig: „Komdu þessu bi-bi-bi út
úr þér.“ Ég fékk svo mikið sjokk að ég
stóð upp, gekk út og labbaði heim. Þetta
varð til þess að það litla sem eftir var af
egóinu hvarf. Einelti brýtur mann niður
smátt og smátt, en það herðir mann um
leið.“

Síðasta tímaritið? „Séð og heyrt.“
Síðasta fréttin sem vakti athygli þína? „Það eru fréttir sem snerta fólkið í landinu.
Það eru komin einhver 40 úrræði fyrir heimilin í landinu og þau eru meira og minna
ónothæf. Við, þetta venjulega fólk, eigum bara að borga fyrir útrásarvíkingana. Mér
finnst að það ætti að fara til ársins 2008 og færa öll lán til þess horfs sem þau voru þá.
Mér finnst enn þá vanta punktinn yfir i-ið.“

SÖNGVARARNIR SIGURÐUR ÓLAFSSON, ÞURÍÐUR SIGURÐARDÓTTIR OG HAUKUR MORTHENS
MEÐ HLJÓMSVEITINNI ARÍU Myndin er tekin baksviðs í Tónabæ 1982 á skemmtun fyrir eldri

borgara. Á þessum tíma spilaði Aría undir hjá Hauki um allt land þegar hann var að kynna
plötuna Lítið brölt, sem hann gerði með meðlimum Mezzoforte.
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Ekkert annað í boði en að vera hress
Ef þú smælar framan í heiminn smælar heimurinn framan í þig er mottó sem þau Felix Bergsson og Hlédís Sveinsdóttir lifa
sínu lífi eftir. Þau eru líka með eindæmum glaðlynt fólk í spennandi störfum og ferðast reglulega um heiminn til að hvíla sig á
hversdagslífinu. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir borðaði ís beint frá býli og hlustaði á hrókasamræður rökstólaparsins.

Á RÖKSTÓLUM

Í

sfíklar í Reykjavík og
nágrenni eru margir hverjir
búnir að uppgötva hið nýja
Ísland í Suðurveri, þar sem
hægt er að fá frumlegar og
ótrúlega bragðgóðar tegundir af ís beint frá býli, í bland við
allt hið hefðbundna. Drottningin yfir
Íslandi, Hlédís Sveinsdóttir, býður
Felix Bergssyni og blaðamanni til
sætis við rætur Eyjafjallajökuls
og gefur okkur að smakka undir
spjallinu.
Hlédís: „Á ég að segja þér svolítið
fyndið. Ég vann heimavinnuna mína,
gúgglaði þig í gær og datt þá inn á
Facebook-síðuna þína. Þar sá ég að
þú ert með „Ef þú smælar framan í
heiminn“ á prófílnum þínum. Kíktu
á mína síðu! Ég er með nákvæmlega
sama kvót. Eða varstu kannski búinn
að kíkja á hana og stalst þessu þaðan
yfir á þína?“
Felix: „Nei, reyndar ekki, þótt ótrúlegt megi virðast! En þetta er náttúrlega frábært mottó, það er engin
spurning. Gunni Helga, félagi minn,
er líka með mjög gott mottó: Það á að
vera gaman og ef það er ekki gaman
þá verður að breyta einhverju!“
Hlédís: „Já, ég er sammála þessu.
Það er ekkert annað í boði en að
smæla sig í gegnum hlutina. Maður
getur alveg verið brjálaður, bitur og
reiður, sem er vissulega alveg efni
til núna. En það bætir ekkert lífið.
Ef ég héldi að það myndi hjálpa
myndi ég auðvitað einbeita mér að
því að vera alveg brjáluð daginn út
og daginn inn.“
Felix: „Það er mikilvægt að taka á
öllum hlutum með jákvæðninni. Nú,
á meðan allt mallar í hægagangi, er
til dæmis tíminn til að endurmeta og
gera plön til framtíðar. Svo kemur
uppgangurinn aftur, með fullt af
möguleikum og peningum. Þá á
maður bara að vera tilbúinn. Svo
þarf fólk kannski að læra að kúpla
sig út, slökkva á fréttunum og lifa
sínu lífi áfram.“

Hver er þessi Felix?
Hlédís: „Heyrðu, þetta kannski
skýrir af hverju ég hef ekkert verið
að velta mér mikið upp úr þessari
kreppu. Ég hef ekki opnað dagblöð
eða horft á sjónvarp í marga mánuði.
Ég á ekki einu sinni sjónvarp!“
Felix: „Ertu þá að meina að þú hafir
aldrei séð mig í sjónvarpinu?“
Hlédís: „Nei, aldrei! Enda hugsaði
ég með mér þegar haft var samband
við mig: Hver er eiginlega þessi
Felix Bergsson? Nei, ég segi svona!
Varstu ekki að sækja um sem dagskrárstjóri, annars?“
Felix: „Jú, reyndar. Ég held það séu
samt engar sérstakar líkur til þess

VIÐ RÆTUR EYJAFJALLAJÖKULS Í ísbúðinni Íslandi er flennistór mynd af rólyndiskúm á rölti við rætur Eyjafjallajökuls. Líkast er ekki eins rólegt um að litast þar í dag, enda
eldhræringar undir jöklinum. Þau Hlédís Sveinsdóttir og Felix Bergsson voru þó ekkert endilega á því að bruna af stað og skoða, eins og svo margir landar þeirra, enda bæði
tvö algjörlega á móti allri hjarðhegðun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

að ég fái það. Það var fullt af flottu
fólki sem sótti um.“
Hlédís: „Ef þetta gengur ekki hjá
þér ertu alltaf velkominn hérna í
ísbúðina til mín.“
Felix: „Já, þakka þér fyrir það!
Það hefur reyndar einhvern veginn aldrei verið vandamál hjá mér.
Það er meira þannig að störfin komi
til mín. Þetta var mjög sérkennileg tilfinning, að sækja um starf.
Það hef ég ekki gert síðan – ja, bara
eiginlega aldrei!“
Hlédís: „Ég hef líka verið heppinn
með vinnu í gegn um tíðina, fengið að prófa margt og mjög misjafnt.
Það eru forréttindi að fá að vinna!
Ég er líka hrifin af því sem kallast „jöfn tækifæri“. Það á að vera
samasemmerki á milli vinnu og fjármagns. Mér finnst eins og mín kynslóð, það er að segja þau okkar sem
ekki ólust upp á Lödu sport, hafi ekki
vanist því. Við eigum öll að hafa jöfn
tækifæri svo lengi sem við viljum og
höfum getu til að vinna. Þetta á ekki
að snúast um að vinna í náttúrulottóinu og annaðhvort fæðist þú inn í
ríkidæmi eða ekki.“

Síðast en ekki síst hjá Felix
Síðasta spilið sem ég spilaði: Sequence með vinum.
Síðasti skyndibitinn sem ég smakkaði: Hamborgari á Búllunni.
Síðasta bókin sem ég las: Aþena (ekki höfuðborgin í Grikklandi) eftir Margréti Örnólfsdóttur.
Síðasta borgin sem ég heimsótti: París ó París!
Síðasta lagið sem ég fékk á heilann: Hooked on Chili með Hjaltalín.

Síðast en ekki síst hjá Hlédísi
Síðasta spilið sem ég spilaði:
Spilið Kollgátuna. Ég hef einsett
mér að læra það utan að því ég hef
sett mér það markmið að verða
þokkalega tal- og ritfær um fertugt.
Fallega töluð íslenska finnst mér
sexí – kynferðislega hvetjandi – svo
ég haldi mig við fallegt íslenskt mál.
Síðasti skyndibitinn sem ég
smakkaði: Ég er í skyndibitastraffi.
Ég tapaði mér aðeins þarna við
opnun ísbúðarinnar. Fyrir svona
fullorðinsbarn eins og mig er mjög
erfitt að eiga hálfa ísbúð.
Síðasta bókin sem ég las: Ég er
svolítið í því að lesa landbúnað-

artengdar skýrslur þessa dagana.
Annars er ég með stórritið „How
to save the world by recycling your
sex toys“ sem ég fékk í afmælisgjöf
frá góðvini mínum, 1001 Hugleik og
Vísindabyltinguna á náttborðinu.
Síðasta borgin sem ég heimsótti:
Ég flaug til Sauðárkróks á þriðjudaginn í síðustu viku. Það er stórborg
í Skagafirði, telst það ekki með?
Annars er það Bangalore á Indlandi.
Síðasta lagið sem ég fékk á heilann: Lagið „Thank you“ með Diktu
flúraðist inn á heilann á mér um
leið og ég heyrði það, það er bara
svo æðislegt!

Evrópa til bjargar
Felix er yfirlýstur Evrópusinni en ekki Hlédís
er hefur verið á sjó og er
rækilega tengd landbúnaði. Það hlýtur að vera
hægt að fá þau til að þrasa
um Evrópusambandið!
Felix: „Ég er Evrópusinni og það er stundum erfitt að halda þeirri
skoðun á lofti. Það eru
rosalegar rangfærslur
í gangi í dag og ofboðsleg þjóðerniskennd og
xenófóbía í umræðunni.
Þegar blómaskeið þessarar þjóðar eru skoðuð
sést vel að við blómstrum þegar við erum í hvað
mestum samskiptum við
aðrar þjóðir. Þess vegna
skil ég ekki hvað margir virðast á þeirri skoðun núna að við ættum að
loka okkur af og sjá um
okkur sjálf.“
Hlédís: „Jááá, ég veit það
ekki. Ég hef ekki náð að
verða svona heit Evrópumanneskja og ég held
að Evrópa bjargi okkur
ekkert. En ég held hins
vegar að það sé fullt af
tækifærum í stöðunni,
hvort sem göngum í Evrópusambandið eða ekki.
Ég held til dæmis að það
séu mikil tækifæri í landbúnaði. Þess vegna stofnaði ég einmitt fyrirtækið kindur.is, þegar ég lauk námi
árið 2007, en í gegnum hana gátu
laumu-sauðfjárbændur ræktað kjöt
í gegnum heimasíðu. Að sauðfjárbændur væru að lepja dauðann úr
skel fannst mér fáránlegt, miðað
við gæðin á framleiðslunni. Út frá
því fór ég inn í Beint frá býli og það
var þar sem ég kynntist ísnum frá
Holtseli. Mig langaði bara að opna
litla og kósí búð þar sem bændur
gætu komið sínum vörum beint á
framfæri.“
Felix: „Þetta er líka æðisleg búð. Það
er akkúrat svona stemning sem ég
sakna hérna á Íslandi. Að maður geti
verslað við kaupmann sem maður
veit að veit nákvæmlega frá hvaða

bónda hann fær kjötið
sitt. Keðjurnar eru búnar
að gleypa svo mikið að
maður er hættur að hafa
einhverja tengingu við
alvöru hráefni.“

Syngjandi æska
Hlédís: „Heyrðu, þú
varst í Greifunum, er það
ekki?“
Felix: Jú, jú, það var einu
sinni.“
Hlédís: „En ertu nokkuð
hættur að syngja?“
Felix: „Nei, nei, ég syng
voðalega mikið fyrir
börn, fer mikið um landið með Gunna vini mínum
á sumrin og skemmti.
Hef sett söngpúðrið svolítið í barnaefnið sem ég
hef búið til. En svo hef ég
verið í söngleikjunum í
gegnum tíðina.“
Hlédís: „Það er svona
náttúrutalent sem ég lít
ofboðslega upp til. Mér
finnst svo flott að geta
sungið.“
Felix: „En var ekki sungið og trallað í þinni barnæsku?“
Hlédís: „Jú, jú, heldur betur. Ég er fædd og
uppalin í Staðarsveit á
Snæfellsnesi og ég man
mikið eftir mér syngjandi sem barni. Ég á
það foreldrum mínum
að þakka. Þau lásu alltaf bók og sungu mig og eldri systir mína í svefn. Við Arndís systir hjálpuðum þeim svo að syngja
yngri systkini okkar í svefn. En
það eru samt engir tenórar í minni
ætt. Einu sinni vildi Matti í Pöpunum endilega taka mig í prufu. Það
kom ekki vel út og hann sagði að ég
hljómaði eins og ölvuð og hás Janis
Joplin! Ég sem hélt að hún hefði
alltaf verið ölvuð og hás! En ég er
víst einhverjum áttundum neðar
en góðu hófi gegnir. En þú, ert þú
alinn upp við sönginn?“
Felix: „Já, mjög mikið. Mamma spilaði á gítar og foreldrar mínir stóðu
fyrir því að það var sett upp leiksvið
í afmælum hjá okkur. Þannig að það

Hlédís: „Ég
hef ekki opnað dagblöð
eða horft á
sjónvarp í
marga mánuði … Ég á
ekki einu
sinni sjónvarp!“
Felix: „Ertu
þá að meina
að þú hafir
aldrei séð
mig í sjónvarpinu?“

var alltaf mikið stuð í afmælum hjá
okkur og mikið sungið. Þar fékk ég
í mig þessa þörf til að vera í tónlist
og leiklist.“

Enga hjarðhegðun
Ætlið þið að fara að fylgjast með
náttúruöflunum um helgina, eins
og svo margir aðrir?
Felix: „Við ætluðum að vera búnir
að fara. Baldur minn er að austan og hann langar ofsalega mikið
að fara. Ég er nú ekkert rosalega
spenntur.“
Hlédís: „Ég er almennt á móti allri
hjarðhegðun. Ég nenni aldrei að
gera neitt sem allir ætla að fara að
gera.“
Felix: „Nákvæmlega, sama hér. Þá
hugsa ég nei, nei, ég ætla ekkert að
vera að fara!“
Ég var viss um að þau myndu
bæði svara þessari spurningu játandi, bæði tvö alin upp í sveit og
mikil náttúrubörn. Er það ekki rétt
tilfinning að þau séu bæði tvö ástfangin af landinu sínu?
Hlédís: „Ertu að grínast? Ég á búð
sem heitir Ísland! Segir það ekki allt
sem segja þarf?“
Felix: „Mér þykir gríðarlega vænt
um Ísland og hef óskaplega gaman
af því að ferðast um landið, og geri
mikið af því. Mér finnst hins vegar
Íslendingar ekkert merkilegri þjóð
en hver önnur, þó ég sé ánægður
með að hafa alist hér upp og vilji
eiga hér mitt heimili. En ég fæ mjög
mikla klástrófóbíu ef ég er hér of
lengi, án þess að komast út. Ég er
mikill stórborgamaður.“
Hlédís: „Eitt af því fyrsta sem ég
hugsaði þegar svokölluð kreppa
skall á var hvort að næstu kynslóðir fengju ekki sömu tækifæri
til að ferðast og við. Það þætti mér
hrikalegt. Jafnvel þótt Ísland sé
best í heimi er alveg nauðsynlegt
að fara út, oft og jafnvel til lengri
tíma. Ferðalög og búseta erlendis geta ekki annað en styrkt okkar
mannauð, ég veit allavega að hvort
tveggja gerði það fyrir mig.“
Felix: „Ég er sammála því. Það er
einmitt það sem mér hefur þótt
svo gaman að sjá krakkana mína
alast upp við. Allt er mögulegt. Þú
þarft bara að fá hugmyndina og þá
geturðu framkvæmt hana.“
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Hvergi

BANGINN

i8 Gallerí er ﬂutt af Klapparstíg og komið í nýtt, en
gamalt, húsnæði við Tryggvagötu. Þar stendur nú
yﬁr sýning á verkum Hreins Friðﬁnnssonar og þau
mæðgin Edda Jónsdóttir og Börkur Arnarson eru með
spennandi sýningaáætlun jafnframt því sem i8 hefur
náð fótfestu á helstu myndlistarmessum beggja vegna
Atlantshafsins. Blaðamaður hitti Börk í nýja húsnæðinu sem er í senn skrifstofa, sýningarsalur og geymsla
fyrir verk þeirra listamanna sem i8 vinnur með, en í
þeirrra hópi eru stór nöfn, bæði íslensk og erlend.
MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Tryggvagötunni,
steinsnar frá gatnamótum Geirsgötu, stendur hátt steinhús byggt
eftir skipulaginu frá 1927,
neðsta hæðin hefur undanfarna áratugi hýst margs
konar starfsemi en lengst
af var þetta vörugeymsla
með gamla laginu: stórum
hleðsluhurðum, gildum
burðarsúlum og rými sem
er bæði hátt til lofts og teygir sig í suður undir sjávarbakkann
sem Vesturgatan byggðist á. Vestan
við voru verslunarhús og pakkhús
Geirs gamla Zoëga, austan megin
var þorp Hlíðarhúsabæjanna. Hér
var kjarni gömlu Reykjavíkur.
Hingað hefur Börkur Arnarson og
hans fólk flutt i8 Gallerí af Klapparstígnum þar sem það hefur verið
í nær áratug.

Átta sinnum átta
„Við vorum með geymslu og litla
skrifstofu hérna í rúmt ár. Við
vorum búin að vera að hugsa okkur
til hreyfings í nær tvö ár. Komum
hingað með fólk að skoða verk sem
ekki var pláss fyrir á Klapparstígnum og þegar hárgreiðslustofan Slippurinn, sem var í helmingnum af húsnæðinu, fann sér annan
stað gátum við farið að láta teikna
þetta rými upp eftir okkar þörfum.
Sumir verða hissa þegar þeir sjá
hvað galleríið er hlutfallslega lítið

miðað við allt rýmið, en skipulagið er rétt eins og vinnuþörfin er:
galleríplássið sjálft er átta sinnum
átta metrar sem okkur fannst mjög
fallegt. Ásmundur og Steinþór í
Kurt og pí – sem eru ekki bara flinkir arkitektar heldur skilja hvað við
erum að gera og hvað við erum að
höndla með – eru miklir áhugamenn
um myndlist sjálfir og hafa unnið
með rými sem eru til þess fallin að
sýna myndlist, bæði opinber rými
og heimili fólks sem hefur þessa
þörf að lifa með myndlist í kringum sig. Að mínu viti hafa þeir skilað
fantagóðu verki.“

Byrjandi á tíunda ári
Gallerí i8 er á fimmtánda ári. Það
var fyrst til húsa í lágum kjallara í
Ingólfsstræti 8 – þaðan kom nafnið
– varla fimmtíu fermetra gólffleti.
Nú eru þau komin í framtíðarhúsnæði og á gólfi sem er tæplega 300
fermetrar. Galleríið var frá upphafi
sýningarstaður fyrir fámennan valinn hóp listamanna. Börkur segir að
fyrir flutninginn á Klapparstíg árið
2000 hafi orðið breyting á rekstrinum, þá hafi orðið ljóst að þetta gat
orðið bisness en þau hafi í raun lítið
kunnað til verks í heimi listmiðlunar sem var búin að vera háþróuð
starfsemi beggja vegna Atlandsála
þótt innsæið hafi verið til staðar.
FRAMHALD Á SÍÐU 2

Börkur Arnarson í nýju húsnæði i8 gallerí á Tryggvagötu 16.
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Gagnkvæmt samstarf
„Strax í upphafi sýndum við marga
erlenda listamenn. Roni Horn sýnir
hér annað árið, Ólafur Elíasson líka,
Lawrence Weiner á listahátíð 2005
og verður þá hluti af prógramminu. Við vorum svolítið feimin að
tala um það, en hér var hópur listamanna sem við vildum vinna með,
en það tók langan tíma að koma
mönnum í skilning um að við vorum
með þeim og þeir með okkur. Þetta
var samvinna. Listamenn voru
vanir að fara sínu fram. Og það tók
tíma að breyta því á þann hátt að
þeir ættu sér samstarfsfólk í galleríi. Á fyrstu árunum veittum við
þeim ekki þá þjónustu sem síðar
varð. Í dag erum við að vinna með
átján listamönnum að staðaldri og
við erum stolt af því að það er nánast sami hópurinn sem við höfum
unnið með frá upphafi. það telst
gott í sögu gallería; það segir sitt
um okkur og um þau.“

Falinn vinnustaður
„Við höfum séð það hjá listamönnum sem við vinnum með að margt
breytist í þeirra lífi og list og það er
okkar að taka þátt í því: við verðum
að vera hreinskilin í skoðanaskiptum, þolinmóð þegar þeir renna inn
í breytingaskeið og taka dýfur, og
af sama skapi hafa þeir sýnt okkur
skilning. Það er mikil vinna að
sinna því öllu. Það dettur engum í
hug sem gengur hér framhjá að hér
sé fólk að vinna, það bera fáir skynbragð á hvað gerist í svona kompaníi. Hér hengjum við ekki bara upp
myndir. Það eru hér fimm hámenntaðir starfsmenn á fullu og alltaf
brjálað að gera, ekki bara við að
selja myndir, það er allt umstangið í kringum okkar listamenn, allir
eru þeir í alþjóðlegu samhengi, allir
eru þeir að sýna úti um heim allan.
Allflestir eru í einhverri samvinnu
við önnur erlend gallerí sem við
þurfum þá að vinna með að þeirra
framgangi, lána verk út, sinna viðskiptavinum, veita upplýsingar.
Okkar starf blasir ekki við.“

Alþjóðlegt samstarf
Börkur segir að einungis fimmtungur af veltu i8 sé hér á landi: galleríið er útflutningsfyrirtæki: „Þegar
allt gekk hér vel var hlutfallið
60/40 en það er breytt. Við höfum
sett áherslu á Ameríku síðustu
fjögur ár. Við eigum góðan kúnnahóp á austurströndinni og reyndar líka í Kaliforníu, þó höfum við
aldrei farið þangað eða sjálf gert
eitthvað þar. Kristján Guðmundsson sýndi við góðan orðstír í San
Diego nú fyrir stuttu, áður höfðu
þau Egill Sæbjörnsson og Ragna
Róbertsdóttir sýnt í Arizona. Auk
sýninga listamanna okkar þar eru
stóru póstarnir í starfi okkar í

Börkur og starfsfólk á vinnusvæði bak við hið hreina hvíta rými sem nú hýsir sýningarsal i8.

Ameríku listamessurnar: Armory
Show í New York og Art BaselMiami Beach. Þangað höfum við farið
þrjú, fjögur ár í röð og það er alveg
nýr pakki fyrir okkur: inn á þessar messur er valið, það eru bara
betri gallerí sem komast að og það
kostar mikið að vera þar. Þar erum
við farin að eiga góð viðskipti. Það
er gaman að sýna verk listamanna
héðan sem hafa ekki sést þar áður,
og fá mikil og góð viðbrögð. Á þessar messur koma allir sem skipta
máli fyrir gallerí eins og okkar:
safnstjórar, sýningarstjórar, safnarar, blaðamenn, allir sem skipta
máli. Við þurfum að sækja um hvert
einasta ár og það er ekkert öruggt
að þú komist inn aftur með þína tillögu að verkum og listamönnum.
Það eru þúsund gallerí að berjast
um þrjú hundruð bása. Þú verður
að hafa eitthvað fram að færa.“
Auk þeirra Hreins, Kristjáns,
Egils og Rögnu, vinnur i8 með Eggerti Péturssyni, Elínu Hansdóttur,
Finnboga Péturssyni, Hrafnkeli
Sigurðssyni, Ívari Valgarðssyni,
Karin Sander, Katrínu Sigurðardóttur, Lawrence Weiner, Ólafi
Elíassyni, Ragnari Kjartanssyni,
Roni Horn, Sigurði Guðmundssyni,
Þór Vigfússyni og dánarbúi Birgis

Andréssonar. En i8 hefur einnig
sýnt fjöldann allan af öðrum listamönnum og verið með verk eftir þá
til sölu.

Bíll fastur í á
Börkur segist hafa verið stoltur
þegar hann sýndi nýja myndaseríu
eftir Ólaf Elíasson á Armory Show
í New York, Cars in Rivers Series
2009, safn mynda af bílum föstum í
ám sem Ólafur safnaði úr mörgum

skiptir máli. Það ríkir hér menntunarskortur sem ræðst af því hvað
við kennum krökkunum okkar,
hér er mikið ólæsi og innbyggð
hræðsla að hafa skoðanir og tjá
þær. Öll umræða fer í hringi. Hér
erum við að ræða myndlist eins og
ekkert hafi gerst síðan 1917. Víst
væri gaman að sjá eitt eða tvö gallerí sem eru rekin af stefnufestu og
með skýra dagskrá koma upp. Ég
myndi fagna því að þau væru fleiri.
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sölu í Tryggvagötunni. Það er tilhlökkunarefni að eftir tvö, þrjú ár
verði til röð verka sem almenningur hefur átt kost á að eignast.

Dýr verk og ódýr
„Viðmiðið er að þau kosti á bilinu 50
til 200 þúsund og ræðst það af framleiðslukostnaði, efni og fjölda eintaka. Verk Hreins er tvö samtengd
silkiþrykk og kostar rammað 110
þúsund. Verk Weiners er úr skornu

Í dag erum við að vinna með átján listamönnum að staðaldri
og við erum stolt af því að það er nánast sami hópurinn sem við
höfum unnið með frá upphafi. það telst gott í sögu gallería; það
segir sitt um okkur og um þau.“
áttum og hafði sérstaka tilvísun til
hrunsins þegar það var sýnt hér á
landi í fyrra í i8, þá í drögum, en
myndirnar fékk hann hjá fólki sem
hafði lent í því að festa jeppann
sinn í ám landsins. Í New York var
það komið upp í allri sinni dýrð, 35
mynda sería. Þarna erum við, sagði
ég þegar fólk spurði mig hvað gengi
á á Íslandi. Þetta var þegar kosningarnar voru hér heima og allir vissu
hvað var að gerast á Íslandi. Sumir
sögðu að þetta væri í fyrsta sinn
sem húmor væri að finna í verkum
Ólafs. En það er svo margt í þessari röð: þetta er ekki bara maður
að takast á við náttúruna, þetta er
líka vísun í hagsöguna, umhverfið
og svo margt annað.“

List og gjafavara
Undanfarin ár hafa verið miklar
hræringar á íslenskum myndlistarmarkaði. Nýlistasafnið hefur
skipt um húsnæði, Kling og Bang
líka, Safn lokað á Laugaveginum,
framsæknum galleríum fækkaði
en nú hafa önnur sprottið upp í
staðinn. Hvernig lítur Börkur á
þessa þróun?
„Miðað við hvað frjótt og öflugt
sköpunarstarf þrífst hér í borginni
hjá þeim sem eru að gera eitthvað,
þá er furðulegt að hér skuli ekki
vera fleiri gallerí, rekin af listamönnum, sölu- og sýningarstaðir
sem hafa metnað í því að sýna það
besta sem verið er að gera. Greinarmunur sem fólk gerir á sýningu
og sýningu er lítill. Fólk gerir ekki
sama greinarmun á myndlist og því
sem gert er í tónlist eða íþróttum.
Það er lítill skilningur á því hvað

Þegar ég er spurður af áhugafólki
um myndlist hvaða önnur gallerí
þeir eigi að skoða verð ég alltaf svolítið kjánalegur. Ég sendi þá ekki í
einhverjar „gjafavöruverslanir“.

Hús og borg
Það er í vændum mikil breyting á
svæðinu kringum Tryggvagötu 16:
veitingastaðir að opna, nýtt hverfi
að rísa á Slippsvæðinu, Listasafnið og Miðbakkinn kallar á umferð.
Börkur segist hafa leitað lengi að
húsnæði sem hefði þá kosti sem
gamla sementgeymslan hefur, hús
sem þetta séu fágæt. Hann nefnir gömlu Landsmiðjuna sem Listaháskólinn nýtir núna en það á að
rífa, sem honum finnst dæmalaus
heimska, fallegt hús og vandlega
byggt, en það á að víkja í framtíðinni fyrir nýbyggingu undir
Stjórnar ráðið. Mun það taka tímann sinn svo vandlega sem það er
byggt.
„Við erum fyrsta kynslóðin sem
hefur búið í borg. Eftir hundrað
ár verður borgarmenning kannski
orðin okkur inngróin. Allir þeir sem
hafa leikið sér sem börn í móa eða
hrauni hugsa sitt þegar þeir koma í
stórborg og horfa þar á börn að leik
sem hafa aldrei kynnst óspjölluðu
landi, þekkja bara götur og torg.“
Nú stendur yfir sýning í gallerí
i8 á verkum Hreins Friðfinnssonar,
henni lýkur reyndar í dag. Í næstu
viku opnar í i8 sýning á verkum
Lawrence Weiner. Í tengslum við
báðar þessar sýningar og þær sem
á eftir koma gefur i8 út myndverk:
verkin eru gefin út í litlu upplagi
og verðinu stillt í hóf, þau verða til

áli og mun kosta tæp 200 þúsund.
Mörg verk sem við seljum eru dýr.
Það er því til þess vinnandi að geta
boðið verk til sölu sem kosta ekki
mikið og áhugamenn um myndlist geta komist yfir. Lítil verk en
stór í öllum skilningi. Næsta sýning á eftir er spennandi: safn ljósmyndaverka Sigurðar Guðmundssonar frá 70-82. Hann hefur verið
að safna saman gömlum stúdíum,
skissum og listamannseintökum
og öðru sem tengist Situation-röðinni frá þessum tíma og við munum
sýna. Þetta verður hluti af dagskrá
Listahátíðar. Þarna eru bæði verk
sem við höfum ekki séð áður og svo
önnur sem sjást loks í þessu samhengi. Í júlí verður Elín Hansdóttir
með sýningu hér en hún hefur vakið
mikla athygli og er tvímælalaust
einn okkar efnilegasti listamaður.
Á sama tíma verður hér stórt samstarfsverkefni við nokkur evrópsk
gallerí: það koma hingað tíu gallerí og setja upp sýningar í húsnæði
sem stendur autt. Við ætlum að búa
hér til galleríhverfi yfir hásumarið. Þetta eru spennandi gallerí frá
Evrópu og koma hingað til að sýna
sitt besta. Það verður mjög spennandi. Og fólk má koma – myndlist er
nefnilega frábrugðin flestum öðrum
menningaratburðum – það kostar
ekkert að skoða hana og njóta.“
Stórt verkefni? Og þú ert hvergi
banginn?
„Og blindur og fávís, allt í senn.
Þegar maður er að vinna með frábærum listamönnum og önnum
kafinn hefur maður ekki tíma til
að svekkja sig yfir umhverfinu. Ég
er hvergi banginn.“

COMO

HETTHI

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

stækkanleg eikarborð
160(248)x100

159.900,-

139.900,Borð 220x100

179.900,-

Verð:

Verð:
200(288)x110
Verð:

119.000,-

JAZZ stóll
Verð:

18.900,Eikarborð
200x100
einnig fáanlegt í hnotu og hvíttaðri eik
Tilboðsverð:

87.920,-

TRENT leðurstóll
Verð:

12.800,-

OPAL leðurstóll
Verð:

16.900,SIBELLA stóll
Verð:

13.515,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
FATCAT tungusófi

CANYON hornsófi með tungu

Stærð: 320x165
Tilboðsverð:

Stærð: 318X225/152
Tilboðsverð:

239.400,-

211.500,-

DELTA
leðurtungusófi

BORGES tungusófi

Stærð: 276X176
TILBOÐSVERÐ:

Stærð: 290X167
Tilboðsverð:

269.100,-

179.350,-

CAVIAR tungusófi

GRANDO tungusófi

Stærð: 315x165
Tilboðsverð:

Færanleg tunga
Stærð: 230x157

199.750,-

Verð:

Opið mán-fös: 10.00-18.00

147.900,-

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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Í STAÐ Pálma ER BOÐIÐ UPP Á Birki
Kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju hefst á
morgun með göngu upp
Skólavörðustíg. Að fornum sið bera göngumenn
greinar, ekki pálma eins
og tíðkast í suðrænni
löndum kristinnnar trúar,
heldur nýbrumað birki.
Tólfta kirkjulistahátíð
Listvinafélags er eins
og fyrri hátíðir mikil að
vöxtum þótt veraldlegt
gengi styrktaraðila haﬁ
fallið: listin liﬁr.
MENNING PÁLL BALDVIN
BALDVINSSON
átíði n er
nú h a ld i n
í fyrsta sinn
frá pálmasunnudegi,
dymbilvikuna og
fram yfir páska,
henni
lýkur
ekki fyrr en 11.
apríl. Yfirskrift
hennar er Frá
myrkri til ljóss! Þannig vill listrænn stjórnandi og hans starfsfólk leggja áherslu á það markmið Listvinafélagsins að tengja
kirkjulist túlkun á helstu atburðum kirkjuársins, jólum og páskum sem og öðrum yfirskyggðum
dögum í kirkjuárinu. Hátíðin er
enda stærst hinna fjölmörgu tónlistarviðburða sem verða æ meira
áberandi í geistlegu lífi: tónlist er
æ ríkari ríkur þáttur í trúariðkun
og kirkjusókn Íslendinga.
Að vanda er dagskrá hátíðarinn-

Ólöf Nordal í forsal kirkjunnar en hún opnar sýningu á verkum sínum í tengslum við hátíðina.

ar stórglæsileg og full af spennandi viðburðum, nefna má opnunartónleika þar sem tónverkið
The Four Beasts´ Amen eftir hinn
virta sænska organista og tónskáld, Hans Ola Ericsson, verður
flutt síðla dags á morgun. Á tónleikum Ísafoldar verður fjórða
sinfónía Alfreds Schnittke á dagskrá, og ekki síst tvöfalda lokatónleika hátíðarinnar, þar sem Ein

Deutsches Requiem eftir Brahms
verður flutt af Mótettukór Hallgrímskirkju, einsöngvurum, einleikurum og hljómsveit undir
stjórn Harðar Áskelssonar.
Myndlist blasir við þeim sem
sækja hátíðina: biskup vígir á
morgun í lok göngunnar nýja aðalhurð Hallgrímskirkju skreytta
glerverki eftir Leif Breiðfjörð og
þegar inn er komið er sýning á

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

nýju verki eftir Ólöfu Nordal.
Á mánudag kallast á systur trúartónlistar í sálmaspuna þeirra
Gunnars Gunnarssonar organista, Sigurðar Flosasonar blásara
og Þóris Baldurssonar sem þenur
Hammondinn. Ætla má að slegist
verði um miða á þá uppákomu sem
hefst kl. 20.
Boðið er upp á listasmiðju fyrir
börn á skírdag og barnakórar

syngja þá síðdegis en um kvöldið
er kvöldmessa með altarisgöngu
þar sem flutt verður tónverk
Gesualdo, Tenebrae Responsoria
af félögum úr Schola Cantorum
undir stjórn Hlöðvers.
Frá föstudeginum langa og að
páskum afstöðnum er margt í
boði, en best að skoða hina ítarlegu dagskrá á www.kirkjulistahatid.is.

Norrænt krimmaflóð
MYND THRON ULLBERG

MYND PAAL AUDESTAD.

Hedström og félagar á lögreglustöðinni í
Tanumshede geri allt til að finna manninn, veit enginn hvort hann er lífs eða liðinn. Málið flækist enn þegar kunningja
hins týnda, rithöfundinum Christian Thydell, taka að berast nafnlaus hótunarbréf.
Hinir þrír höfundarnir sem ráðast inn í
svefnherbergi íslenskra krimmasjúklinga
eru ókunnir okkur. Á mánudag kemur út
sagan Hvarfið eftir Johan Theorin, Svía
sem fékk Glerlykilinn 2009 fyrir aðra bók
sína, Nattfåk. Hvarfið var hans fyrsta
glæpasaga og hlaut ensku Rýtingsverðlaunin sem besta frumraun höfundar
árið 2009. Í byrjun áttunda áratugarins
hverfur lítill drengur sporlaust á norðanverðu Ölandi. Fjölskylda hans, lögreglan og fjöldi sjálfboðaliða leita hans
dögum saman. Tuttugu árum síðar fær
Júlía, móðir drengsins, óvænt símtal frá
öldruðum föður sínum, Gerlof Davidsson.
Hann óskar eftir að hún komi til Ölands og
aðstoði sig við að grafast fyrir um hvarf
dóttursonarins. Júlía snýr aftur á æskuslóðir sínar og saman taka feðginin að
róta í fortíðinni.
Land draumanna er önnur flúnkuný saga eftir norska rithöfundinn Vidar
Sundstøl. Hún var tilnefnd til Glerlykilsins 2009: Lögreglumaðurinn Lance Hansen í Minnesota finnur illa útleikið lík
við Superior-vatn þar vestur frá. Ungur
norskur ferðamaður er myrtur á hroðalegan hátt. Lance finnur vísbendingar um að
annað morð hafi verið framið á sama stað
röskum hundrað árum fyrr þegar forfeður
hans flykktust til Minnesota í leit að landi
drauma sinna.
Síðasta bókin af þessum síðvetrarskammti er Vetrarblóð eftir Mons Kallent-

MYND HÅKON EIKESDAL

Á mánudag koma út á vegum Undirheima,
dótturfyrirtækis Uppheima á Akranesi,
þrír norrænir krimmar. Forsmekkinn
fengu krimmasjúkir í vikunni þegar Nemesis, önnur saga Nesbös hins norska um
fylliraftinn Harry Hole kom út. Fimmta
bókin er svo væntanleg eftir páska. Nesbö
er heitasti krimmahöfundur af norrænu
bergi brotinn erlendis, hleypur hratt upp
stigann og nálgast hæla þeirra Mankells
sem lengst er kominn, Arnalds og Stiegs
Larson. Uppheimabændur ákváðu að taka
Nesbö til útgáfu og völdu sem fyrstu bók
Rauðbrysting og slepptu tveimur fyrstu
sögunum framan af. Nemesis kom út í
fyrradag og er því fjórða sagan í röðinni.
Sagan var snemma árs tilnefnd til Edgar
Allan Poe-verðlaunanna en Nesbö hefur
reynst sigursæll heima í hvers kyns
keppnum.
Upphaf sögunnar tendrar í lesanda í
beinni lýsingu: bankaræningi gengur inn
í banka, skipar að hraðbankahólf sé tæmt,
heldur byssu að höfði konu í gjaldkerabás
og telur niður. Þegar honum er afhentur
pokinn á síðustu stundu tekur hann konuna af lífi og gengur út. Líkt og í öllum
verkum Nesbö byggir sagan á víðfeðmu
sögusviði, ekki aðeins ástandi og fortíð
Harrys sem er vandræðamaður en þrár
og snjall í sínu fagi. Nesbö er snjall vefari
fléttunnar og kemur lesanda stöðugt á
óvart.
Sjötta bók Camillu Läckberg, Hafmeyjan, kemur út á mánudag. Sögusviðið er
héraðið hennar að Fjallabaki á vesturströnd Svíþjóðar sem þegar er orðið kunnugt íslenskum aðdáendum konunnar. Í
Fjällbacka hefur karlmaður horfið sporlaust og ekkert til hans spurst. Þótt Patrik

Til vinstri er Camilla Läckberg og uppi til hægri er Jo Nesbö og þá Vidar Sundstøl niðri til hægri.

oft en hún er væntanleg um miðjan apríl:
Það er grimmdarfrost. Lík manns finnst
hangandi í stöku eikartré á vindbarinni
sléttu á Östergötlandi. Ummerkin á vettvangi minna á ævaforna heiðna fórnarsiði.
Malin Fors, ungri lögreglukonu og einstæðri móður, er falið að rannsaka málið.
Kallenhoft sneri sér seint að krimmaskrifum. Vetrarblóð kom út 2007, en áður hafði
hann vakið athygli þegar fyrsta skáldsaga

hans kom út 2000. Hann ku kunna vel til
verka.
Sögurnar fimm eru til marks um að
bókaútgefendur hér heima líkt og víða um
Norðurlönd ætla sér að ná til sín köku af
markaðnum í hreinni afþreyingu. Það fer
í taugarnar á sumum, meðan fjöldanum
líkar vel að vettvangur morðsins færist
alltaf nær og nær. Kæri lesandi, líf þitt er
í hættu!

Vín&veisla
M ars 2010

Þegar góða veislu
gjöra skal
Ísak Þórður Runólfsson hjá Veislunni segir
mikilvægt að velja í veislur mat og vín sem
henta tilefninu.

Til hátíðabrigða
Hátíðarréttir eins og þeir gerast bestir.

Vaxandi vinsældir
Kassavín eiga sér stutta sögu en hafa náð
sterkri stöðu á markaði.
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LA HABANERA
TEMPRANILLO
Þetta vín hefur legið í 6 mánuði á eik
og er frábært með lambi og grillmat.
Verð í Vínbúðinni: 5.599.

J.P.CHENET CABERNET
SAUVIGNON – SYRAH
Mest útfluttu vín Frakklands og hafa fyrir
löngu sannað gildi sitt hér á landi. Gott eitt
og sér en flott með veislumat af ýmsu tagi.
Verð í Vínbúðinni: 5.799.

SUNRISE CABERNET
SAUVIGNON
Hefur farið sigurför um landið
undanfarin ár og ekkert lát virðist
vera á vinsældum þessa
frábæra víns. Ein bestu kaupin í dag.
Verð í Vínbúðinni: 5.599.

CONCHA Y TORO
RESERVA CARMENÉRE
– CABERNET SAUVIGNON
Vín sem kemur skemmtilega á óvart.
Hentar einstaklega vel með kjöti og þá
sér í lagi grillmat. Hágæða vín í kassa.
Verð í Vínbúðinni: 5.999.

MEZZACORONA PINOT GRIGIO
Frábært vín frá Norður-Ítalíu sem hefur
mikinn og frísklegan ávöxt og hentar
afar vel með ýmsum sjávarréttum og
ljósu kjöti.
Verð í Vínbúðinni: 5.999.

LÉTT OG LJÚFFENG MÁLTÍÐ Ung vín batna við að komast í karöflur og anda áður en þeirra er neytt.
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Viðskiptavinir stýra
vöruvali í hillunum
Úrval kassavína er alltaf að aukast hér á landi enda vex sala þess jafnt og þétt. Sú þróun er í
takt við það sem gerst hefur í kringum okkur, að sögn Gissurar Kristinssonar vínfræðings.
assavínin eiga sér stutta sögu á markaðinum en þau hafa náð sterkri stöðu
í löndum sem ekki eru víngerðarlönd
og ég held ég megi fullyrða að Norðurlandaþjóðirnar eigi heimsmet í notkun á þeim,“
segir Gissur. Hann telur Svía duglegasta að
kaupa kassavín en Íslendingar teygja sig í
áttina til þeirra. „En ef þú ferð hins vegar til
landa þar sem vín hafa verið framleidd í árhundruð, til dæmis Ítalíu, Spánar eða Frakklands, þá er fólk þar með flöskuna á lofti,“
tekur hann fram.
Kassavín sem seld eru í ÁTVR eru mismunandi að gæðum að sögn Gissurar en
mörg þeirra segir hann prýðisgóð. Hvernig
á almenningur svo að fara að því að velja?
„Við reynum að leiðbeina viðskiptavinum
okkar enda erum við með fólk hér í smökkun og gæðamati á vínum alla daga. Svo setjum við upp hillumiða með lýsingum á því
sem við finnum í víninu, eiginleikum þess
og bragði, til dæmis hvort það sé ávaxtaríkt,
sætt eða súrt. Einnig setjum við matartákn
á miðana til að gefa hugmynd um með hvaða
mat hvert og eitt vín henti best,“ segir hann
og útskýrir nánar. „Við erum kannski með
tvo kassa af rauðu víni, annað er það bragðmikið að gott er að drekka það með nautasteik, lambi og einhverju kjöti af grillinu
en svo er hitt lauflétt og hentar í fordrykk
eða með pastaréttum, pinnamat, salati eða
kjúklingi.“
Verðbil milli kassavíntegunda hefur
breikkað en Gissur segir ekki fyllilega hægt
að treysta á að samhengi sé milli gæða og

J.P. CHENET COLOMBARD
– CHARDONNAY
Snilldar vín frá Frakklandi sem hefur í sér
ferskan sítrus í bland við algjöra ávaxtabombu – hentar vel eitt og sér eða með
léttum mat.
Verð í Vínbúðinni: 3.599.

ARTHUR METZ RIESLING
Líflegt vín með frísklegum ávöxtum,
millisætt með ástríðualdin og perum –
alvöru vín frá Alsace í kassa.
Verð í Vínbúðinni: 4.999.

SUNRISE CHARDONNAY
Suðrænir ávextir eru áberandi og vínið
er ferskt með góðri fyllingu. Frábært í
veisluna, vinahópinn eða á veröndina.
Verð í Vínbúðinni: 5.599.
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verðs. Hann bendir líka á að smekkur fólks
sé misjafn og best sé fyrir hvern og einn
að prófa sig áfram. „Það er þó almenn staðreynd að enginn heiðvirður framleiðandi
setur bestu vínin sín í pappaumbúðir,“ segir
hann. „Um leið og hann er kominn í betri
hluta framleiðslunnar á hverju ári þá tappar
hann henni á flöskur.“
Kaupendahópur kassavína er alltaf að
stækka því æ meira selst af þeim, eins og
fram kemur í byrjun þessarar greinar.
„Okkar sölukerfi í Vínbúðunum er þannig
að það sem selst fær hillupláss en ef eitthvað hættir að seljast þá kemur annað inn
í staðinn. Við starfsmennirnir í búðunum
skiptum okkur ekkert af vöruvalinu,
viðskiptavinurinn stýrir því alfarið. Ef
keypt er nóg af einhverri tegund þá helst
hún í inni, annars ekki.“

l Útgefandi: 365 miðlar Forsíðumynd: NordicPhotos/Getty

VINSÆL VÍN
Tegundum
kassavínflórunnar er
alltaf að fjölga að
sögn Gissurar, sem
er vínfræðingur hjá
ÁTVR og hefur
kennt verðandi
kokkum og þjónum
í Hótel- og
matvælaskólanum í
fjölda ára.
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UNAÐSLEGUR AÐALRÉTTUR
Hægelduð andabringa með appelsínugljásósu, fondant kartöflu
og smjörsteiktu grænmeti.

5 VEISLUVÍN
VEISLAN MÆLIR MEÐ!
CODORNIU SEMI SECO
Frábært vín með smáréttum og sætindum.
Hnetur og þurrkaðir ávextir eru frábærir með
Codorníu Clasico Semi-Seco.
Eitt vinsælasta freyðivínið í brúðkaupsveislurnar.

KLIKKAR ALDREI Volgur súkkulaðidraumur með kókosís, mangósósu og
ferskum berjum, er prýðis eftirréttur að
sögn Ísaks.

FRONTERA CHARDONNAY
Hentar vel með sjávarréttum af ýmsu tagi
og einnig ljósu kjöti. Frábært vín í sumarbústaðinn, árshátíðina og brúðkaupið.

CRIOLLO TORRONTÉS
– CHARDONNAY
Magnað vín sem hentar vel í veisluna, hefur
í sér skemmtilegan karakter sem fellur vel í
fjöldann.

Uppskrift að vel
heppnaðri veislu
Að mörgu er að huga þegar halda á veislu og segir Ísak Þórður Runólfsson, eigandi veisluþjónustunnar Veislunnar á Seltjarnarnesi, mikilvægt að velja mat og vín sem henti tilefninu.
ikilvægt er að velja mat sem hæfir tilefninu,“
segir Ísak og tekur sem dæmi að mikill
munur sé á veitingum í brúðkaupsveislum
og árshátíðum sem eru í hámæli um þessar mundir.
„Oft er boðið upp á þriggja rétta matseðil á árshátíðum; sjávarréttasúpa eða carpaccio eru hvort tveggja
klassískir forréttir og lamb, önd og naut henta vel í
aðalrétti. Súkkulaðikaka með ís er flottur eftirréttur,“ bendir hann á og bætir við að sitjandi borð séu algengari á árshátíðum en í brúðkaupum, til að skemma
ekki fyrir skemmtiatriðum. „Hlaðborðin eru vinsæl í
brúðkaup og er þá úr ýmsu að velja. Sjávarréttir eða
prosiciutto-skinka með melónum henta vel í forrétt,
fólk fær sér af steikarhlaðborði í aðalrétt, svo sem
kalkúnabringur, lambalæri og innbakaðar Wellingtonnautalundir og svo henta kökur vel í eftirrétti,“ útskýrir Ísak og segir þær aldrei klikka. „Nei, ég get
lofað því enda lærður bakari og hér í Veisluþjónustunni bjóðum við upp á alls kyns bakkelsi sem hægt er
að panta.“
Ísak segir svo mikilvægt að velja vín sem hentar
með matnum. „Fylgja verður ákveðnum hefðum. Á
árshátíðum er boðið upp á fordrykk og sniðugt að hafa
einn sterkan til að brjóta ísinn, en freyðivín er algengur fordrykkur í brúðkaupum. Svo er hvítt og rautt, eitt
glas af hvoru, með matnum og dessertvín með eftir-

FRONTERA CABERNET
SAUVIGNON
Hér segja sumir að Chile sé í glasinu,
magnað vín sem býður upp á margt og
hentar sérstaklega í veislur sem eru með
marga mismunandi rétti.

M

VANIR MENN Ísak Þórður Runólfsson hefur rekið veisluþjónustuna
Veisluna ásamt Bjarna Óla Harðarsyni frá árinu 2001.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

réttinum. Þá er tilvalið að bjóða upp á kaffi og líkjör
eftir mat í brúðkaupum og barinn svo hafður opinn.“
Ísak segir veisluþjónustur hafa á sínum snærum
fagfólk sem geti aðstoðað við undirbúning og skipulag
veislna. Þannig hafi Veislan á að skipa úrvals starfsfólki sem er reiðubúið að veita góð ráð. „Við bjóðum
svo upp á borðbúnað úr gleri og kristal, skreytingar,
klakastyttur, drykki, veislusali og getum útvegað
skemmtikrafta.“

CRIOLLO CABERNET SAUVIGNON
– SHIRAZ
Frábært vín frá Argentínu. Vínið er
þægilegt, skemmtilega flókið og hæfilega
kraftmikið sem gerir það að verkum að
vínið hentar sérlega vel í veislur, árshátíðir
og brúðkaup.
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Í STÓRVEISLUNA Kalkúnn hentar vel þegar von er á mörgum góðum gestum.

SPARILEGUR Möndluflögurnar gefa hátíðlegt yfirbragð.

Kalkúnn

Hamborgarhryggur
með hunangsgljáa

MARINERING
1 kalkúnn (u.þ.b
4 kg)
2 dl ólífuolía
1 tsk. rósmarín
4 hvítlauksgeirar
1 msk. estragon
salt og pipar
FYLLING
500 g beikon
500 g sveppir
1 stk. sellerístöngull
2 stk. gulir
laukar
6 stk. hvítlauksgeirar
1 búnt stein-

fyrir 8
selja
400 g smjör
¼ 1 rjómi
1 stk. franskbrauð
Kryddið marið í mortéli og
blandað við olíuna. Nuddað
vel inn í fuglinn og látið standa
í um það bil 1 sólarhring.
Fylling: Saxið sveppi, lauk,
hvítlauk og sellerí og steikið
á pönnu ásamt beikoninu.
Smjörið sett út í og látið
bráðna. Rjóma bætt út á
pönnuna ásamt rifnu brauði
og steinselju. Fyllingin sett
að hluta til í gegnum hálsopið og því lokað. Restin
sett í fuglinn og lokað fyrir.

Steikið fuglinn í ofni í um
2½ klukkustund við 80° C
hita undir viskustykki vættu í
smjöri. Þá er hitinn hækkaður
í 100° C. Eldunartími er um
það bil 40-50 mínútur á kíló.
Berið fram með sætkartöflustöppu og öðru tilheyrandi.
CASILLERO DEL
DIABLO CHARDONNAY
Frábært hvítvín frá Chile sem
hentar með fjölbreyttum mat og
algjör snilld með kalkúni.
Ávaxtaríkt, mjúkt en töluvert
kraftmikið vín sem enginn
verður svikinn af.
Verð í Vínbúðinni: 1.899.

1
2
2
1
5

stk. hamborgarhryggur
l vatn
dl rauðvín
stk. laukur
stk. negulnaglar

HUNANGSGLJÁI
2 msk. sætt sinnep
2 msk. hunang
2 msk. púðursykur
2 msk. rauðvín
1½ dl möndluflögur
Setjið kjötið í pott
með köldu vatni.
Látið suðuna koma
upp og skiptið um

NORDICPHOTOSGETTYIMAGES

vatn, en það kemur í veg
fyrir að kjötið verði of salt.
Sjóðið hamborgarhrygginn í vatni ásamt víni,
lauk og negulnöglum í
30-40 mínútur. Takið
hann úr soðinu og
látið kólna. Setjið
hrygginn í ofnskúffu
og snúið beininu niður.
Hrærið saman sinnepi,
hunangi, púðursykri og
rauðvíni og smyrjið því
vandlega á hrygginn.
Dreifið möndluflögum
yfir og brúnið í ofni við

180° C í 15-20 mínútur. Berið
fram með rauðvínssósu og
brúnuðum kartöflum.
TOMMASI ROMEO
- Gyllta glasið 2009
Fékk Gyllta glasið 2009 og skal
engan undra – frábært vín sem
hentar vel með léttum mat en
er einnig frábært eitt og sér.
Verð í Vínbúðinni: 1.899.

Grillbakaðar
svínakótilettur
með grillsósu
fyrir 4

1 kg svínakótilettur
300 g Tilda-hrísgrjón
salt og pipar
1 vínberjaklasi
1 stk. snittubrauð

unni hellt yfir og lokað með álpappír.
Látið bakast á grillinu í 15 mínútur.
MEÐLÆTI
Soðin hrísgrjón, snittubrauð og
vínber.
Heimild: Grillbók Hagkaupa

GRILLSÓSA
3 dl tómatsósa
1 dl matarolía
1 dl sojasósa
2 dl rifsberjahlaup
2 tsk. rauð papríka, smátt
söskuð
4 stk. hvítlauksgeirar,
smátt saxaðir

Í GRILLVEISLUNA Kótiletturnar eru eldaðar í heimalagaðri grillsósu.

Hrísgrjónin eru soðin í léttsöltu
vatni. Hráefnið í sósuna er hrært
saman. Kjötið er kryddað, penslað
og grillað við háan hita í 5 mínútur á
hvorri hlið. Síðan sett í álform og sós-

fyrir 6

RAIMAT ABADIA
Skemmtilega kraftmikið og
öflugt vín sem kemur frá Spáni.
Svínvirkar með svínakjöti
ásamt öðru kjötmeti
sem fer á grillið.
Verð í Vínbúðinni:
2.099.

BERGÞÓR MORTHENS opnar í dag málverkasýningu í Listasal
Mosfellsbæjar frá 14 til 16. Yfirskrift sýningarinnar er Jón Sigurðsson.
Sýningin stendur til 24. apríl.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Ásta segir ómissandi hápunkt hverrar viku að hitta stórfjölskylduna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vinna og lærdómur en
hugurinn við Gettu betur
Ásta Andrésdóttir, blaðamaður og háskólanemi, ætlar meðal annars að hitta stórfjölskylduna um helgina. Hún missir þó ekki af úrslitaviðureigninni í Gettu betur, enda tengd keppninni á hina ýmsu vegu.
„Helgin byrjaði svo sannarlega vel, í gleðskap með öllu því
hæfileikaríka fólki sem stóð að
Hönnunarmars 2010,“ segir Ásta
Andrésdóttir, blaðamaður og
háskólanemi, en hún var aðstoðarritstjóri veglegs bæklings á ensku
og íslensku sem fylgdi viðburðinum. „Mér fannst virkilega gaman
að fá að taka þátt í þessu verkefni og að upplifa hinn gríðarlega
kraft sem er að finna í íslenskri
hönnun,“ segir Ásta.
Dagurinn í dag byrjar venju
samkvæmt á því að Ásta og eiginmaður hennar gæða sér á ilmandi bakkelsi úr bakaríinu. „Eftir
það stefni ég að því að setjast við
tölvuna og ljúka við grein fyrir
tímaritið Iceland Review. Samhliða blaðamennskunni stunda ég

meistaranám í ensku við Háskóla
Íslands. Þar fæst ég við rannsóknarverkefni tengd bókmenntum jafnt sem skapandi skrif. Í
dag ætla ég að vinna að spennandi verkefni þar sem ég næ að
flétta saman áhuga minn á bókmenntum, tísku og búningasögu,“
segir Ásta.
Hún segir þó hug sinn án efa
verða við kvöldið, en þá verður hún
viðstödd úrslitaviðureign spurningakeppni framhaldsskólanna,
Gettu betur. Eiginmaður Ástu,
Örn Úlfar Sævarsson, er spurningahöfundur og dómari keppninnar að þessu sinni. „Ég veit að
hann mun ljúka verkefninu með
glæsibrag. Keppnin er mér skyld
á fleiri vegu þar sem svo skemmtilega vill til að faðir minn, Andrés

Patti húsgögn

Indriðason, annast dagskrárgerð,
eins og undanfarna tvo áratugi.
Að auki mun gamla MR-hjartað slá eilítið hraðar við að fylgjast með glæsilegri frammistöðu
skólans enn eitt árið. Þó er auðvitað ekki útséð hvaða lið hampar
Hljóðnemanum,“ segir Ásta.
Síðdegis á sunnudag hyggst
Ásta heimsækja afa sinn og ömmu,
hitta þar fyrir stórfjölskylduna
og bragða á dýrindis tertum sem
þar eru ávallt á boðstólum. „Þetta
er ómissandi hápunktur hverrar
viku, enda ekkert dýrmætara en
fjölskyldan. Á sunnudagskvöld
verða loks batteríin hlaðin fyrir
verkefni komandi viku með heimatilbúinni pitsu og hasarþáttum á
Stöð 2,“ segir Ásta og hlakkar til.
kjartan@frettabladid.is

Nýja línan frá
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GÖNGUHÁTÍÐ verður í Grindavíkurlandi
um páskahátíðina. Boðið verður upp á ferðir um
Prestastíg, Skipsstíg og Bláalónsstíg. www.grindavik.is

Í þyrlu að gosstöðvum
Frá Hótel Rangá geta ferðamenn flogið að gosstöðvum
á Fimmvörðuhálsi með þyrlu
en Norðurflug sér um flugið, á
tveimur þyrlum.

Kynning

Mikil bókun í ferðir og skála í sumar

Þyrluferðin að gosstöðvum tekur
um klukkutíma en flogið er eftir
eftirspurn gesta og veðri og að
sögn Ólafar Valgeirsdóttur, starfsmanns Hótels Rangár, hafa ferðirnar notið mikilla vinsælda í
vikunni.
„Veðurspáin er góð fyrir helgina þannig að við búumst við
áframhaldandi eftirspurn. Fólki
er hleypt út úr þyrlunni í nálægð
við gosið ef veður leyfir þannig
að með þessu móti á fólk að geta
komist eins nærri gosinu og hægt
er,“ segir Ólöf en ferðirnar í vikunni hafa verið farnar á um það bil
tveggja klukkutíma fresti.
Hótel Rangá býður upp á heildarpakka, með þyrluflugi, gistingu,
kvöldverði og morgunverðarhlað-

Ljóst er á bókunum hjá Ferðafélagi Íslands og Útivist að fram undan er
mikið og gott ferðasumar hjá landsmönnum. Þegar er orðið fullbókað í
meira en helming allra ferða í ferðaáætlun FÍ og svipaða sögu er að segja
hjá Útivist. Þá eru skálar FÍ á Laugaveginum að verða fullbókaðir í allt sumar.
Áhugi almennings á fjallaferðum, fjallgöngum og ferðum um óbyggðir
landsins hefur aukist gríðarlega á sl. árum og má allt að því ræða um tískubylgju en nú má segja að það sé enginn maður með mönnum nema að
fara að minnsta kosti í eina góða gönguferð á sumri. Þeir sem til þekkja
af eigin reynslu eru þó ekki hissa á þessari þróun því fátt er heilnæmara,
skemmtilegra og meira gefandi en gönguferð til fjalla og í óbyggðum fjarri
hraða nútímasamfélags og amstri hversdagsleikans.

Norðurflug sér um þyrluflugið frá Hótel Rangá en hægt er að fá sérstakt gistitilboð á hótelinu þessa dagana.

Háfjallaferðir njóta mikilla vinsælda
Fullbókað er í allar háfjallaferðir
Ferðafélags Íslands og má þar nefna
ferðir á Hvannadalshnúk, Þverártindsegg, Hrútfjallstinda og Miðfellstind.
Á undanförnum árum hefur mikill
fjöldi göngumanna gengið á Hvannadalshnúk, hæsta tind landsins. Þegar
sá tindur hefur verið sigraður hefur
göngufólk leitað sér að nýjum verkefnum en gönguleiðir á Þverártindsegg, Hrútfjallstinda og Miðfellstind eru allt mjög krefjandi gönguferðir í sérlega stórbrotnu og fallegu umhverfi. Gönguferðir á alla þessa tinda krefjast
bæði reynslu, þekkingar, sérútbúnaðar og góðs líkamlegs forms og mælt er
með að ganga ekki á þessi fjöll nema í fylgd með reyndum fararstjórum.

Margir hafa nýtt sér þyrluflugið sem Norðurflug sér um og eftirspurn verið mikil í
vikunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

borði og kostar pakkinn 60.000
á mann miðað við að að gist sé í
tveggja manna herbergi. Þeir sem
hyggjast bara nýta sér þyrluflugið borga hins vegar 45.000 á mann.

Síðasta ferð er farin klukkan sjö á
kvöldin og fyrstu ferðir í vikunni
hafa verið farnar á breytilegum
tíma og var til dæmis fyrsta ferð
á föstudag klukkan 11.
- jma

Kynning

Fatnaður og búnaður í gönguferðina
Nú streyma landsmenn til fjalla í gönguferðir og er afar mikilvægt að vera vel og rétt klæddur. Auður
Kjartansdóttir, ein reyndasta fjallakona landsins og fararstjóri hjá FÍ, setti nokkra punkta niður á blað.
Regla númer eitt er að forðast
skal allan fatnað úr bómullarefnum. Bómull hefur mjög lítið einangrunargildi blautt og er mjög
lengi að þorna. Þetta á við um
nærbuxur og brjóstahaldara líka.
Fleece, ull, silki og ýmis gerviefni
henta betur.
Íslenska ullinn er ótrúlega góð
og reynist mjög vel í öllum fjallaferðum. Eini ókosturinn er að
ullin getur orðið mjög þung ef
hún blotnar og er blaut lengi. Gott
er að velja íslenska ullarvettlinga
og ullarhúfu en kannski frekar
Fleece-peysu. Einnig ber að nefna
það að belgvettlingar eru hlýrri
heldur en fingravettlingar.
Ullarnærföt eru mjög góð og
gott að vera bæði í ullarbol og
síðum ullarnærbuxum. Ef það er
ringningarspá hefur reynst mér
vel að vera í síðum ullarnærbuxum og svo utanyfirbuxum með
öndun yfir frekar en að vera í

göngubuxum því maður fer alltaf of seint í öndunarbuxurnar yfir
göngubuxurnar. Ef veðurspáin er
hins vegar góð setur maður utanyfirbuxurnar í bakpokann.
Góðir sokkar eru ótrúlega mikilvægir. Sokkarnir verða að vera af
réttri stærð því ef þeir eru of stórir þá kemur los á hælinn og hætt
er við hælsæri. Mikilvægt er að
hafa nýlega sokka til að þeir séu
enn mjúkir. Sumum finnst gott að
hafa tvöfalda sokka til að minnka
núning. Ullar innri sokkar frá
Víkurprjóni hafa reynst vel.
Góðir skór í fjallgöngur eru
fyrst og fremst þægilegir skór
með góðan ökklastuðning og
grófu munstri. Gott er að skór
séu með öndunarfilmu svo sem
eins og gore-tex en filman slitnar fljótt og því er miklvægt að
vatnsverja skóna. Auðveldara er
að vatnsverja leðurskó og endast
þeir því mun lengur. Því færri

saumar sem eru á skónum því
síður leka skórnir og því lengur
endast þeir.
Utanyfirstakkur með öndun.
Góður stakkur er ekki of víður
þannig að hann flaksist ekki í
vindi og er með góðri hettu. Einnig skal passa að láta ekki vera
neitt bert á milli.
Þegar gengið er í fínum skriðum eða í snjó er gott að hafa legghlífar. Legghlífarnar skulu vera
þröngar yfir skóinn og með góðu
bandi undir skóinn.
Í dagsferðir er gott að hafa um
10-30 l bakpoka. Mikilvægt er að
bakpokinn passi vel á viðkomandi
þannig að um 70 prósent þyngdar
falli á mjaðmir. Góður bakpoki er
einnig með góðri mittisól og með
brjóstól. Í bakpokanum er gott að
hafa vatn, nesti og hlýja aukapeysu. Það að hafa góða lambhúshettu í bakpokanum getur gert
kraftaverk.

Auður Kjartansdóttir og Pétur Þorleifsson, sem gengið hefur á yfir 500 fjöll á Íslandi.

Annað sem gott er að hafa með:

•
•

Sólgeraugu
Secondskin fyrir hælsæri
sem mikilvægt er að nota
strax og byrjað er að finna
fyrir særindum

•
•
•
•
•

Myndavél
Skíðagleraugu
Göngustafir
Pappír
Stóran skammt af góðu skapi
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Ferðast á slóðir Snorra

Kynning

Ein af metsölubókum síðustu jóla var ævisaga Snorra Sturlusonar eftir Óskar Guðmundsson. Fyrir þá
sem lásu bókina um jólin væri ekki úr vegi að skella sér í framhaldinu á slóðir hins fræga Íslendings.
Ævi og störf Snorra Sturlusonar
settu meira mark á sögu og menningu þjóðarinnar en flestir aðrir
Íslendingar. Aðalbústaður hans
um ævina, Reykholt í Borgarfirði,
trekkir því ferðamenn, erlenda sem
innlenda, að og ekki að búast við að
áhugi Íslendinga minnki eftir að
hafa kynnst ævi Snorra nánar um
jólin í bók Óskars. Enda upplifunin
sérstök að geta skoðað meira en 750
ára gömul mannvirki sem Snorri lét
reisa í sinni tíð, Snorralaug, göng
og heitavatns- og gufustrokka.
Ferðamóttaka Snorrastofu og
Þjóðminjasafnið sjá um að kynna
menjar frá tíma Snorra fyrir ferðamönnum og þeir sem vilja taka upplifunina alla leið geta til að mynda
pantað gistingu á hótelinu á staðnum eða gistihúsi og varið nokkrum
dögum í sama umhverfi og Snorri
lifði og hrærðist í megnið af ævi
sinni. Þess má geta að á Fosshóteli
er sérstakt heilsusetur sem byggist á því að gestir njóti slökunar og
endurnæri líkama og sál.
Það er einstök tilfinning að geta
barið svo gamlar minjar augum á
Íslandi en sem dæmi má nefna að
Snorralaug hefur varðveist það vel
að hún er í dag enn nothæf. Snorri
lá langdvölum í lauginni en hann
þjáðist líklega af gigt og stundaði
því heit böð til að lina verki. Laugin var ein af fyrstu friðlýstu fornminjunum á Íslandi. Frá setlauginni liggja jarðgöng til bæjar og
hefur hluti þeirra verið grafinn
upp. Snorri lét einnig reisa þau,
en jarðgöng sem þessi voru þekkt
annars staðar í höfðingjasetrum
Evrópu á tímum Snorra. Að lauginni liggja svo tveir fornir vatnsveitustokkar.

Örnefni á Fimmvörðuhálsi

Snorri lá langdvölum í lauginni sem
hann lét reisa en sökum gigtar var hann
hrifinn af því að nýta jarðhitann.

Menningar- og miðaldasetri,
Snorrastofu, var komið á fót til
minningar um Snorra í lok 20. aldar
og hefur stofnunin haldið námskeið
og sett upp sýningar. Snorrastofa er
við hlið kirkjunnar í Reykholti og
er þar til að mynda gott bókasafn.
Umhverfi Reykholts fékk verðlaun
fyrir tveimur árum fyrir gott viðhald, stígagerð og fallegt umhverfi.
Bæði er því hægt að ganga um
umhverfið og ekki síður hjóla, en
Fosshótel leigja út fjallahjól fyrir
gesti hótelsins.
juliam@frettabladid.is

Stytta af Snorra Sturlusyni er framan við gamla
Héraðsskólann í Reykholti. Norðmenn færðu
Íslendingum styttuna að gjöf árið 1947.

Gönguleiðin yfir Fimmvörðuháls er önnur vinsælasta gönguleið landsins
á eftir Laugaveginum. Á milli sex til átta þúsund manns ganga leiðina á
hverju sumri. Hraun úr gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi hefur nú runnið
yfir gönguleiðina og hafa fjölmargir leitað bæði til Ferðafélags Íslands og
Útivistar og spurt hvað verði með gönguleiðina í sumar. Ef gosið hættir
nú á næstu vikum eru allar líkur á því að í sumar verði hægt að ganga yfir
hraunið sem runnið hefur yfir gönguleiðina. Ef gosið heldur áfram næstu
mánuði og fram á sumar verður unnið að því að finna trygga og örygga leið
fram hjá gosstöðvum en líkur eru þó á því að leiðin sem heildarstígur úr
Þórsmörk í Skóga verði lokuð. Þá verður gengið frá Skógum upp á Fimmvörðuháls og til baka, eða úr Goðalandi, upp á Morinsheiði og til baka.
Bæði Ferðafélag Íslands og Útivist munu bjóða upp á ferðir að gosstöðvum
með fararstjórum. Áhugasamur ferðamaður sendi inn þessar myndir með
örnefnum á Fimmvörðuhálsi.

Sjálfboðaliðar óskast til
skálavörslu í Hvítárnesi
Ferðafélag Íslands auglýsir eftir sjálfboðaliðum til skálavarðastarfa í skála félagsins í
Hvítárnesi, elsta fjallaskála félagsins. Hægt
er að sækja um skálavörslu í viku til tíu daga
í senn í þessum einstaka skála. Eingöngu
félagsmenn koma til greina í starfið. Áhugasamir sendi inn umsókn á fi hjá fi.is.

Ferðafélag Íslands

FJÖLBREYTT STARFSEMI Í YFIR 80 ÁR
www.fi.is
Líf og fjör í starfseminni

Sjálfboðastarf í góðum félagsskap

Ferðafélag Íslands er áhugamannafélag sem hefur það markmið
að hvetja landsmenn til að ferðast og fræðast um landið. Áhugi á
gönguferðum, fjallgöngum og útiveru hefur aldrei verið meiri og er
mikið líf og fjör í starfseminni.

Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst af miklu sjálfboðastarfi. Félagar hafa unnið að byggingaframkvæmdum, farið vinnuferðir í skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að uppbyggingu
gönguleiða, unnið við brúargerð og margt fleira. Í staðinn hafa þeir
fengið fríar ferðir, fæði og félagsskap.

Allir finna eitthvað við sitt hæfi
Ferðafélagið leggur sig fram við að mæta þörfum breiðs hóps
með miklu úrvali ferða. Í ferðaflóru félagsins er að finna allt frá
söguferðum um grösugar sveitir til erfiðra jöklaferða. Í ferðaáætlun
félagsins geta flestir fundið eitthvað við sitt hæfi. Á 82 árum hefur
Ferðafélagið efnt til meira en 8.500 ferða með yfir 200.000 þátttakendum.

Öflug útgáfustarfsemi
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta félagsmenn sérkjara, bæði í ferðum, skálum og í fjölda verslana. Auk þess fá allir
félagsmenn árbókina senda heim á hverju ári og er það hluti af
árgjaldinu. Árbókin er einstæður bókaflokkur um land og náttúru.
Auk árbókanna hefur Ferðafélag Íslands staðið að útgáfu handhægra fræðslu- og upplýsingarita um ferðamál, þjóðfræði og sögu
landshluta.

Samgöngubætur og uppbygging svæða
Félagið hefur unnið markvisst að samgöngubótum, lagt akvegi og
brúað ár. Það hefur haft samstarf við sveitarfélög um landgræðslu,
náttúruvernd og uppbyggingu svæða eins og t.d. í Landmannalaugum, á Þórsmörk og Emstrum.

Sæluhúsin standa öllum opin
Sæluhús Ferðafélags Íslands og deilda félagsins úti um land eru
þægilegir áningarstaðir á ferðalagi um óbyggðir Íslands. Þau eru á
37 stöðum víðsvegar um landið og getur allur almenningur nýtt þau
óháð aðild að félaginu.
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BIBLÍA merkt nafni fermingarbarnsins er gjöf sem hæfir vel tilefninu og
mun fylgja barninu í framtíðinni.

Hjá besta presti í heimi
Þeir Ríkharður Sigurjónsson og Marinó Freyr Steinþórsson eru meðal þeirra átta drengja sem fermast í
Mýrdalnum í vor. Þeir hafa verið vinir frá því þeir muna eftir sér og eru báðir í hljómsveitinni Enter.
„Við höfum þekkst frá fæðingu.
Það er bara einn dagur á milli
okkar og mæður okkar voru saman
á fæðingardeildinni,“ segja þeir
Marinó Freyr og Ríkharður glaðlega. Ekki hafa þeir þó alltaf getað
hist daglega því Marinó Freyr á
heima á Brekkum en Ríkharður í
Vík og Reynisfjallið er þar á milli.
Báðir stunda nám í Víkurskóla og
nú í vetur hafa þeir verið saman
í fermingarfræðslu, ásamt sex
drengjum öðrum, hjá séra Haraldi
Kristjánssyni sem þeir segja besta
prest í heimi. „Hann er einn sá
fyndnasti sem er hægt að þekkja,“
segja þeir og láta af því að fermingarfræðslan hafi verið skemmtileg. Lofa samt að hlæja ekki í
kirkjunni enda verði hátíðleikinn
þá í fyrirrúmi. Þeir fermast heldur
ekki saman því þeir tilheyra hvor
sinni sókninni. Ríkharður verður á undan að komast í kristinna
manna tölu. Hann fermist
í Víkurkirkju 18. apríl og
Marinó Freyr í SkeiðStrákarnir
fermast í
Víkurkirkju í
vor.
Þeir Ríkharður Sigurjónsson og Marinó Freyr Steinþórsson úr hljómsveitinni Enter
fermast í næsta mánuði, Ríkharður í Vík og Marinó Freyr í Skeiðflatarkirkju.
MYND/HARPA JÓNSDÓTTIR

flatarkirkju 24. apríl. Þetta þýðir
að þeir geta verið í veislum hvor
hjá öðrum.
Það er mikið um að vera hjá þeim
vinunum Ríkharði og Marinó Frey.
Þeir spila saman í hljómsveitinni
Enter, ásamt Reyni Mána Orrasyni, sem á heima að Götum í
Mýrdal og er ári yngri. Enter tók
þátt í Músiktilraunum fyrir fáum
dögum og drengirnir voru að
koma af æfingu þegar í þá náðist
síðasta miðvikudag því annað
gigg var fram undan. Það var í
Laugalandi í Holtum, þar sem
margir skólar sameinuðust
á fimmtudagskvöld á stóru
árshátíðarballi. „Hver skóli
á að koma með atriði og við
í Enter erum fulltrúar
Víkurskóla. En Veðurguðirnir eru aðalhljómsveitin á ballinu,“ upplýsa þeir.

Hljóðfæraskipan er þannig í
Enter að Ríkharður er á trommunum, Marinó Freyr á bassa og
Reynir Máni sér um gítarleik og
söng. Þeir þremenningar hafa spilað saman í eitt ár og komið fram
á nokkrum tónleikum á Suðurog Suðausturlandi. Ríkharður
á trommusett heima hjá sér og
aðspurður segir hann nágrannana
ekkert hafa kvartað undan hávaðanum. Hann hefur verið nemandi
í nokkur ár við tónlistarskólann
í Vík. Marinó Freyr er líka í
þeim skóla og kveðst jafnvígur á bassa, gítar og trommur.
Kennari þeirra er Kristinn
Níelsson.
En þar sem þetta er viðtal á fermingarsíðu þá
lýkur því á kristilegum
nótum eins og viðeigandi
er. Eru þeir félagar farnir að læra eitthvað fallegt utanbókar fyrir hina
helgu athöfn? „Já, trúarjátninguna. Við eigum
að velja okkur ritningarorð í næsta tíma
hjá séra Haraldi til
að fara með í kirkjunni. Svo vorum
við að læra sálminn
Son guðs ertu með
sanni.“
gun@frettabladid.is

Tími er gjarnan af skornum
skammti í annríki dagsins, en afar
mikilvæg gjöf.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Tíminn með þér
DÝRMÆTASTA GJÖF FORELDRANNA TIL BARNA SINNA ER TÍMI

Öllu er afmörkuð stund og víst
að tíminn bíður hvorki eftir neinu
né neinum. Því er fegursta fermingargjöfin loforð sem efnt er um
tíma að gjöf. Unglingar hafa sagt
bæði í einrúmi og upphátt að þá
dreymi um meiri tíma með foreldrum sínum og ástvinum, og
því ekki að einsetja sér markvissa
samverustund á hverjum degi
og muna eftir faðmlögunum, því
unglingar þurfa líka knús þótt
komnir séu af barnsaldri.
Að gefa tíma sinn getur falist í
gönguferð saman, að sækja námskeið saman, hefja nýtt áhugamál
saman, lesa sömu bókina, horfa
saman á bíómynd, synda saman,
ferðast og upplifa eitthvað einstakt saman, eða einfaldlega setjast niður og spjalla um daginn og
veginn.
- þlg

Fjársjóðir framtíðar
SKARTGRIPASKRÍN ER FÍNASTA
GJÖF.

Skartgripaskrín er yndisleg fermingargjöf til stúlkna, ekki síst ef
skrínið stenst tímans tönn og
getur geymt dýrmætustu djásn
hennar til framtíðar líka. Persónulegt er að láta grafa í lok
skrínsins nafn fermingarbarnsins,
fermingardaginn og góðar
óskir um
bjarta framtíð.

BRÚÐKAUPSGJAFALISTI er bæði brúðhjónum
og gestum til gagns. Slíka lista er hægt að útbúa
hjá allflestum verslunum sem selja húsbúnað.

Hótel Borg
Hið sögufræga Hótel Borg er vinsæll gististaður meðal brúðhjóna og býður upp á rómantískan brúðkaupspakka sem
innifelur freyðivín við komu, máltíð á Silfri og ávaxtakörfu á herbergið. Ragnhildur Gunnarsdóttir, gestamóttökustjóri
á Hótel Borg, segir brúðhjón einnig bóka venjulegar svítur við þetta tilefni auk þess sem turnsvítan sé oft bókuð fyrir
brúðhjón. „Hún er á tveimur hæðum og þaðan er útsýni yfir alla borgina. Við fáum mikið af erlendum brúðhjónum til
okkar sem gista þá oftast lengur en eina nótt og bókun brúðarsvíta dreifist nokkuð jafnt yfir árið,“ segir Ragnhildur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rómantísk gisting
Mörg brúðhjón kjósa að gista á hóteli brúðkaupsnóttina sjálfa í stað þess að sofa heima hjá sér. Mörgum þykir það gera nóttina og morguninn eftir eftirminnilegri en ella. Flest hótel bjóða upp á sérstaka tilboðspakka sem ætlaðir eru brúðhjónum og innihalda þeir gjarnan einhvers konar dekur í tilefni dagsins.

Hótel
Saga

Zeus heildverslun - Sia

býður upp á
tvo mismunandi brúðkaupspakka
fyrir brúðhjón,
annars vegar
er hægt að
velja um gistingu í svokallaðri juniorsvítu eða forsetasvítunni.
Innifalið í
pakkanum er
miðnætursnarl, freyðivín,
morgunverður
upp á herbergi, súkkulaðikonfekt, rós og
baðsloppur. Anna Kristín Kristinsdóttir, sölufulltrúi á Hótel Sögu, segir junior-svíturnar
vera hvað vinsælastar enda séu þær meðalstórar og fallegar. „Það er mjög vinsælt að
brúðhjón gisti hjá okkur á brúðkaupsnóttinni sjálfri. Bókun brúðarsvíta dreifist nokkuð jafnt yfir árið en það er auðvitað mest
um slíkar bókanir yfir sumartímann.“ Einnig
er hægt að panta rómantískan pakka sem
innifelur að auki rómantískan málsverð á
veitingastaðnum Grillinu.

Austurströnd 4 • 170 Seltjarnarnes

Hótel Glymur
Í náttúrufegurðinni í Hvalfirði stendur Hótel Glymur sem er vinsæll staður meðal brúðhjóna. Þar geta þau valið milli minni
brúðarsvítu á tveimur hæðum sem skreytt er sérstaklega í tilefni dagsins eða stærri lúxussvítu. Hansína B. Einarsdóttir,
framkvæmdastjóri Hótels Glyms, segir brúðhjónin fá að dvelja
í herberginu til klukkan fimm næsta dag og því geti þau tekið
það rólega morguninn eftir. „Það er mikið um að brúðhjón
komi og eyði nóttinni hjá okkur. Mest höfum við leigt út sjö
brúðarsvítur sama daginn. Það er einnig mjög vinsælt að gestir
beri upp bónorðið hér hjá okkur og við höfum mikið verið í því
að fela hringa hingað og þangað,“ segir Hansína. Aðspurð segir
hún ekki mikinn mun á bókun brúðarsvíta eftir árstíðum því
erlend brúðhjón dvelji gjarnan á hótelinu á haustin og vorin.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ef haldin
er lítil brúðkaupsveisla
er tilvalið að
allir sitji við eitt
langborð. Á milli
rétta geta allir,
nema brúðhjónin og foreldrar,
skipt um sæti.
Þannig hitta allir
alla og allir tala
saman.
brudurin.is

Afgreiðslutími: Virka
daga daga
10-18 og
laugardaga
Afgreiðslutími:
Virka
10-18
og 11-15
laugardaga 11-15
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
Hofsbót 4, s: 462 3504
Reykjavík:
Mörkin 4, s: 533 Akureyri:
3500 Akureyri:
Hofsbót 4, s: 462 3504

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HOME FASHION

MINNINGARRÁÐSTEFNA um Halldór Bjarnason verður haldin í
stofu 201 í Árnagarði klukkan 13 í dag. Halldór, sem var aðjunkt í sagnfræði, lést 9. janúar 2010, fimmtugur að aldri. Nemendur Halldórs eiga
veg og vanda af skipulagningu minningarráðstefnunnar.

Nú er aldeilis vorlegt
og gaman að fara í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, því fimm
huðnur hafa þegar
borið og hægt er að
fylgjast með þeim
sinna uppeldi
afkvæma
sinna af
mikilli natni.
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Tölvunámskeið fyrir 55 ára +
•
•
•
•
•
•

Windows stýrikerﬁ tölvunnar skoðað
Skjöl vistuð og skipulögð
Ljósmyndir ﬂuttar af myndavél á tölvu
Vafrað á netinu og áhugaverðir veﬁr skoðaðir
Tölvupóstur
Word 2007 – textavinnsla
Laugardaga, 10. 17. 24. og 31. Apríl, kl. 10:00-14:00
Lengd: 4 x 4 klst.
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Börnin eru miklir listaog uppfinningamenn
Börn og foreldrar geta búið til sína eigin hönnun á stuttri listasmiðju í tengslum við sýninguna Í barnastærðum í Hafnarborg á morgun klukkan 14. Klara Þórhallsdóttir heldur utan um örnámskeiðið.
„Hugmyndin er að börnin skoði
hlutina á sýningunni og sjái leikinn í þeim,“ segir Klara. Á sýningunni vinna hönnuðirnir með hugarheim barna og margir hlutanna eru
unnir út frá leikjum sem börn hafa
hannað og búið til. „Á sýningunni
er einnig smá vinnustofa þar sem
við byrjum á að velta fyrir okkur
sýningunni og leyfum síðan börnunum að spreyta sig,“ segir Klara
en umsjónarmenn námskeiðsins
saga niður trébúta sem börnin geta
unnið með. „Það er æði misjafnt
hvað börnin búa til, allt frá flugvélum til karla og allt þar á milli,“
segir Klara sem segir börnunum
takast mjög vel upp. „Börn eru
ótrúlega miklir uppfinningamenn
og eru fljót að hugsa og að finna
út hvað þau vilja gera,“ segir hún
hlæjandi og bætir við að hún og
starfsfélagarnir hafi varla undan
að saga niður trébútana.
Listmunina geta börnin síðan
tekið með sér heim eða skilið eftir
á safninu þar sem þeir verða til
sýnis í sérstökum glugga. Þar eru
til sýnis allir þeir munir sem búnir
eru til í smiðjunni.
En þykir krökkunum sýningin
sjálf áhugaverð? „Já, þeim þykir
það enda er mikill leikur í sýningunni og börnin fá ekki bara að
skoða heldur líka að prófa og búa
til,“ segir Klara og bendir sem
dæmi á fjölmarga kassabíla sem
nemendur í vöruhönnunardeild
LHÍ hafa búið til frá grunni.
Örnámskeiðin í tengslum við
sýninguna eru fjögur í allt en námskeiðið á morgun er annað í röðinni.
Nánar má fylgjast með dagskránni á www.hafnarborg.is.
solveig@frettabladid.is

Klara Þórhallsdóttir vinnur við fræðslustörf fyrir Hafnarborg og Listasafn Reykjavíkur
og heldur utan um örnámskeiðið á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Börnin geta tekið virkan þátt í sýningunni enda leyfilegt að snerta marga af sýningargripunum.

Börn
og umhverfi
Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri. Kennsla
skiptist á 4 kvöld og fer fram í húsnæði Kópavogsdeildar
Hamraborg 11, 2. hæð, kl. 17-20.
Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og fram
komu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, umönnun
og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun
um slysavarnir og algengar slysabætur í umhverfinu ásamt ítarlegri
kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátttakendur innsýn í sögu og
starf Rauða krossins.
Næstu námskeið:

Námskeið I
3. - 6. maí
Námskeið II 17. - 20. maí
Námskeið III 31. maí - 3. júní

Námskeiðsgjald er kr. 7500 . Innifalið: Námsgögn, hressing
og skyndihjálparútbúnaður.
Leiðbeinendur eru leikskólakennarar og hjúkrunarfræðingar.
Þátttakendur fá staðfestingarskírteini að námskeiði loknu.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11
opið virka daga kl. 10-16
sími 554 6626
redcross.is /kopavogur
kopavogur@redcross.is

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Óskum eftir starfsfólki!
Háholti 23, Mosfellsbæ
texture@texture.is

Vegna aukinna umsvifa
vantar hársnyrtifólk, sveina
og meistara til starfa.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Nánari upplýsingar veitir
Arndís í síma 8452227

óskast í Hugbúnaðarlausnir Íslandsbanka

STARFSMAÐUR Í DAGVISTUN
Hjúkrunarheimilið Holtsbúð óskar eftir starfsmanni
í fullt starf við dagdvöl hjúkrunarheimilisins frá og
með 3.maí 2010. Vinnutími er frá 8-16 alla virka
daga. Umsækjandi þarf að geta sinnt léttum
aðhlynningarstörfum, s.s. böðun. Umsækjandi
þarf að hafa góða samskiptahæﬁleika, frumkvæði,
ánægju af að vinna með öldruðum og vera reiðubúinn að sinna upplestri og aðstoða við handavinnu,
leikﬁmi og föndur.

Vegna aukinna verkefna leitum við opnum, jákvæðum, hressum og skemmtilegum sérfræðingum
til að bætast í hóp valinkunnra karla og kvenna í Hugbúnaðarlausnum. Þar starfa yfir 60 starfsmenn
auk verktaka að þróun, viðhaldi og innleiðingu á upplýsingatæknikerfum fyrir bankann.

Helstu verkefni:
Netbanki

Áhugasamir haﬁ samband við Vilborgu
Helgadóttur hjúkrunarforstjóra í síma 535-2200
eða á vilborg@holtsbud.is

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Sérfræðingur í öryggismálum
Góð enskukunnátta
Vilji og geta til að vinna undir álagi og skila verkefnum innan tímamarka
Hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar veitir Arnþór Ingi Hinriksson, deildarstjóri Viðskiptalausna, sími 440 4373,
netfang: arnthor.hinriksson@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 5. apríl
næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang:
sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir tveimur lögfræðingum
til starfa á nýrri skrifstofu löggjafarmála. Gert er ráð
fyrir að annar lögfræðingurinn verði ráðinn ótímabundið
en hinn tímabundið í eitt ár.
Eitt helsta verkefni löggjafarskrifstofu er að stuðla að
bættri löggjöf með samræmdum faglegum vinnubrögðum í ráðuneytum. Þá veitir skrifstofan forsætisráðherra
og öðrum ráðuneytum ráðgjöf á sviði stjórnskipunar- og
stjórnsýsluréttar og upplýsingalaga.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu
norðurlandamáli.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
Að auki er gerð krafa um að sá lögfræðingur sem ráðinn
verður ótímabundið hafi framhaldsmenntun í lögfræði eða
reynslu sem jafna má til slíkrar menntunar.

Ay<;G¡Á>C<JG=?ÌE;H
=_{Ehi"d\[_Vgh`^eiVhid[cjcZgaVjhi^ajbh`cVghiVÂVa\[g¨Â^c\h#A\[g¨Â^"

Lögfræðingar á skrifstofu löggjafarmála sinna meðal annars samningu frumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla, þróun
gæðaviðmiða fyrir löggjöf, sbr. Handbók um undirbúning
og frágang lagafrumvarpa, yfirlestri frumvarpa úr öðrum
ráðuneytum, nefndarstörfum við endurskoðun laga, ritarastörfum fyrir úrskurðarnefnd um upplýsingamál, svörum
við fyrirspurnum og ráðgjöf vegna laga og reglna sem
ráðuneytið ber ábyrgð á, yfirlestri samninga og almennri
lögfræðilegri ráðgjöf til annarra skrifstofa ráðuneytisins.

YZ^aYE;HWZg{Wng\Â{k^cchajhi_gchÅhajb{aV!aVjhc{\gZ^c^c\hb{aV!{aV\c^c\j
d\Z[i^g[na\c^`kVÂVhZbaZ^ÂVV[{`k¨Âjb[_Vgh`^eiV"d\ehiaV\V!Vj`ÄZhhhZb
]ckZ^i^gg{Â\_[jba\\_[d\gZ\ajhZic^c\j{[nggcZ[cYjbgiiVghk^Âjb#

Um er að ræða áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð
og sjálfstæði. Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll
Þórhallsson skrifstofustjóri skrifstofu löggjafarmála í
síma 545 8400 eða með tölvupósti. Konur jafnt sem karlar
eru hvött til að sækja um stöðuna. Um launakjör fer eftir
kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Forsætisráðuneytinu, 27. mars 2010.

HiVg[hid[cjcVg^ccVgbiVhi
V[VaÄ_ÂaZ\jb`g[jbd\
iZ`jgWgZni^c\jbhVb"
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hiVg[hZb^ccVgZgj[_Vgh`^ei^
d\iZc\Yb{a#
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Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
skulu berast skriflega til forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 150 Reykjavík, eigi síðar
en 15. apríl nk. Tekið skal fram hvort starfið er sótt um.
Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði
frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2.
mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með
síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt
heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins.
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Au-pair í Þýskalandi
Þýsk-íslensk fjölskylda búsett í nágrenni við Heidelberg
í þýskalandi er að leita að íslenskri au-pair frá og með
september 2010 í eitt ár. Lágmarksaldur er 18 ár.
Verkefni fela í sér gæslu tveggja stráka 5 og 8 ára, auk léttra
heimilisstarfa. Þýskukunnátta er æskileg en ekki skilyrði.
Möguleiki verður á að sækja þýskunámskeið.
Vinsamlegast sendið umsókn með nánari upplýsingum
á tölvupóstfang: aupair-heidelberg@gmx.de

Bókhaldsþjónusta


Starfskraftur óskast til starfa á bókhaldsstofu. Í starﬁnu
felst færsla bókhalds í dk hugbúnaði, launaúteikningar og
innheimtur. Æskilegt væri að viðkomandi haﬁ reynslu í
gerð ársreikninga og skattframtala.
Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ víðtæka reynslu í
almennum bókhaldsstörfum. Vinnutími getur verið
sveigjanlegur.
Umsóknir óskast sendar á Fréttablaðið,
merkt: Bókhald 20103


Hjúkrunarfræðingar – Hjúkrunarfræðinemar
Sumarvinna
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema á lyﬂækningadeild St. Jósefsspítala og á
hjúkrunardeildir Sólvangs í sumaraﬂeysingar.
St. Jósefsspítali Sólvangur er vinnustaður sem leggur áherslu á
umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfsumhverﬁ og
að sérhver starfsmaður fái að njóta sín í staﬁ.
Upplýsingar veita Erla Helgadóttir, hjúkrunarstjóri Sólvangs í síma
5906500, netfang: erla@solvangur.is, Birna Steingrímsdóttir
deildarstjóri lyﬂæknisdeildar St. Jósefsspítala í síma 5550000, netfang: birna@stjo.is og Dórothea Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri
hjúkrunar í síma 5550000 netfang: dora@stjo.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu
berast til Dórothea Sigurjónsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar,
Suðurgötu 41, 220 Hafnarﬁrði og Erlu Helgadóttur, hjúkrunarstjóra
Sólvangs, Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarﬁrði
Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á
www.stjo.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Útibú
Landsbankans
í Mjódd

BARNAVERNDARSTOFA

Störf á meðferðarheimili á
Suðurlandi

Laust er til umsóknar starf féhirðis og starf þjónustufulltrúa í
útibúi Landsbankans í Mjódd.

Féhirðir
Helstu verkefni:
•
•
•
•

Dagleg verkstjórn gjaldkera
Yfirumsjón með sjóðum útibúsins
Umsjón með hraðbanka
Almenn gjaldkerastörf

Nánari upplýsingar veita:
Friðgeir Magni Baldursson
útibússtjóri í síma 410 8250
og Ingibjörg Jónsdóttir á
Starfsmannasviði í
síma 410 7902.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
•
•
•
•
•

Haldgóð menntun og/eða reynsla af bankastörfum
Góð tölvukunnátta og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og þjónustulund
Samviskusemi og sjálfstæði í störfum
Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Umsókn fyllist út á vef bankans,
www.landsbankinn.is, merkt
„Féhirðir Breiðholti“.
Umsóknarfrestur er til og með
9. apríl 2010.

Á næstunni mun Barnaverndarstofa hefja rekstur meðferðarheimilis fyrir unglinga að Geldingalæk á Rangárvöllum. Meðferðin er ætluð unglingum sem glíma við
alvarlegan hegðunarvanda þegar önnur stuðningsúrræði
samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga hafa ekki skilað
árangri eða eru talin ófullnægjandi. Unnið verður í nánu
samstarﬁ við barnaverndarnefndir og aðra lykilaðila í
meðferð fjölskyldu og barns.
Áhersla verður lögð á þátttöku foreldra og fjölskyldu,
þjálfun í félagsfærni og sjálfsstjórn, nám og starfshæfni,
sem og undirbúning fyrir heimkomu að lokinni vistun.
Óskað er eftir áhugasömu fólki til starfa sem undir stjórn
forstöðumanns myndar liðsheild þar sem tómstundum,
umönnun, námi og viðurkenndum aðferðum er ﬂéttað
saman í markvissri meðferð.

Störf dagskrárstjóra og starfsmanna við meðferð á vöktum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldis, félags- eða heilbrigðis
sviði og/eða sambærileg reynsla af meðferð barna
með alvarlegan hegðunarvanda og fjölskyldna þeirra.
• Áhugi og færni í að beita viðurkenndum aðferðum svo
sem atferlismótun, hugrænni atferlismeðferð, þjálfun í
félagsfærni (ART), fjölskylduráðgjöf og -meðferð.

Starf matráðs
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun eða sambærileg reynsla á matvælasviði.
• Æskileg reynsla af vinnu með unglingum á
meðferðarheimili.

Þjónustufulltrúi

Störf næturvarða

Helstu verkefni:
•
•
•
•

Fjármálaráðgjöf og þjónusta til einstaklinga
Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Landsbankans
Umsjón með gerð skuldaskjala
Greiðsluþjónusta

Hæfniskröfur og eiginleikar:
•
•
•
•
•

Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum
Góð tölvukunnátta og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og þjónustulund
Markviss og sjálfstæð vinnubrögð
Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Nánari upplýsingar veita:

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskileg reynsla af vinnu með unglingum á
meðferðarheimili.

Friðgeir Magni Baldursson
útibússtjóri í síma 410 8250
og Ingibjörg Jónsdóttir á
Starfsmannasviði í
síma 410 7902.

Við mat á umsækjendum er lögð áhersla á samskiptahæfni og einstaklingsbundna þætti sem að mati Barnaverndarstofu nýtast í starﬁ. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningum Barnaverndarstofu við viðkomandi
stéttarfélög.

Umsókn fyllist út á vef bankans,
www.landsbankinn.is, merkt
„Þjónustufulltrúi Breiðholti“.
Umsóknarfrestur er til og með
9. apríl 2010.

Athygli skal vakin á framlengdum umsóknarfresti til
6. apríl. Umsóknum skal skila til Barnaverndarstofu,
Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Einnig má skila umsóknum
rafrænt (ingibjorg@bvs.is).
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður eða sviðsstjóri
meðferðar- og fóstursviðs í síma 530 2600.
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Kennari óskast
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða kennara
næsta vetur til að kenna náttúrufræði og líffræði.
Áhugasamir sendi upplýsingar um menntun
og fyrri störf á netfangið ohj@hradbraut.is.

Viltu vera
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Actavis hf. og Medis eru dótturfyrirtæki samstæðunnar á Íslandi og eru
staðsett í Hafnarfirði. Hjá Actavis á Íslandi starfa um 600 starfsmenn á
ýmsum sviðum.

Við leitum að konum jafnt sem körlum í eftirfarandi störf hjá Actavis hf.
Starfsmenn í gæðarannsóknadeild
Störfin tilheyra gæðasviði Actavis hf. og fela í sér mælingar á hráefnum og fullbúnum vörum, eftirlit með tækjabúnaði og viðhald og þróun á gæðakerfi
rannsóknarstofunnar. Leitað er að sérfræðingum og lyfjatæknum.
Við leitum annars vegar að einstaklingum með háskólamenntun á sviði raunvísinda og hins vegar einstaklingum sem lokið hafa lyfjatækni eða sambærilegu námi. Gerð
er krafa um nákvæm og öguð vinnubrögð. Góð tölvukunnátta og samskiptahæfni er einnig mikilvæg.

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. 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 jákvæðum einstaklingum sem geta tileinkað sér nákvæm og vönduð vinnubrögð. Viðkomandi þarf að vera góður í að vinna í hópi og búa yfir verklagni.
Iðnmenntun og reynsla af vinnu við vélar er kostur, en þó ekki nauðsynleg. Grunnþekking í ensku er æskileg.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Starfið tilheyrir Business Improvement sem er deild á fjármálasviði Actavis hf. Helstu verkefni viðkomandi eru að
útbúa og viðhalda skýrslum fyrir hinar ýmsu deildir fyrirtækisins, taka þátt í árlegri áætlanagerð, sjá um útreikninga
og halda utan um verðskrá. Starfið felur í sér mikil samskipti við aðrar deildir Actavis hf.
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í verkfræði eða sambærilegu. Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
og þekking á SQL er æskileg. Gerð er krafa um góða enskukunnáttu og viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í
starfi ásamt því að búa yfir góðri samskiptahæfni.

Actavis býður upp á…
t
t
t
t
t
t
t
t

snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem
sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk
fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Sérfræðingur – Business Development
Business Development ber ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum Actavis til annarra lyfjafyrirtækja. Megin þungi verkefnanna er samningagerð
ásamt stuðningi við söluskrifstofur Medis erlendis með því að veita þeim m.a. ráðleggingar um verð á vörum og stöðu þróunarverkefna.
Starfið felur í sér samningagerð og sölu á lyfjum og lyfjahugviti til viðskiptavina Medis, samskipti við umboðsmenn og dótturfélög erlendis, tilboðsgerð og samskipti við
viðskiptavini sem og leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk þess að taka virkan þátt í áætlanagerð.
Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í lyfjafræði eða hliðstæða menntun. Starfsreynsla á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta er kostur. Mjög góð ensku- og
tölvukunnátta er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, fylgt verkefnum eftir sem og búa yfir samstarfs- og skipulagshæfni.

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 4. apríl nk.
Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is
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Lögfræðingur við Seðlabanka
Íslands
Seðlabanki Íslands auglýsir eftir lögfræðingi til starfa. Starfið heyrir undir aðallögfræðing bankans á skrifstofu bankastjóra.
Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu bankastjóra er að annast margvíslega samningagerð fyrir hönd bankans, frágang löggerninga
og skuldaskjala. Þeir veita bankastjóra og sviðum bankans lögfræðiþjónustu svo sem með ráðgjöf, umfjöllun og ritun lögfræði-legra
álitsgerða. Þeir taka þátt í afgreiðslu erinda, umsagna og skjalagerð ásamt þátttöku í undirbúningi við reglusetningu bankans og
undirbúnings lagafrumvarpa og reglugerða. Starfi þeirra fylgir einnig þátttaka í nefndum og samskipti við innlendar og erlendar
stofnanir.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg,
• Þekking og reynsla af löggjöf á fjármálamarkaði er æskileg
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tungumálakunnátta í ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast rekstrarsviði Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1,
150 Reykjavík eigi síðar en 16. apríl n.k. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Logadóttir, aðallögfræðingur, í síma 569 9600.

sími: 511 1144

Flugstjórar óskast !
Hæfniskröfur
Öll tilskilin réttindi
A.m.k. 3.500 ﬂugtímar
1.000 ﬂugtímar á Boeing 737 eða 757
500 ﬂugtímar sem ﬂugstjóri
Mjög góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum

Iceland Express auglýsir, fyrir hönd ﬂugrekstraraðilans Astraeus, eftir ﬂugmönnum vegna aukinna umsvifa og sterkrar verkefnastöðu. Um er að
ræða áætlunarﬂug á milli Íslands og áfangastaða Iceland Express sem verða
25 í Evrópu og Ameríku í sumar. Viðkomandi þarf að uppfylla öll skilyrði til
að starfa sem fullgildur ﬂugstjóri, vera hress og skemmtilegur og hafa
áhuga á að starfa í lifandi umhverﬁ.
Umsóknir skulu vera á ensku og þurfa að berast fyrir 7. apríl nk.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.icelandexpress.is/jobs

með ánægju
www.icelandexpress.is
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Sumarstarf við
tollskýrslugerð
Sölukona/saumakona

TNT Hraðflutningar óska eftir að ráða starfsmann til sumarafleysinga við tollskýrslugerð.
Unnið er með Microsoft Dynamics Navision.
Starfið felst í gerð tollskýrslna vegna
hraðsendinga.
Óskað er eftir starfsmanni, með þekkingu
á tollskýrslugerð.
Starfsmaðurinn þarf að hafa jákvætt viðmót
og eiga auðvelt með samskipti.

Vogue leitar eftir samviskusamri sölukonu til starfa sem fyrst. Til greina kemur
bæði fullt starf eða hlutastarf. Einnig erum vid ad leita ad saumakonu til starfa. Til
greina kemur bæði fullt starf eða hlutastarf.
Æskilegt er að umsækjendur séu 25 ára eða eldri, haﬁ reynslu af verslunarstarﬁ
eda saumaskap og áhuga á fata og gardínuefnum.
Umsækjandi þarf að uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur:
• Mannleg samskipti
• Söluhæﬁleika
• Áhuga á tískustraumum í fata og gardínuefnum.
• Tölvukunnáttu: word, excel og outlook og hæﬁleika til að
læra á tölvukerﬁ verslunarinnar.
• Aðstoða við að panta og bóka vörur.
• Taka á móti pöntunum
• Saumakunnátta

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn í
tölvupósti til: agnar@tnt.is

Hjúkrunarfræðingur,
Heilbrigðisstofnun Austurlands,
Vopnaﬁrði
Hjúkrunarfræðingur óskast til aﬂeysinga við heilbrigðisstofnunina á Vopnaﬁrði í 4-6 vikur í sumar.
Á Vopnaﬁrði er Hjúkrunarheimilið Sundabúð sem er
12 rúma legudeild fyrir aldraða í starfstengslum við
heilsugæslustöð. Umsóknir með upplýsingum um
menntun og starfsferil skulu beraast til Emmu Tryggvadóttur, hjúkrunarstjóra, sem einnig veitir nánari upplýsingar í síma 470 3077 og 860 6815 eða emma@hsa.is.
Umsóknarfrestur er til 9. apríl næstkomandi.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd fyrir 7 apríl nk. á netfang:
vogue@vogue.is eða eddabara@vogue.is Nánari upplýsingar gefur Edda
Bára Róbertsdóttir í síma: 6604905.

AKUREYRARBÆR
Við grunnskóla Akureyrar eru lausar stöður.

Grunnskólar Akureyrar eru 10, sjö þeirra eru
einsetnir og heildstæðir með 1.- 10. bekk.
Hlutfall fagmenntaðra kennara um 99%.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

SKIPSTJÓRI - GRÆNLAND

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða skipstjóra vegna virkjanaframkvæmda við

um 400 manns, víðsvegar um landið

Ilulissat (Jakobshavn) á Grænlandi. Viðkomandi þarf að hafa

sem og erlendis.

alþjóðleg réttindi til að sigla 50 tonna landgöngupramma og

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

farþegabát fyrir allt að 18 farþega.

var stofnað árið 1970 og hefur annast

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,
Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

Óskað er eftir jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum til starfa. Mikilvægt er að þeir eigi
auðvelt með mannleg samskipti og séu tilbúnir
til að taka þátt í umbótum á skólastarﬁ og
þróunarvinnu næstu skólaár.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu
umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og
í þjónustuanddyri Ráðhússins.

Sölustjóri úthringivers
Síminn leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi í starf sölustjóra úthringivers.
Viðkomandi mun bera ábyrgð á sölustjórnun allra úthringiverkefna sölu, skipulagi
söluherferða og samantekt upplýsinga um árangur og aðferðir. Í boði er spennandi og
krefjandi starf í einu stærsta úthringiveri landsins.
Vinnutími er frá kl. 14 til 22 mánudaga til fimmtudaga og frá kl. 9 til 17 föstudaga.

Ef þú býrð yfir eftirfarandi eiginleikum ...


Haldgóðri menntun sem nýtist í starfinu



Reynslu af sölu og sölustjórnun (bráðnauðs



Góðri almennri tölvukunnáttu



Hæfni til þess að vinna undir álagi



Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum



Auk þess að hafa getu til að hvetja fólk til dáða í starfi
ENNEMM / SÍA / NM41540

... þá erum við að leita að þér.

Umsóknarfrestur er til 6. apríl 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
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Snæfellsbær

Lausar stöður
í Snæfellsbæ fyrir áhugasamt fólk!
Frá og með næsta skólaári verða lausar stöður grunn- og leikskólakennara í Snæfellsbæ.

Grunnskóli:
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, á Hellissandi og á
Lýsuhóli í Staðarsveit. Meðal viðfangsefna er almenn kennsla og umsjón á yngsta- og miðstigi, íþróttir, nýsköpun og smíði,
textílmennt, heimilisfræði og myndmennt. Aðrir möguleikar eru fyrir hendi.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að eﬂa sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð með áherslu
á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Allar starfsstöðvar skólans eru Grænfánaskólar og
unnið er að þróunarverkefni í átthagafræði sem miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum og sögu
heimabyggðarinnar.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Magnús Þór Jónsson, skólastjóra, í símum 4339900 og 8949903 eða
með tölvupósti í maggi@gsnb.is

Leikskólar:
Í Snæfellsbæ eru tveir leikskólar, einn á Hellissandi og annar í Ólafsvík. Leikskólar Snæfellssbæjar vinna að þróunarverkefninu um átthagafræði í samstarﬁ við grunnskólann og tónlistarskóla bæjarins.
Leikskólinn Krílakot í Ólafsvík leitar að deildarstjóra og leikskólakennara. Við erum þriggja deilda skóli. Leikskólinn Kríuból
á Hellisandi leitar að deildarstjóra og leikskólakennara. Kríuból er tveggja deilda leikskóli. Hægt er að fara á heimasíðu
skólanna og kynna sér starﬁð okkar frekar. http//www. krilakot.snb.is og kriubol.snb.is.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Ingigerði Stefánsdóttur í síma 433-6925 og 433-6926 eða senda
tölvupóst á krilakot@snb.is og kriubol@snb.is
Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul: Staðarsveit, Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.
Í góðu veðri eru þéttbýliskjarnarnir Hellissandur og Ólafsvík í aðeins tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli!
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverﬁ þar sem Snæfellsjökull ber hæst, enda býður
bæjarfélagið upp á alla ﬂóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralíﬁ.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki
í fararbroddi í þróun og framleiðslu
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa
um 3700 manns í fimm heimsálfum,
þar af um 350 á Íslandi.

Laus störf hjá Ferðaskrifstofunni Atlantik
Um er að ræða krefjandi störf við undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu ferða fyrir farþega af skemmtiferðaskipum, hvataferðahópa og ráðstefna. Við erum að leita
að starfsmönnum með mjög góða tungumálakunnáttu,
einkum í ensku bæði talaðri og ritaðri. Önnur tungumálakunnátta er kostur. Starfsmaðurinn þarf að búa yﬁr
eldmóði og metnaði í öllu því sem tekist er á hendur.
Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, hafa góða
skipulagshæﬁleika og mikla þjónustulund. Starfsmaðurinn þarf að geta unnið langan vinnudag og yﬁrvinnu á
álagstímum en nýtur sveigjanlegri vinnutíma þar utan.
Menntun á sviði ferðaþjónustu, s.s. leiðsögunám, ferðamálafræði eða önnur menntun á háskólastigi er æskileg.
Hjá Atlantik er starfsumhverﬁð spennandi, sérstaklega
fjölbreytt, krefjandi og í sífelldri mótun. Í dag starfa 15
manns hjá fyrirtækinu.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 9. apríl 2010
Umsóknir sendist til: Atlantik
B.t Erlu Gísladóttur
Grandagarður 14
101 Reykjavik
erla@atlantik.is
Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og
áhugasömu starfsfólki. Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og
tekur virkan þátt í því að eﬂa þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að
skara fram úr en styðja jafnframt hvert við annað og vinna saman.

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

Starfsþjálfun í utanríkisþjónustunni

Rafmagnstæknifræðingur
Þjónustulundaður rafmagnstæknifræðingur óskast til starfa á þjónustusvið Marel. Starfið
felur í sér uppsetningu, innleiðingu, bilanagreiningu og viðgerðir á lausnum Marel hjá
viðskiptavinum í matvælaiðnaði um allan heim. Í starfinu felst einnig aðstoð við 450
þjónustumenn í dótturfyrirtækjum Marel víðs vegar um heiminn, námskeiðahald og
gerð þjónustuleiðbeininga. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög góðri enskukunnáttu og
geta ferðast vegna starfsins.
Hæfniskröfur:
t 3BGNBHOTULOJGS§J .FDIBUSPOJDTF§BTBNCSJMFHNFOOUVOFSTLJMZS§J
t FLLJOHÈ1-$TUâSJOHVN

Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utanríkisþjónustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa
ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn
færi á að kynnast störfum utanríkisþjónustunnar.
Tímabil ráðningar er frá júlí-desember 2010. Ráðnir verða allt að fimm starfsnemar og fer starfsnámið
fram á einhverri starfsstöð utanríkisráðuneytisins
erlendis eða á aðalskrifstofu ráðuneytisins.
Kröfur til umsækjenda:
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu
norðurlandamáli
• Kunnátta í frönsku, þýsku eða öðru tungumáli
æskileg
• Góð aðlögunarhæfni
• Íslenskur ríkisborgararéttur

t 3FZOTMBBGB§NJ§MBVQQMâTJOHVNFSLPTUVS
t *OOTâOÓGSBNMFJ§TMVGFSMJÓNBUWMBJ§OB§JFSLPTUVS

/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSö§WFJUJS7BMEJNBS(FTUTTPO WBMEJNBSHFTUTTPO!NBSFMDPN 
í síma 563 8000.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Sækja skal um starfið á heimasíðu Marel,
http://marel.com/jobs

www.marel.com

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað
og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og FHSS.
Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2010.
Umsóknir ásamt einkunnum úr háskólanámi
skulu berast á netfangið starfsnam@mfa.is, merkt
“Starfsnám 2010”. Litið verður svo á að umsóknir
gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir
í síma 545-9900, (aok@mfa.is)
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6ANUR BËKARI MEÈ
$+ HUGBÒNAÈARKUNN¹TTU
2EYKJAVIK 'EOTHERMAL LEITAR AÈ REYNDRI BËKHALDSMANNESKJU MEÈ
GËÈA ÖEKKINGU ¹ $+ VIÈSKIPTAHUGBÒNAÈI 5M ER AÈ R¾ÈA  FJÎL
BREYTT STARF HJ¹ VAXANDI FYRIRT¾KI &YRIRT¾KIÈ STARFAR AÈ ALÖJËÈLEGUM
JARÈHITAVERKEFNUM ¹ SVIÈI R¹ÈGJAFAR OG ÖRËUNAR
3TARFSSVIÈ
o "ËKHALDSUMSJËN
o 'AGNAVISTUN
o 6IRÈISAUKAUPPGJÎR
o ,AUNAUPPGJÎR
o !LMENN SKRIFSTOFUSTÎRF ¹SAMT SÅMSVÎRUN
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

MÓTTAKA OG SÍMAVARSLA

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmanni í móttöku. Í starfinu felst

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

almenn móttaka og símavarsla ásamt öðrum tilfallandi störfum.

um 400 manns, víðsvegar um landið

Hæfniskröfur:

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 6IÈEIGANDI ÖJ¹LFUN Å UMSJËN BËKHALDS
o 'ËÈ ÖEKKING ¹ $+ HUGBÒNAÈI
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &RUMKV¾ÈI KRAFTUR OG SKIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ
o %NSKUKUNN¹TTA

• Gott viðmót

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  APRÅL  OG BER AÈ SKILA UMSËKN
UM MEÈ TÎLVUPËSTI ¹SAMT FERILSKR¹ OG NÎFNUM UMSAGNARAÈILA ¹
NETFANGIÈ BJARNI RGIS ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ SKRIÚEGA OG
ER FULLUM TRÒNAÈI HEITIÈ VIÈ VINNSLU ÖEIRRA &REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR
"JARNI ¶ËR ¶ËRËLFSSON Å SÅMA  

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

• Mjög gott vald á dönsku og/eða norsku

var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Staðsetning er í höfuðstöðvum Ístaks á Engjateig.

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

Nánari upplýsingar veitir:

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar
eftir að ráða dómritara í fullt starf.
Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið
sjálfstætt, er sveigjanlegur og á auðvelt með mannleg samskipti.

Starfssvið
• Undirbúningur þinghalda í þingbók
• Bókun í dómsal
• Skráning og frágangur málsskjala
• Almenn skrifstofustörf

Rannveig Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
12. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf 3. maí nk. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði
• Háskólapróf er æskilegt
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta (ritvinnsla)
• Nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptafærni
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Heimili og skóli – landssamtök foreldra eru frjáls
félagasamtök sem hafa það að meginmarkmiði að
efla foreldra og fjölskyldur í uppeldishlutverki þeirra og
veita þeim stuðning og hvatningu til virkrar þátttöku í
skólasamfélaginu.

Landssamtökin starfa fyrir foreldra í leik-, grunn- og
framhaldsskólum, foreldra í trúnaðarstörfum í stjórnum
foreldraráða og foreldrafélaga, bekkjarfulltrúa, foreldra
í fræðslunefndum sveitarfélaga, kennara, skólastjórnendur, sveitarfélög og ráðuneyti.

Heimili og skóli – landssamtök foreldra auglýsa
laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra.
Nánari upplýsingar veita:

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Ábyrgð á faglegri starfsemi og daglegum rekstri samtakanna
• Ábyrgð á starfsmannamálum, þ.m.t. starfsmannaviðtölum,
starfslýsingum, starfsmannafundum og ráðningarsamningum
• Vinnur í umboði stjórnar og hefur umsjón með framkvæmd
stefnu samtakanna
Ráðgjöf
og fræðsla fyrir foreldra, skólasamfélagið og
•
stjórnvöld
• Þróun og innleiðing á nýjungum í foreldrasamstarfi
• Skipulagning funda og undirbúningur ráðstefna samtakanna
• Samskipti, í samráði við formann, við fjölmiðla og ytri aðila
sem tengjast málaflokkunum
• Umsjón með erlendu samstarfi
• Umsjón með öflun styrkja og styrkjaumsóknum
• Framkvæmdastjóri vinnur náið með formanni samtakanna

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla, þekking og áhugi á skólamálum og
foreldrasamstarfi
• Góð hæfni til að koma til skila máli í ræðu og riti
• Gott vald á íslensku og ensku auk eins Norðurlandamáls
• Reynsla af stjórnun, áætlunum og rekstri
• Skipulagshæfileikar eru nauðsynlegir
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði, framsýni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is,
Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til 26. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Framkvæmdastjóri
Útﬂutningsskrifstofa íslenskar tónlistar auglýsir eftir verktaka til
að taka að sér stöðu framkvæmdastjóra Iceland Airwaves tónlistarhátíðarinnar Leitað er eftir einstaklingi með reynslu af rekstri og
starfsmannahaldi. Þekking og reynsla af tónleikahaldi er nauðsynleg. Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst. Um 50% starf
er að ræða.
Áhugasamir sendi inn ferilsskrá og upplýsingar um
af hverju þeir telja sig hæfa til að taka að sér verkefnið á
icelandairwaves@icelandmusic.is í síðasta lagi á hádegi 8. apríl.

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust
til umsóknar embætti skrifstofustjóra
á skrifstofu yfirstjórnar.
Heilbrigðisráðuneytið var formlega stofnað 1.
janúar 1970 og hefur á hendi yfirstjórn, heildarstefnumótun og framkvæmd þeirra mála er undir
það heyra. Fer ráðuneytið með mál er varða heilbrigðisþjónustu, þar á meðal lýðheilsu og forvarnir, þ.m.t. geislavarnir; heilsugæslu; sjúkrahús og
heilbrigðisstofnanir; heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum; endurhæfingar- og meðferðarstofnanir; lyf og lækningatæki; starfsréttindi í heilbrigðisþjónustu.

Skatteftirlit
Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að efla skatteftirlit. Í samræmi við þá
ákvörðun er nú leitað að öflugum og jákvæðum starfsmönnum til starfa
við skatteftirlit. Við upphaf starfs munu þeir sem ráðnir verða þurfa að
ganga í gegnum námskeið.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun eða reynsla
af endurskoðunarstörfum
• Góð þekking á reikningsskilum, skattskilum
og almennri skattframkvæmd
• Almenn tölvukunnátta og gott vald á rituðu máli
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni
Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir
starfsmannastjóri RSK í síma 442 1151.
Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun,
fyrri störf, meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist til ríkisskattstjóra
á tölvupóstfangið starf@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166,
150 Reykjavík, merkt starfsmannastjóra, fyrir 12. apríl 2010.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um
ráðningu. Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.
Ríkisskattstjóri hefur á að skipa samhentum og fjölbreyttum hópi á fjölmennum
vinnustað. Áhersla er lögð á að öllum lögboðnum verkefnum sem ríkisskattstjóra
eru falin sé sinnt vel og að embættið sé góður vinnustaður.

Ráðuneytið fer einnig með sjúkra- og slysatryggingar almannatrygginga og sjúklingatryggingu.
Þá hefur ráðuneytið eftirlit með starfrækslu stofnana
sem undir það heyra.
Skrifstofa yfirstjórnar annast samþættingu á starfsemi
ráðuneytisins, auk sérstakra átaksverkefna svo sem
viðvíkjandi breytingastjórnun. Skrifstofan sér um
skipan stjórna, nefnda og ráða á vegum ráðuneytisins og fjallar einnig um rannsóknir og nýsköpun og
önnur sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu.
• Þekking og/eða reynsla af störfum innan
stjórnsýslunnar.
• Hæfni í að leiða stefnumótun, samráð og undir
búning breytinga.
• Hæfni í verkefnisstjórnun og áætlanagerð.
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að miðla
hugmyndum í mæltu og rituðu máli á íslensku,
ensku og einu Norðurlandamáli.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
stöðuna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til
fimm ára frá 15. maí 2010. Um kjör skrifstofustjórans fer skv. ákvörðun kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006
um kjararáð.
Upplýsingar um starfið veita Berglind Ásgeirsdóttir,
ráðuneytisstjóri (berglind.asgeirsdottir@hbr.stjr.is)
og Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri (sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is)
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla
3, 150 Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar
en 12. apríl 2010.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um skipun liggur fyrir.
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Bakari Framtíðarstarf
Valgeirsbakarí Njarðvík, óskar eftir að ráða reyndann
bakara.

6ELFERÈARSVIÈ

Við erum að leita af manni sem getur tekið ábyrgð
á framleiðslu okkar breiðu vörulínu.
Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 22 ára, haﬁ
góða íslenskukunnáttu og geti sinnt fjölbreyttum
verkefnum.

&JÎLSKYLDUHEIMILI
Å 2EYKJAVÅK

Upplýsingar veitir Ásmundur Valgeirsson í síma 659-3001.

-ARKMIÈ FJÎLSKYLDUHEIMILISINS ER AÈ VERA FAGLEGT SÁRÒRR¾ÈI Å
BARNAVERNDARM¹LUM ÖAR SEM BÎRNUM ERU BÒIN TRAUST OG ÎRUGG
UPPELDISSKILYRÈI
"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR AUGLÕSIR EFTIR VERKTAKA HJËNUM EÈA
EINSTAKLING TIL AÈ HALDA HEIMILI FYRIR  BÎRNUNGMENNI SEM ÖURFA
¹ FËSTURHEIMILI TIL LENGRI TÅMA AÈ HALDA
(ELSTU VERKEFNI
5M ER AÈ R¾ÈA BÒSETU ¹ HEIMILINU HAFA UMSJËN MEÈ DAGLEGUM
REKSTRI OG HEIMILISHALDI VEITA ÅBÒUM STUÈNING OG ÎRYGGI MEÈAN
ÖAU BÒA ÖAR

(EILSUG¾SLUL¾KNIR "ORGARNESI
,AUS ER  STAÈA HEILSUG¾SLUL¾KNIS ¹ (EILSUG¾SLUSTÎÈINNI Å
"ORGARNESI
3ÁRFR¾ÈIMENNTUN Å HEIMILISL¾KNINGUM ER ¾SKILEG OGEÈA
STAÈGËÈ REYNSLA AF STARÙ ¹ HEILSUG¾SLUSTÎÈ %INNIG KOMA TIL
GREINA AÚEYSINGASTÎÈUR
(EILSUG¾SLUSTÎÈIN Å "ORGARNESI ER HLUTI AF (EILBRIGÈISSTOFNUN
6ESTURLANDS SEM TËK TIL STARFA  JANÒAR  OG SAMANSTENDUR
AÈ AUKI AF 3JÒKRAHÒSINU OG HEILSUG¾SLUSTÎÈINNI ¹ !KRANESI
3T &RANCISKUSSPÅTALANUM OG HEILSUG¾SLUSTÎÈINNI Å 3TYKKISHËLMI
HEILSUG¾SLUSTÎÈVUNUM Å 'RUNDARÙRÈI «LAFSVÅK "ÒÈARDAL OG
(EILBRIGÈISSTOFNUNUNUM ¹ (ËLMAVÅK OG (VAMMSTANGA
 STÎÈINNI ERU  STÎÈUGILDI L¾KNA OG AÈ JAFNAÈI ERU ÖRÅSKIPTAR VAKTIR
5M FJÎLBREYTT STARF ER AÈ R¾ÈA ÖAR SEM SINNT ER HEFÈBUNDINNI
HEILSUG¾SLUÖJËNUSTU SKËLAHEILSUG¾SLU OG BR¹ÈAÖJËNUSTU 3TUTT ¹
3JÒKRAHÒSIÈ ¹ !KRANESI OG ,ANDSPÅTALA

(¾FNISKRÎFUR
(¹SKËLAPRËF SEM NÕTIST Å STARÙ 2EYNSLA AF STARÙ MEÈ BÎRN
UMUNGMENNUM ER NAUÈSYNLEG GËÈ H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM OG SAMSTARÙ SVEIGJANLEIKI OG VILJI TIL AÈ VINNA AÈ
VELFERÈ BARNANNA
&REKARI UPPLÕSINGAR
6ERKTAKI SKAL R¹ÈA AMK TVO STARFSMENN MEÈ SÁR SEM LEYST
GETA AF Å LEYFUM SEM SVARA TIL HELGARLEYFA OG SUMARVETRARALEYFA
MEÈ HLIÈSJËN AF GILDANDI KJARASAMNINGUM 3TARFSMANNAFÁLAGS
2EYKJAVÅKUR
3TARÙÈ ER LAUST FR¹  MAÅ 
3ËTT ER UM STARÙÈ ¹ VEF 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKIS
AUGLÕSINGAR STÎRF Å BOÈI FYRIR  APRÅL NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ALLDËRA $RÎFN 'UNNARSDËTTIR FRAM
KV¾MDASTJËRI "ARNAVERNDAR 2EYKJAVÅKUR Å SÅMA  EÈA ¹
NETFANGI HALLDORADROFNGUNNARSDOTTIR REYKJAVIKIS

¥ "ORGARBYGGÈ ER ÎÚUGT OG FJÎLBREYTT SKËLASTARF GRUNNSKËLAR
TËNLISTARSKËLI MENNTASKËLI OG H¹SKËLAR 6ERSLUN ER Å MIKLUM
BLËMA OG FJÎLBREYTT SVO OG REKSTUR HËTELA GISTIHÒSA OG VEITINGAHÒSA
&R¹B¾R AÈSTAÈA ER TIL ÅÖRËTTAIÈKUNAR OG ÒTIVISTAR -JÎG ÎÚUGT OG
METNAÈARFULLT MENNINGARLÅF ER ¹ 6ESTURLANDI
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL  5PPLÕSINGAR GEFA ,INDA +RISTJ
¹NSDËTTIR YÙRL¾KNIR S   NETFANG LINDAKRISTJANSDOTTIR
HVEIS OG SGEIR SGEIRSSON FRAMKV¾MDASTJËRI FJ¹RM¹LA OG REKSTRAR
Å S   NETFANG ASGEIRASGEIRSSON HVEIS 5MSËKNIR BERIST
(EILBRIGÈISSTOFNUN 6ESTURLANDS BT 'UÈJËN 3 "RJ¹NSSON FORSTJËRI
-ERKIGERÈI   !KRANES

#

# 

   *

Pósturinn óskar
eftir sölumanni
í Fyrirtækjasölu

Óskum eftir hressu fólki.
Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands stofnuð 1912.
Sixt hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum.
Sixt á Íslandi hefur þrjár starfsstöðvar; Reykjavík,
Keflavík og á Akureyri. Einnig eru 32 þjónustuaðilar vítt
og breitt um landið.

Bókhald / bókanir og reikningagerð
Stafssvið: Umsjón með bókhaldi, bókunum á bílaleigubílum
og almenn skrifstofustörf.
Um er að ræða fullt starf í Reykjavík.
Skilyrði: Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Reynsla af bókhalds- og skrifstofustörfum skilyrði.
Óskum eftir töluglöggum einstaklingi með góða
tölvukunnáttu. Enskukunnátta skilyrði en þýskukunnátta
eða önnur tungumál er mikill kostur.

Afgreiðsla bílaleigubíla í Reykjavík / Keflavík
Stafssvið: Umsjón með bílaflota og afhending bílaleigubíla.
Um er að ræða störf í Keflavík og Reykjavík. Unnið er eftir
vaktafyrirkomulagi.
Skilyrði: Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Enskukunnátta skilyrði en þýskukunnátta er mikill kostur.
Góð tölvukunnátta.

Sumarstörf í Reykjavík / Keflavík
Stafssvið: Þrif á bílaleigubílum og ferjun viðskiptavina til og
frá starfsstöð. Um er að ræða störf í Keflavík og Reykjavík.
Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Skilyrði: Snyrtimennska, drifkraftur. Enskukunnátta skilyrði.
Mikilvægt er að einstaklingar sem sækja um ofantalin
störf séu með jákvætt viðmót, sjálfsöryggi auk ríkrar
þjónustulundar og hæfni í mannlegum samskiptum.
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Umsóknir berist til Sixt, Tangarhöfða 8, 110 Reykjavík
eða á tölvupóstfang sixt@sixt.is fyrir föstudaginn
9. apríl. Nánari upplýsingar í síma 540 2220.

www.sixt.is

Hæfniskröfur:
t Haldgóð reynsla af sölumennsku
sem og reynsla af sölu til fyrirtækja

t

Skipulögð, öguð og markmiðatengd
vinnubrögð

t

Eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt
sem og í hópi

t
t

Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

t

Frumkvæði í starfi, áhugi, sókndirfska
og metnaður til að ná miklum árangri

Gott vald á íslensku og ensku,
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Stutt lýsing á starfi: Helstu verkefni.
t Starfið felur í sér að kynna og selja
þjónustu Póstsins

t
t

Heimsækja nýja og núverandi viðskiptavini
Efla viðskiptatengsl

Nánari upplýsingar veitir Elvar Bjarki Helgason
forstöðumaður Fyrirtækjasölu elvarh@postur.is
Umsóknum ásamt ferilskrám skal skila til
Íslandspósts, Stórhöfða 29, 110 Reykjavík
merkt: „Sölumaður - Fyrirtækjasala“ eða á
netfangið elvarh@postur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2010.
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Námskeið

Útboð

Útboð nr.14855 - Egilsstaðaﬂugvöllur, aðﬂugsljós.

Starfskraftur óskast
á Stígamót í ársvinnu
Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekkingu og/eða reynslu á kynbundnu ofbeldi. Um er að ræða
fullt starf í eitt ár. Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi
og fjölbreytt grasrótarstarf sem byggir á kynjaðri sýn á
samfélagið. Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur
farsæls starfs með vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir
bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að varðveita.
Viðkomandi verður að hafa góða samskipta og samstarfshæﬁleika. Nám í félagsráðgjöf, lögfræði, kynjafræði, eða
skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.
Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að
sækja um.
Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverﬁsgötu 115, 105 R.
fyrir 10. apríl. merktar “Starfsumsókn” Öllum umsóknum
verður svarað.

Sveinspróf
í rafiðngreinum
Sveinspróf í rafiðngreinum fara fram
í júní 2010.
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2010.
Nemar í skóla hafi samband við
deildarstjóra í viðkomandi skóla.
Upplýsingar og umsóknareyðublöð
liggja frammi hjá:
Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins,
Stórhöfða 27, 110 Reykjavík,
Sími 580 5253.
Einnig er hægt að nálgast
umsóknareyðublöðin á heimasíðu
Fræðsluskrifstofunnar,
veffang http://www.rafis.is/fsr
Ath. Greiða þarf leyfisgjald fyrir
sveinsbréf kr. 5.500- við innritun.

Kröfur til umsækjenda:
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu
norðurlandamáli
• Kunnátta í frönsku, þýsku eða öðru tungumáli
æskileg
• Góð aðlögunarhæfni
• Íslenskur ríkisborgararéttur
Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað
og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og FHSS.
Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2010.
Umsóknir ásamt einkunnum úr háskólanámi
skulu berast á netfangið starfsnam@mfa.is, merkt
“Starfsnám 2010”. Litið verður svo á að umsóknir
gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir
í síma 545-9900, (aok@mfa.is)

Verkinu er skipt í 3 áfanga:
• Áfangi 1: Innan ﬂugvallargirðingar en utan ﬂugbrautar:
• Áfangi 2: Innan ﬂugbrautar:
• Áfangi 3: Utan ﬂugvallargirðingar:
Helstu verkþættir eru:
• Vegslóði 640 m
• Lagnaskurðir 1700 m
• Ídráttarrör 5700 m
• Brunnar 33 stk
• Ljósaundirstöður 23 stk
• Innfelld ljós í ﬂugbraut 40 stk
• Yﬁrborðsfrágangur ﬂugbrautar 850 m2
• Rafmagnsgirðing 580 m
Fyrirvari er um fjárveitingu til verksins sem er á samgönguáætlun fyrir árið 2010 og liggur hún fyrir Alþingi til
afgreiðslu nú í vor.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, frá og með
þriðjudeginum 30. mars nk.
Opnun tilboða verður mánudaginn 19 apríl 2010 kl.14.00
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
27. mars 2010

Starfsþjálfun í utanríkisþjónustunni
Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utanríkisþjónustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa
ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn
færi á að kynnast störfum utanríkisþjónustunnar.
Tímabil ráðningar er frá júlí-desember 2010. Ráðnir verða allt að fimm starfsnemar og fer starfsnámið
fram á einhverri starfsstöð utanríkisráðuneytisins
erlendis eða á aðalskrifstofu ráðuneytisins.

Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf, óskar eftir tilboðum í
verkið: Egilsstaðaﬂugvöllur, aðﬂugsljós.
Verkið fellst í að setja upp aðﬂugsljós með 30 m millibili
og skulu þau ná 900 m suður fyrir ﬂugbrautarenda. Hluti
ljósanna er innfeldur í malbikaða ﬂugbraut.
Fyrstu sex ljósastæðurnar eru innfelldar í ﬂugbrautina og
þarf að koma fyrir undirstöðum og ídráttarrörum og ganga
frá yﬁrborði brautarinnar aftur. Utan við ﬂugbraut, innan
ﬂugvallargirðingar, skal koma fyrir ídráttarrörum, brunnum
og kollum.
Sunnan þjóðvegar, utan ﬂugvallargirðingar, eru settar upp
ljósastæður. Hver ljósastæða er 5,5 m breið, mælt þvert á
brautarstefnu. Þó er ein ljósastæða 31 m breið. Vegslóða
skal byggja meðfram ljósunum sunnan þjóðvegar.

Útboð skila árangri!

Styrkir

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í bakaraiðn og kjötiðn verða haldin í maí ef
næg þátttaka fæst.
Sveinspróf í húsasmíði verður 14. - 16. maí, í
pípulögnum, 10. - 12. og 17. - 20. maí og í múrsmíð, 27.
og 29. - 31. maí. Dagsetningar sveinsprófs í málaraiðn
verða auglýstar á www.idan.is .
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. apríl.
Sveinspróf í blikksmíði, stálsmíði og netagerð, gull- og
silfursmíði, söðlasmíði og skósmíði, húsgagnasmíði,
dúklögnum og veggfóðrun verða haldin í maí - júní ef
næg þáttaka fæst.
Sveinspróf í prentsmíð - grafískri miðlun, prentun og
bókbandi, verða haldin í maí. Mat á starfsreynslu í
fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram í maí - júní.
Hársnyrtiiðn, skriﬂegt próf 17. maí kl.17.00, verkleg próf
29. - 30. maí og 5. - 6. júní.
Snyrtifræði, skriﬂegt próf 14. maí, verkleg próf 15. - 16.
maí og 29. - 30. maí.
Kjólasaumi og klæðskeraiðngreinum í maí - júní.
Bifvélavirkjun, bifreiðasmíði og bílamálun í maí -júní.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. maí.
Sveinspróf í vélvirkjun verða í september og ljósmyndun
í október.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. júní.

Tilkynningar
Nánari tímasetningar verða auglýstar á heimasíðu
okkar www.idan.is.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyﬁrlit og burtfararskírteini með einkunnum
eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í
maí 2010. Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er
mismunandi eftir iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
www.idan.is og á skrifstofunni.

Iðan fræðslusetur
Skúlatún 2
105 Reykjavík
Sími: 590 6400
www.idan.is

The American Embassy, Reykjavik needs to lease an apartment
and a house . Lease period is for 4 years from June 1, 2010, with
an options to extend the lease.
Required size is 110 – 200 sq. Meters . Two bedrooms and
preferably 2 bathrooms .
Pets must be allowed
Please e-mail to: .ReykjavikManagement@state.gov.

Sendiráð - Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu íbúð og hús. Stærð
110 – 200 fm. Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi. Leigutími
er að minsta kosti 4 ár frá og með 1. Júní 2010 með möguleika á
framlengingu leigutíma. Gæludýr leyfð.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfang
ReykjavikManagement@state.gov.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Tilkynningar

Skipulag

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík

Nokkur sæti laus í eftirfarandi
ferðir 2010:

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Laugar í Sælingsdal 6.-9. júní
Vestﬁrðir 28.-30. júní
Suðurland 3.- 5. sept.
Fljótasigling á Rín 6.-10. maí
Spánarferð 26.júní – 3. júlí

Kópavogsbær
Skipulags- og umhverﬁssvið

Kópavogsbraut 59-83 og Þinghólsbraut 22-46, deiliskipulag.
Mál nr. 0910464
Í samræmi við 25. gr. Skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga Skipulags- og umhverﬁssviðs Kópavogs að deiliskipulagi
lóðanna nr. 59 til 83 (oddatölur) við Kópavogsbraut og nr. 22 til 46 (jafnar tölur) við Þinghólsbraut. Deiliskipulagstillagan tekur til
götureitsins milli Kópavarar, Kópavogsbrautar, Þinghólsbrautar og Suðurvarar sem er ódeiliskipulagt svæði að undaskildum lóðunum
nr. 77 og 79 við Kópavogsbraut.

Skráning í s. 551-2617 eða 864 -2617
kl. 16:30 -18:00 mánudaga , þriðjudaga
og miðvikudaga.

Eftirfarandi breytingar felast í tillögunni:
• Kópavogsbraut nr. 59. Núverandi hús, byggt 1947 er fjarlægt og í þess stað komi parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílageymslum. Heildarﬂatarmál hvers húss er að hámarki 220 m2. Mesta hæð byggingarreits frá aðkomuhæð er 7,5 metrar.
Bílastæði verða tvö á hverri lóð.
• Kópavogsbraut nr. 69-71. Núverandi hús, byggt 1950 er fjarlægt og í þess stað komi tvö parhús sem eru hæð og kjallari með
innbyggðum bílageymslum. Heildarﬂatarmál hvers parhúss er áætlað 170m2. Mesta hæð byggingarreits frá aðkomuhæð er 4,3
metrar. Bílastæði verða fjögur á hverri lóð.
• Þinghólsbraut nr. 22. Gert er ráð fyrir að byggingarreitur verði 11x15 metrar og heimilt verði að koma fyrir tvíbýli á lóðinni.
Heildarﬂatarmál húss er áætlað 300m2. Mesta hæð byggingarreits frá aðkomuhæð er 5,8 metrar. Bílastæði verða fjögur á
lóðinni.
• Kópavogsbraut nr. 77. Gert er ráð fyrir byggingu 13m2 glerskála á austursvalir hússins og vestursvalir verði yﬁrbyggðar að hluta.

Stjórnin

Í tillögunni eru ekki aðrar breytingar fyrirhugaðar en í henni er jafnframt greint frá umfangi skráðra bygginga á öðrum lóðum innan
skipulagssvæðisins, stærð og hæð byggingarreita, fjölda íbúða, stærð lóða og fjölda bílastæða.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 4. desember 2009 og breytt 16. mars 2010. Nánar vísast til kynningargagna.

!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR BYGGÈAKVËTA
FYRIR ÙSKVEIÈI¹RIÈ  SBR REGLU
GERÈ UM ÒTHLUTUN BYGGÈAKVËTA TIL ÙSKI
SKIPA NR   JÒNÅ 

Kársnesbraut 76-84 og Vesturvör 7, deiliskipulag.
Mál nr. 0903151

!UK REGLUGERÈARINNAR ER VÅSAÈ TIL SÁRSTAKRA ÒTHLUTUNAR
REGLNA Å NEÈANSKR¹ÈUM BYGGÈALÎGUM SBR AUGLÕSINGU
NR  Å 3TJËRNARTÅÈINDUM

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga Skipulags- og umhverﬁssviðs Kópavogs að deiliskipulagi
lóðanna nr. 76 til 84 (jafnar tölur) við Kársnesbraut og nr. 7 við Vesturvör og færslu undirgangna norðan Kárnesbrautar 78 til vesturs.
Eftirfarandi breytingar felast í tillögunni:
• Kársnesbraut nr. 78. Bílageymslu / geymslu er komið fyrir á norðausturhluta lóðar. Hámarks stærð er 105m2.
• Kársnesbraut nr. 80. Núverandi einbýlishús hækkar um eina hæð og áföst bílageymsla hækkar um eina hæð og verður breytt
í íbúð á þremur pöllum. Heildarﬂatarmál húss eftir breytingu er áætlað 310m2. Gert verði ráð fyrir tveimur samliggjandi bílageymslum í norðaustur horni lóðar og bílageymslu á vestur lóðarmörkum. Heildarﬂatarmál bílageymslna er 60m2. Heildarfjöldi
íbúða á lóð fjölgar úr einni í þrjár íbúðir.
• Undirgöng sem fyrirhuguð eru undir Vesturvör á móts við Kársnesbraut nr. 78 færast um 30 metra til vesturs.

&ISKISTOFA AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM BYGGÈAKVËTA TIL
ÙSKISKIPA FYRIR EFTIRTALIN BYGGÈARLÎG
¥SAFJARÈARB¾R ¶INGEYRI &LATEYRI 3UÈUREYRI (NÅFSDALUR
OG ¥SAFJÎRÈUR 
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL &ISKISTOFU ¹ EYÈUBLAÈI SEM ER
AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR 5MSËKNARFRESTUR ER
TIL OG MEÈ  APRÅL 

Í tillögunni eru ekki aðrar breytingar fyrirhugaðar en í henni er jafnframt greint frá umfangi skráðra bygginga á öðrum lóðum innan
skipulagssvæðisins, stærð og hæð byggingarreita, fjölda íbúða, stærð lóða og fjölda bílastæða.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 14. desember 2009. Nánar vísast til kynningargagna.
Fífuhvammsland, vesturhluti, breikkun Lindarvegar, breytt deiliskipulag.

&ISKISTOFA  MARS 

Mál nr. 1002115
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga Skipulags- og umhverﬁssviðs Kópavogs að breyttu deiliskipulagi Fífuhvammslands, vesturhluta. Í tillögunni felst að Lindarvegur breikkar um eina akrein við gatnamót Fífuhvammsvegar og
Lindarvegar. Lega göngustíga og mana/hljóðveggja breytist.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 14. desember 2009. Með tillögunni fylgir umhverﬁsskýrsla dags. mars 2010.
Nánar vísast til kynningargagna.
Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og umhverﬁssviði Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá 30. mars 2010 til 4. maí 2010. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.
kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriﬂega Skipulags- og umhverﬁssviði eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 18. maí 2010. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing vegna úthlutunar
atvinnuleyfa til aksturs
leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 12 leyﬁ til leiguaksturs
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, 2 leyﬁ á Akureyri
og 2 leyﬁ í Árborg.
Þeir einir geta sótt um leyﬁ sem hyggjast stunda akstur
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyﬁ þurfa
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyﬁs skv. 5. gr. laga nr.
134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar,
með síðari breytingum.

0
0
Höfuðborgarsvæðið

Stærð: 0-500 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Senter

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.
Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyﬁsveitingar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 7 í Reykjavík.
Þeir sem þegar hafa sótt um leyﬁ þurfa ekki að endurnýja
umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 6. apríl. 2010.
Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Auglýsingasími

Vilt þú mynd af þinni eign hér?

Verð: 0

Vegna góðrar sölu vantar mig eignir á skrá á höfuðborgarsvæðinu. Hafið samband og fáið verðmat á
eignina án gjalds eða skuldbindinga.
Ps. Þið megið samt hafa heitt á könnunni þegar ég kem.
Hringið hvenær sem er yfir hátíðarnar, ég er alltaf í vinnunni.
Páskakveðja Venni
Allt sem þú þarft…

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is
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Óskar R.
Harðarson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S.
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur
fasteignasali,

Grænahlíð

Hilmar
Jónasson
sölufulltrúi

Elín
Viðarsdóttir
lögg.
fasteignasali

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

219 fm einbýli m. 37
fm bílskúr
Mikil lofthæð
Eignin er ekki
fullkláruð
Laus við samning

v. 0.0 m.

v. 42,0 m.

Akurhvarf, Kóp.
Glæsileg 108 fm 3ja herb.
Eikarinnréttingar - vönduð
í alla staði
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu
Erla á bjöllu.

SUÐURMÝRI 40A
RMÝRI 40A

Akurgerði

Glæsilegt tvílyft 181 fm
parhús

Glæsilegt og mikið
endurnýjað
195,6 fm parhús með
sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.
Lækkað verð!

Góður suðurpallur og svalir

0PIÐ HÚS SUNNUDAGINN
28. MARS Á MILLI KL. 15-16.00

Vandaðar innréttingar,
gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm ﬂísalagður bílskúr.

v. 58,9 m.

Jórusel

Miðtún

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og sjónvarpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

134 fm hæð og ris
Mikið endurnýjað
Möguleiki á aukaíbúð
Sér inngangur Stór lóð
Hagstæð lán

v. 49,5 m.

Jón Sigfús
Sigurjónsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Desjakór

Björt og falleg sérhæð
Eignin er í góðu ástandi
Hús nýlega endurbætt
Skipti koma til greina á
stærri eign

v. 22,9 m.

Halldór Ingi
Andrésson,
lögg.
fasteignasali

v. 41,5 m.

Ofanleiti

v. 33,0 m.

Sérlega björt 100 fm
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við
inngang

v. 24.5 m.

Súðarvogur 3-5 , Reykjavík

)'5

%
4), ,

Höfum fengið til leigu einstaka eign við Súðarvog 3-5, hluti af
fyrrum höfuðstöðvum Húsasmiðjunnar. Um er að ræða 1500
fm skrifstofuhúsnæði og um 5000 fm lager og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað miðsvæðis. Lóðin er einstaklega stór
og býður upp á mikla möguleika. Mikil lofthæð. Hugsanlegt er
að leigja eignina út í smærri einingum. Húsnæðið er laust við
afhendingu eignarinnar.
Allar nánari upplýsingar, teikningar og bókun á skoðun fer
fram hjá Óskar R. Harðarsyni hdl. og löggiltum fasteignasala
í síma 661-2100.

Flétturimi

Lindasmári

Kristnibraut

Mjög rúmgóð 4ja herbergja
Stærð 112,6 fm
Stæði í bílageymslu

Gullfalleg og vönduð
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverﬁnu

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

Var upprunalega 5 herbergja

Stór timburverönd
Jarðhæð

v. 24,8 m.
Blönduhlíð
Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngang
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

v. 15,2 m.

v. 29,9 m.
Kirkjulundur
Rúmgóð og björt 3ja
herbergja
Eldri borgara íbúð
Fallegt umhverﬁ
Stutt í alla þjónustu
Eftirsóttar íbúðir fyrir
eldri borgara

v. 28,0 m.

v. 20,5 m.
Leirubakki
Góð 4ra herbergja 111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverﬁ og
saml. garður
Fjölskylduvænt hverﬁ
Gott verð

v. 17,9 m.
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BÍLAR &
FARATÆKI
M.BENZ CL 500. Árgerð 2003, ekinn
95 þ.km, 306 hö, sjálfskiptur. Verð
6.490.000. #280003 - Bíllinn er í salnum og þráir að komast út í vorið að aka
með sönnum áhugamanni!
Volvo FM 12 420 6x4. Árgerð 00. Ekinn
395 þús. Á lofti. Tvöföld dæla. Topp
eintak.

Vantar allar gerðir af bílum á skrá og á
staðinn vegna góðrar sölu. Það er frítt
að skrá bílinn hjá okkur og það kostar
heldur ekkert að láta hann standa
hjá okkur. Erum með myndeftirlit á
planinu. Höfum kaupendur af M.Benz
E200K 2002-2003 Vantar einnig BMW
52x 2002-2004.

HYMER ERIBA NOVA S 680. 06/2007,
kojuhús með skemmtilegu fyrirkomulagi. Verð 4.840.000. #280666 - Húsið
er á staðnum og er nánast klárt í útileguna! Óskum eftir ferðavögnum á skrá,
það er vaxandi eftirspurn!

LAND ROVER FREELANDER Nýskráður
4 / 2002 Ekinn 106 þ.km. Verð 990.000
Ný tímareim

MB Sprinter 412. Árgerð 99. Ekinn
397 þús. Góður kassi. Ný dekk. Einn
eigandi.

Nissan Pathfinder LE 4000 (33“ breyttur
Artic-truks) árg 2006 ek 51 þ.km flottur
7 manna jeppi, sjálfskiptur, leður, lúga
ofl verð 3.9 mil , ath skipti ód (jafnvel á
2 bílum) eftir lokun 864-8989

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa
oþh. á skrá, Skráið bílinn frítt hjá okkur,
Sendið okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 5179999,
100bílar.is

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

VW Transporter DC 4Motion Árgerð
04/2005, ekinn 75þ.km, flottur vinnubíll! Verð 2.390.000kr, rnr 140113. Sjá
nánar á www.stora.is. Vegna góðrar
sölu undanfarið bráðvantar okkur allar
gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar.
ATH það er frítt að skrá bílinn hjá
okkur.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE
TDI. 03/2006, ekinn 85 þ.km, diesel,
sjálfskiptur. Vinsælasti glæsijeppinn!
Verð 6.980.000. #280739 - Bíllinn er í
salnum ásamt fleiri glæsivögnum!

RENAULT MEGANE CLASSIC RT S/D
Nýskráður 2 / 1998 Ekinn 158 þ.km.
Verð 295.000

Dodge Sprinter 2500. Árgerð 05. Ekinn
145 þús. Sjálfskiptur. Kælibúnaður.
M-Benz E 200 Kompressor 04/2004
ek 93 þ.km topp-þjónusta, sjálfskiptur,
glerlúga ofl verð 2,9 mil ath skipti á ód,
(eftir lokun 864-8989)

Ford Escape XLT 4WD Árgerð 09/2007,
ekinn 17þ.km, ssk, nánast nýr bíll!
Verð 3.700.000kr, tilboð 3.350.000kr!
Rnr 130492. Sjá nánar á www.stora.
is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá
bílinn hjá okkur.

KIA SPORTAGE KM - DIESEL. 10/2006,
ekinn 65 þ.km, diesel 6 gíra, virkilega
snyrtilegur jeppi sem eyðir mjög litlu!
Verð 2.690.000. #281500 - Bíllinn er á
staðnum og til í sparakstur!
Scania 144 530 6x4 Topline. Árgerð 01.
Ekinn 717 þús. Á lofti. Frystibúnaður.

Toyota Landcruiser 120 VX 11/2005
(35“ breyttur) Stórglæsilegur bíll með
öllu því helsta, leður ofl, góð dekk,
Listaverð 6,8 mil Verð á þessum 5,8 mil
!!! (eftir lokun 864-8989

FORD F350 CREW 4X4 Nýskráður 7 /
2003 Ekinn 111 þ.km. Verð 1.990.000

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

TOYOTA LAND CRUISER 90 46“. Árgerð
1997, ekinn 155 þ.km, diesel, 5 gíra
Þetta er hrikalega vel breyttur fjallajeppi! Verð 4.480.000. #281410 Bíllinn er á staðnum tilbúinn í jeppatúr
t.d. upp að gosstöðvunum!

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Bílar til sölu

DODGE RAM 1500 Nýskráður 1 /
2003 Ekinn 114 þ.km. Verð 1.650.000
Páskatilboð 1.420.000.-

Nissan Navara 2007 ekinn 47þús sjálfskiptur mjög vel með farinn nýskoðaður og yfirfarinn. skoða skipti á ódýrari. ásett verð 3,7m tilboð 3,3m. Sími
8627180 Atli

Gámagrindur, tveggja og þriggja öxla á
tvöföldu. Árg. 92 og 95. Með 12 lásum
og búkka.

Toyota Aygo H/B 04/2006 ek 85 þ.km
5 gira verð 1180 ath skipti á ód, (eftir
lokun 864-8989)
Skráðu þinn bíl núna með mynd á
bilfang.is ef það gerist þá gerist það
hjá okkur!

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM. Árgerð
1980, ekinn 51 þ.mílur, Hrikalega fallegur bíll sem alla bílaáhugamenn langar
í! Raunhæft tilboð óskast #281487
- Bíllinn er í salnum í góðum hópi
glæsivagna, líttu við!

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

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

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík
Sími: 577 1189
http://www.bsturluson.is

LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið.
ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ
ÓSKAST Rnr.127193

MAZDA TRIBUTE LX 4WD Nýskráður 2 /
2006 Ekinn 40 þ.km. Verð 2.850.000.
Til sölu Toyota Avensis árg.2003 ekinn
113 Þ.km,bsk, nýskoðaður 2011,sumardekk ný vetrardekk/nelgd fylgja
ásett verð 1200 fæst á 950þús. sími
8666294

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

NISSAN PATROL GR 38‘‘ Nýskráður
1999 Ekinn 187 þ.km. Verð 2.350.000
Páskatilboð 1.450.000.-

Bílar til sölu

Nissan Terrano II 2,7 DISEL árg. ‚03
mikið endurnýjaður. Ásett v. 1,5 fæst á
999.000. Uppl. í s. 821 3770.

TOYOTA LAND CRUISER 90 GX 35“.
Árgerð 1999, ekinn 197 þ.km, DÍSEL, 5
gírar. Verð 1.490.000. Er á 33“ dekkjum
Rnr.312700

Subaru Forester 10/2006 Ekinn aðeins
4 þkm!!! Leður, lúga, krókur, sjálfsk.
Tilboð 2.990.-

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  '8 m -,%¨2) .µ2 "¥,,
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OFL OFL GL¾SILEGA FALLEGUR BÅLL o SKR¹ÈUR OG TILBÒINN
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TOYOTA YARIS TERRA Nýskráður 6 /
2007 Ekinn 70 þ.km. Verð 1.440.000
Verð áður 1790 þús.
Nissan almera árg‘02,ek 222þ.Sk‘11.
Mikið endurnýjað. Tilboð 400þ.
Listaverð 500þ. Hlynur S. 849 2847

HONDA CR-V STW 4WD RVSI. Árgerð
1998, ekinn 179 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 590.000. Rnr.312689.

VW Tiguan Trend TDI 2.0 6/2009 Ek.7
þkm. Sjálfsk, krókur, bakkskynjarar.
Verð 5.590.-

TOYOTA YARIS T-SPORT. Árgerð 2002,
ekinn 123 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
950.000. Rnr.312709.

MUSTANG 4 HJÓL Nýskráður 2008
Ekinn 15 klst. Verð 240.000

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

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Til sölu Toyota Avensis EXE með öllu,
leðri, senon, ofl. Er á nýjum nagladekkjum á álfelgum og sumardekk
fylgja með ekinn aðeins 30 þús lítur út
sem nýr. Verð 3.450 þús. Tilboð 3,1 milj
Uppl í síma 8936840
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Til sölu Patrol árg 91 breyttur á 38“
læstur að aftan,loftdæla.Verð aðeins
350 þúsund.Uppl.í síma 8920355

Ford Expedition Limited árg. ‚07, ekinn
52þ. leðurklæddur, 35‘‘ dekk, með
webasto miðstöð, topplugu, ásett verð
6490þ. Uppl. í s. 899 2888.

Toyota Prius ‚06, ekinn 55þ. ákv. 2.2 m.
ísl. lán. topp bíll!! Uppl. í s. 844 9246.

Dodge Ram 2500 cummins diesel 5,9T
2006 árg kemur á götu 2009 ekinn
aðeins 15.000m. Fæst á stg 2.990 þ.kr
sími 771-2222

Nissan Terrano II, 7 manna árg. ‚00 dísel
2,7L ssk. Ek. 200þ. Heilsársd. V. 770þ. S.
848 5621 & 896 8658.

DÍSEL

Til sölu Toyota Avensis dísel nýskráður 06.02.2002 nýskoðaður 2011 án
athugasemda, bílinn er ekinn 261.000
en er í góðu standi, búið að skipta um
tímareim og kúplingu. Ásett verð er
890.000 ath skipti á ódýrari upplýsingar
í síma 693-5053.Þessi bíll er með D4
vélinni og eyðir ca 7 lítrum á hundraði.
Bílinn stendur á Bílabankanum S:5880700 eða 693-5053.

CHRYSLER CIRRUS LXI 8/2001 INNL
NÝR, ekinn 120þús km,VERÐ AÐEINS
790ÞÚS. uppl. 897-0999.

Til sölu Hyundai Tuson V6 bensín
árg 2005 skráður 08,03,05 glæsilegur bíll ekin 31.800 km einn eigandi.
Upplýsingar í síma 895 0967.

Toyota Yaris 3 dyra Terra. Árg. ‚07. Nýsk.
Ek. 70þ. Möguleg skipti á ódýrari bíl.
V. 1.370 þ.(ekkert áhvílandi) Uppl: 691
0105.

Range Rover SPORT Super Charged
Svartur! árg 2006 ek, 65þ.m Bíll með
öllu ,dvd,kælir,bose ofl. Ásett 6.890 þ.kr
Fæst á 5.990 þ.kr Sími 771-2222

SKODA OKTAVIA 1,6L, 8/2001, 5GÍRA,
EKIN 180ÞÚS KM, 16“ NAGLADEKK,
OG 16“ SUMARDEKK, ÁLFELGUR,
NÝUPPT GÍRKASSI, NÝ TÍMAREIM, NÝ
VATNSDÆLA, NÝ SKOÐAÐUR, MIKIÐ
YFIRFARINN VERÐ 790,000- UPPL 8970999.

7 MANNA

Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð
20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn
178.000 og er í toppstandi ásett verð
er 2.890 þúsund áhvílandi 1250 þúsund hjá sp fjármögnun ca 33.000 á
mán, ath öll skipti á ódýrari bíl, hjóli
eða vélsleða. upplýsingar í síma 6935053. Bílinn stendur á Bílabankanum
S:588-0700.

Ný er gjósandi stemmning um helgina!

Gokartbrautin korputorgi býður þér
velkominn í einu brautina á landinu!
Bókanir í síma 771-2221 eða gokart.is

LC 90 VX árg. ‚02 ek. 136þ. sk. ‚11. 16“
breyttur. Leður. Skoða skipti. Uppl. í s.
899 0675.
Til sölu Yaris árg. ‚99 ek. 148 þús. Ný
heilsársd. Nýsk. Góður bíll. Fæst á 400
þús. kr. stgr. Uppl. í s. 895 6381.
Renault Laguna (station), árg.2000
2,0l vél, ekinn.138þ. v.220þ. uppl. 897
7389.

0-250 þús.
Tilboð 1450.000.-

Subaru Forrester árg. ‚09 ek. 2000km.
Frábær bíll, verð 3,9. S. 896 4824.

Ford 250 árg. ‚88 4x4. Bensín. V. 490þ.
WV Golf árg. ‚96 V. 250þ. Uppl. í s.
840 7640.

RENAULT MASTER MILLILANGUR sendibíll, 3ja sæta. Árgerð 2004. Ekinn 128
þ.km. DÍSEL. Verð aðeins kr. 1.690.000.
Ath skipti á ódýrari. uppl. í sima 895
5577.

Til Sölu ISUZU TROOPER 38‘‘ nýskráður
01.09.2000 ekinn aðeins 106 þúsund
nýskoðaður 2011, loftlæstur, aukatankar,lækkuð hlutföll,talstöð, kastaragrind
verð 1790 Tilboð 1450.000.- þúsund,stgr. ath öll skipti upplýsingar í
síma 897-3537.

Nissan Almera árg. ‚05 ek. 62þ. ssk.
Verð 1050þ. Uppl. í s. 616 6609.
Til sölu vel með farinn Hyundai Elantra
1800. árgerð 96 ekinn 183.000. utan
að landi mjög lítið riðgaður, er í bænum
núna með nýja tímareim og nýskoðaður á nagladekkjum en þokkaleg sumardekk á felgum fylgja. verð staðgreitt
240.000 GSM: 8935568

Sjálfskiptur á TILBOÐI

VOLVO S60 01. 2,0 turbo.sjsk, leður, ný
tímareim o.fl. verð 1380þ. uppl. 862
8343-847 2667.

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

Til sölu Toyota Avensis S/D 2.0 D4
bensín vél (eyðir minna), nýskr.
5.12.2000, ekinn 131 þ km sjálfskiptur,
álfelgur, CD, filmur, rafmagn í rúðum,
þokuljós, ný smurður, skoðaður 2011,
góður og flottur bíll. Verð 880.000Tilboð 699.000- Uppl. í síma 861-7600

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD,
ÁRGERÐ 1998, EKINN 187 Þ. KM., 2,0
L., BEINSKIPTUR, NÝ TÍMAREIM, NÝ
VATNSDÆLA, NÝ SKOÐAÐUR, NÝ DEKK,
NÝTT Í BREMSUM, SAMLÆSINGAR,
DRÁTTARKRÓKUR. ÁSETT VERÐ 550
ÞÚSUND. S. 895 8956.

Þjónusta

Til sölu Hyundai árg 2000(okt 00)
sendibíll sk 010 verð 550,000 kr gsm
8982883.

Toyota Corolla 93‘ 1300 vél. Ekin 190
þús. km. Ný Kúpling og nýlega lagað
póstkerfi 190 þús. kr. S:698 3679.

]V[V[ajiihiVg[hZb^hcV

Tilboð 245þ.

Peugot 306 station ek.140þ.Sk ‚11. 5g.
Góður bíll. Uppl í S. 891 9847

Vantar bíla á skrá
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Land Cruiser VX árg. 2000 Ekinn 237
þús. sjálfsk, leður. Verð 2.8 millj. WV
Transporter árg 2002 2,5 bensín, ekinn
98 þús. V. 690 þús. YAMAHA TZR-50
árg. 2008 lítið ekið hjól. Tilboð. Uppl. í
síma 8961100
SKI-DOO MXZ (Renegade X) 1000 árg.
06 ekinn 3 þús. & Renegade 800 ágr.
05 ekinn 5 þús. Lokuð tveggjasleða
kerra. Fullt af aukahlutum. Tilbúnir í
eldgosaskoðun. Uppl. 896-1100
renault
m e ga n e ‘ 97, e k
.185þús,bsk .1400vel,sk.11,verð:160þús,uppl:6598238

250-499 þús.
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!!! SÁR VANTAR BÍL !!!

Bátar

á allt að 200 þús stgr má þarfnast einhverra lagfæringa uppls 777 3077

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

Óska e.að kaupa Skoda Octavia
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471
Er með Jeep cherokee árg.‘95 + 200þ.
í pen. Vantar diesel pick up. Uppl. í s.
863 5699.

Man dráttarbíll stellbíll á lofti. V. 1.900
þús. + vsk. S. 840 7640.

Óska eftir að kaupa Ford excursion
má þarfnast lagfæringar. Uppl í S. 773
8478

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

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar,
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl í Síma
8966744

Fjögur Michelen sumardekk, 225-17‘‘.
Verð 90þ. Dekkin hafa bara verið ekin í
eitt sumar. Uppl. í s. 846 8308.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði
Til Sölu Ski Doo MXZ Renegade 800.
Árg. 2003 ekinn ca. 5.000 km. Algjör
gullmoli. Verð kr. 690.000. Uppl. hjá
K2M í síma 464 7960 eða í 893 7917.

Handfærabátur m/Volvo 130hö vél.
Tilboð óskast. Skipti koma til greina.
S. 840 7640.

Varahlutir

Mótorhjól

Sparneytinn bíll óskast

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

Tilboð 320 þús

Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk.
‚11 sumar og vetrardekk. Verð 320þús.
Uppl. s. 659 3459.

Til sölu Lynx 800 Rave X-Trim144“. Árg.
2006 ekinn ca. 1.000 km. Afar fallegur
sleði. Verð kr. 1.100.000. Uppl. hjá K2M
í síma 464 7960 eða 893 7917.

Corolla, Yaris eða Avensis
óskst

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 8212545.
Ég er öryrki og mig brávantar bíl strax
á verðbilinu 50-100 þús. stgr. S. 864
8918.

Bílapartasala

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

YAMAHA XVS 1100. Drag-Ster, ek 5þ
km, nýskr, 11.5.05, með öllum aukab,
hjól sem nýtt, verð1.250 þ uppl,
4213656, 6903656.

Jeppar
Til sölu polaris RMK 800 árg. 2003.
144“ langt belti ekinn ca. 3.500 mílur.
Toppeintak, verð kr. 690.000. Uppl.
hjá K2M í síma 464 7960 eða í síma
893 7917.

Opel Astra árg 2000“nýskoðaður,beinsk,ekinn 167þkm,1,6L fallegur og
góður bíll,verð 410 þúsund staðgreitt.
uppl í síma 8204640.
Toyota Avensis, station, árg. ‚99. ekinn
216 þús. ásett verð 630. Tilboð 490
þús. s:820-4595

Sjálfsskiptur 7 manna

Til sölu Dodge Caravan, dökkgrænn,
árg. ‚97 sk. 11 ek. 168þús sjálfssk. 2,4
vél. Góð heilsársdekk, filmur og mikið
endurnýjaður. Verð 550þús Nú 350stgr.
Uppl. 861 7600

500-999 þús.
Pólo 2005 1,2 comfortline verð 1.090þ
flottur bíll ek 59þús upplýs. 6986009

TILBOÐ!! Miths Pajero Sport ‚01 disel
ek. 200þ. fullkominn smurb. bsk sjón
er sögu ríkari ásett:1300þ. v. 990þ.
uppl. 892 1779.

Kínversk vespa ZHEN árg.‘09 125cc til
sölu. Ek. 1030km. Verð 250þ. S. 898
2820.

Hilux ‚94 33“ 235.þúskm 220þús stg
4runner ‚91 35“187þúskm 160.þús stg
uppl í síma 6150802

Skidoo Summit XRS 800, árg. ‚07, ek.
4000, belti. 151“ Bensínbrúsi, tvær
töskur, krókur, panna. S. 845 0490.

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

Musso varahlutir.

Til sölu Hraðfiskibát Flugfiskur lengd
8,45 breidd 2,12. Garmin gps, koden
dýptarmælir, webasto olíumiðstöð, talstöð. Síðustokkar kassi að aftan. Vél
Mercruiser 250 hö árg 2001 keyrð
1500klst. Hældrif árg. ‚01. 2stk DNG
tölvurúllur grár. 8 fiskikör (6 í lest)
blóðgunarkassi. Báturinn er með veiðileyfi. Verð 9.8 m. Aðeins Áhugasamir
geta haft samband í s. 848-4940 Ólafur
olajon@gmail.com

Fornbílar
1-2 milljónir

Til sölu Landrover árgerð
Upplýsingar í síma 892-3793.

‚65.
Lynx 800ho 121“ árgerð 2007 ekinn
ca 1600km negldur, farangursbox,stýristaska & rafstart. Vel með farinn. Verð
1490þ tilboð 1390þ er til sýnis hjá
Ellingsen, fiskislóð 2 uppl. í síma 8401757 & 820-1418

Pallbílar

Kerrur

Vw Bora Highline árgerð 2004, ný
tímareim, ekinn 125 þús, Verð 1190 þús
Uppl í síma 616-1532

Til sölu 2 sleða vélsleðakerra. Sturtanleg.
Uppl. í S. 693 0405.

Fellihýsi

2 milljónir +

Fallegt 12 feta Starcraft 2407 fellihýsi
til sölu, árgerð 2008. Fellihýsið er með
útdraganlegri hlið, miðstöð, ísskáp,
rafmagns lyftubúnaði, sólarrafhlöðu
og markísu. Svefnpláss fyrir 7. Verð:
1.850.000. Ekkert áhv. Upplýsingar í s.
696 1963.

TIl sölu Ford F 350D King Ranch, árg.
2008. ekinn 26Þ km. verð 5.1M. uppl.
864 0950.
F150 Harley Davidson ‚06 ek. 82 þús.
km 22“ króm og 18“ vetrardekk á felgum, skoðaður ‚11, með öllu. gríðalega
fallegur og vel með farinn. Íslenskt
óverðtryggt lán! 697 6337.

Toyota LC, GX‘06 Farþegasæti framan
útbúið fyrir fatlaðan. 1 eig. get sent
myndir. S:8977006-5656024

Bílar óskast
Góð 4 dyra toyota óskast fyrir 400þ
staðgr. Uppl í S. 849 4227

Hópferðabílar
Krossari til sölu

Til leigu Ford Econliner 12 manna
hlaðinn aukabúnaði eins og surround
kerfi,dvd,sjónvarpi og kæliboxi. Bíllinn
leigist með bílstjóra eða án. Hann er
með hópferðarleyfi. Hafið samband.
jmg16@me.com

KTM 250 CC árg 2002 nýlaega upptekinn mótor (stimpill, legur ofl) nýleg plöst
gott og flott hjól verð aðeins 300.000staðgreitt, ath öll skipti. uppl. í síma
861-7600 hjólið er á Suðurnesjum.

Til leigu fellihýsi og tjaldvagnar með
öllum búnaði. Uppl. í s. 861 6700
Fellihýsaleigan E Alfreðsson.

Handfærarúllur

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

Til sölu Quicksilver 340 slöngubátur
+ kerra + nýr 15hö fjór.g.mótor. Skipti
mögulega á fellihýsi. Uppl. í s 844
0478
Koparskrúfur beint frá framleiðanda
oskar@somiboats.is eða 004670405
1340

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

Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

Hjólbarðar

Vinnuvélar

KTM. Óska eftir götuskráðu enduro
KTM 450. Vel með förnu árg. 2005+.
s: 8257702

Fjórhjól
Veislusalir

Er með Scaniu kranabíl í skiptum fyrir
Skotbómu lyftara. Uppl. í s. 863 5699.

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

Vantar bíla á skrá

Hreingerningar
Tek að mér hreingerningar í heimahúsum er vön og vandvirk. S. 894
2891, Eva.

Fjórhjól POLARIS
Sportsman 800 EFI.

Polaris 800 EFI árg. 2007 ek. 2350
km, v. 1350þ. Gott áhv. lán 830þ., afb.
16þ. á mán. Hlaðið aukahlutum, rautt
númer. S. 844 4556.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Lyftarar

Garðyrkja

Vélsleðar

%JFTFMJTt,MFUUIÈMTtTtXXXEJFTFMJT

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Strandveiðibátur til sölu. Viking, yfirdekkaður m. 40 hp. Bukh vél, mjög
eyðslulítil. M. sjálfstýringu og öllum
siglingatækjum. Skoðaður og með
strandveiðileyfi. Dráttarvagn fylgir. Uppl.
í s. 894 2705. Verð 6 millj.

Vörubílar

Í tilefni páskanna færum við þér gómsætt páskaegg
um leið og þú skráir bílinn til sölu hjá okkur.

Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1
99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper
99.Landrover Discovery 98.Lanos 0002.Nubira 02.Galloper 00.Cherokee
94 & 96 5.2.vél.Ford 250 04.Korando
98.Kia Sportage 97.91.Hyundai Accent
96..Kaupum bíla til niðurrifs.Musso
varahlutir Kaplahrauni 9 Hf..S.864
0984

Dekkjavélar

Til sölu Arctic Cat F-8 Sno Pro Nightfire
árg. 2008. Aðeins einn til á landinu.
Ekinn ca. 3.500 km. Mikið af aukahlutum, s.s Y-pípa, loftinntak, kúplingskit
frá Speedwerx. CA skíði og fl. Verð
1.590.000. Gott lán getur fylgt. Ca.
1.300.000 (18þ á mán.) Uppl. hjá K2M
í síma 464 7960 eða 893 7917.

Affelgunar og Ballancevélar, einnig
tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050
okspares.os@simnet.is

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Til sölu 4 stk. lítið slitin Gumbo Monster
Radial Mudder 38x15,5ORISLT. Kr.
70.000 stk. Svanur s: 696-3720
Óska eftir 4xdekkjum, stærð 33‘‘x12,5‘‘
R15. Uppl. í S. 892 2892.

Garðsláttur

Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur
verkefnum. Áratugareynsla, látið fagmann vinna verkið. Garðaþjónustan
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joigard@gmail.com Jóhannes garðyrkjumeistari.
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Pípulagnir

Búslóðaflutningar

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Alhliða flutningar Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp.
Erum alltaf við síman 561 3333

Trésmíði

Múrviðgerðir, tröppur og
málun

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

Múrviðgerðir, málun og tröppur (hitastrengur). Geri tilboð innan viku yður að
kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499.

Tölvur

Ryð og lekavarnir!

Varist kostnaðarsamar framkvæmdir,
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og
málun á öllum stærðum og gerðum
þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 &
Múrverk, flísalagnir, smíðavinna, málingarvinna, parketvinna og margt fleira.
s. 771 6673.

Bókhald

Önnur þjónusta

Hljóðfæri
Skattaframtal 2010

Æfingarhusnæði
til
leigu,110
Rvk,öryggiskerfi og myndavélar,hagstæð leiga,S:896-9585

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ.
s. 517-3977,framtal@visir.is

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
Nudd Nudd Nudd. Whole body
massage. S. 692 2126.

SKATTFRAMTAL

Gott nudd - good massage. S. 857 5015
& 841 9253.

Fjármálaráðgjöf, bókhaldsþjónusta, skattframtöl, stofnun
félaga og samningagerð fyrir
einstaklinga og rekstraraðila.
SELUR selur@simnet.is
S. 567 3367 - 840 1925

Very good massage for men. Gsm.
690 9182.
Whole body massage. S. 849 5247
Good relaxing massage for men!!! S.
692 3219.

NUDD

Skattframtal 2010

Whole body massage. S. 841 8529.

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

Spádómar

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir
einstaklinga og verktaka.
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta.
Sæki um viðbótarfrest fram í
maí.
Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19,
S: 533 1533.

Húsaviðgerðir

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Skattframtöl - bókhald. Áratuga reynsla.
Vönduð vinna hagstætt verð. s. 892
5784

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

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

GreenHouse

Húsaviðhald

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Spámaðurinn

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.

Draumar, sígaunaspil, tarrot. Ódýra spástofan. S. 857 9799.

Fjármál

Trjáklippingar og fellingar, laufahreinsun, stéttahreinsun, þökulagnir, girðingasmíði, jarðvegsvinna og margt
fleira. Garðar best ehf s. 698 9334
garðarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best

Trjáklippingar

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

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.
Tökum að okkur hellu og þökulagnir önnumst jarðvegsskipti gerum föst
verðtilboð S 772 7450

Til sölu

Rafvirkjun

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og
sólpallaslípun. Sjáið myndir á www.
parketplankar.is Uppl í s. 772 8100

Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr.
3.000. Framtalsþjónusta HR s. 663
4141.

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

Málarar

HB Flísar geta tekið að sér ýmiskonar
flísalagnir. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bryngeir 6599105

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

Húsaviðgerðir

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

Málarameistari

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

Þjónusta

'ET B¾TT VIÈ MIG VERKUM
6ATNSBOGINN SF
/PIÈ VIRKA DAGA   OG LAU  

$µ2!'!2¨52)..

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar!
Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða
2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is

Tökum að okkur parketslípun

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

Til sölu

3ÅÈUMÒLA  o 3  

vor -sumarvaran er komin. Verið velkomin að sækja frían bækling. Eldri
vara seld með miklum afslætti. Opið
í dag þriðjudag 13-19 GreenHouse
Rauðagerði 26.

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna.
Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. S.
698 1215.

Er öspin til ama ?

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát
skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Viðgerðir
Breytingar
Nýlagnir
O.fl.

PÅPULAGNINGAÖJËNUSTA
(ÎRÈUR o 3ÅMI   o &AX  
VATNSBOGINN SIMNET IS

Vatnsvirkinn auglýsir:
HEITIR POTTAR

Ástandsskoðun - viðgerðir og þjónusta.
Hafðu samband Stefán s. 849 8442
eða sspottar.com

Viðgerðir
Reiðhjóla og sláttuvélaþjónustan - enginn biðtími !

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

Vegna flutninga erum við að
selja nýlegt hillukerfi og brettarekka á miklum afslætti. Einnig
eru skrifstofu húsgögn og skápa
einingar til sölu.
Staðsetning: Ármúli 21 vestan
megin Hvenær: 9:00 til 17:00
virka daga.
Nýlegt rautt vel með farið Orbitone
trommusett m.öllu.Auka diskar,kúabjalla,kjuðar og taska.Verð c.a. 45.000.
Uppl.Ásta 6950452.
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Til bygginga

TILBOÐ Í DETOX OG
SVÆÐANUDD
fyrir 2 kr. 9000

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.
Steinsteypt ruslatunnuskýli til sölu, 75
þ.kr stykkið. Uppl. Hjalti: 846 0622.

Námskeið

Húsnæði í boði

Leður hornsófi 5 sæta til sölu kr. 60
þús, 8201675

www.leiguherbergi.is

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

Til sölu pennasafn,áhugasamir hafi
samband í síma 863 4970 eða á netfangið bkogae@gmail.com

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

10f gámur (600þ) og beygjuvél (100þ),
nánari uppl. á istal@simnet.is / 8964511

Óska eftir lagerrekkum fyrir europallettur. s:862-0086

Hljóðfæri
Vel með farið Gertz píanó (110cm) til
sölu í Rvk. 150 þ kr Sigurður 848 7142.
Óska eftir flygli eða píanói. Má vera
gamalt. Uppl. í S 863 6675.

Tölvur
Hef til sölu rafhlöðu í HP compact 6125
uppl: 692 9877.

Bækur

85 fm tipptopp íbúð á besta stað í
bænum(101) m/húsgögnum, sérinng.
fyrir einstakl. eða par. Leiga samkoml.
Laus strax. S. 898 9449.

Reyklaus,reglusöm 32 ára kona óskar
eftir íbúð í Kópavogi eða nágrenni frá 1.
maí eða fyrr.skilvísum greiðslum heitið.
Edda 858 4356.

Til leigu 60fm 2herb íbúð á Holtinu í
Hafnarf. Aukaíbúð í sérb. Upplýsingar
í 696-4950

50 ára karlmaður óskar eftir herbergi til
leigu. Reglusemi og öruggum greiðslum heitið. Uppl. í s: 846-1141

Nýstandsett 2ja herb. 48fm íbúð til
leigu að Súðarvogi 7 3ja hæð. Ekki með
húsaleigubótum. Laus strax. Uppl. í s.
862 6679 & 824 3040.

Lítil fjölsk með hund leitar eftir snyrtilegri 3h íbúð á höfuðborgars fyrir
ca.120þ. Skilvirkum greiðslum heitið.
Uppl. í s.6903034 Hrund

Verslun

Tactical.is Netverslun Skotveiðimannsins
Vorum að opna stórglæsilega netverslun með vörur fyrir skotveiði og útivistarmanninn. Mikið vöruúrval á góðu
verði.

Sumarbústaðir

Gott 137m² skrifstofuhúsnæði á
2. hæð í lyftuhúsi til leigu. Afh. 1.
apríl. Móttaka, 4 skrifst.herb., eldhús
og geymsla. Dúkur. Tölvulagnir. Næg
bílastæði. Hagstæð leiga. Uppl. í síma
896-0747.

Dýrahald

Leigjendur, takið eftir!

Íslenskt handverk og hönnun Barnaföt
o.fl. Kaupum íslenskt www.lizdesign.is

Heilsuvörur

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

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

ICELANDIC - ANGIELSKI
dla POLAKÓW NORSKA
- ENSKA fyrir BÖRN

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

Til leigu sérbýli í 108. Hentar vel fyrir
einstakl. V.60þ m.rafmagni, hita og innbúi. Uppl. í S. 897 6766.
Til leigu 2ja herb. kr. 87.690 og 3ja
herb. kr. 122.233 á Álftanesi. 3ja mán.
trygging. Fyrsti mán. frír. S: 520 5788,
www.buseti.is

Hreinræktaðir Chihuahua

Chihuahua
hvolpar
til
sölu.
Ættbókarfærðir og örmerktir. Blíðir
hundar með frábært skap. Upplýsingar
í síma 892 8778.

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is
HERBALIFE veitir þér orku og hjálpar
við þyngdarstjórnun, UPPL: Svavar 618
3909.

Nudd

Leirkrúsin Helgarnámskeið

Pomeranian hvolpur til sölu með ættbók og bólusetn. tilbúin til afh. uppl. í
síma: 822 8444.

Rakú, glerungar, handmótun. Opin
vinnustofa Uppl. 555 1809/661 2179
www.leir.is

3ja herb íbúð 100fm v. Kóp laus
Reyklaust/engin gæludýr Uppl: 8644984

okukennari.is

Kenni á nýl. Toyota Avensis. Allar uppl. á
okukennari.is & Krisján s. 892 9171.

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com
Frábært nudd - good massage. S. 844
0329 & 846 1397.

NÝTT SPA - DREAM OASIS

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

Sumatbústaður

55-70 fm sumarbústaður óskast til
flutnings uppl: 868 0896.
Til leigu vel búnir 2-4 manna bústaðir,
55 km. frá Rvk. Heitur pottur. S. 663
2712.

Sumarhús til leigu.

Staðsetning í Grímsnesi. Laust um
páskana. Uppl. í s. 663 4374.
Óska eftir sumarhúsi til flutnings í skiptum f. glæsilegan Silverado Z-71 limited
edidion árg. 07‘ ek56þús. ásett verð
4.79þ upplýs. 698 6009

Atvinnuhúsnæði

SKAMMTÍMALEIGU

Til leigu 4 herb. 110fm íbúð í Álftahólum.
Íbúðin er laus 3. Apríl, í boði er að
leigja íbúðina með húsbúnaði eða ekki.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 822 0992

Ökukennsla

Ýmsar gerðir sumarhúsa til sölu.
Byggjum eftir þörfum hvers og eins.
Leitið tilboða í síma 893 3503.

Vanur smiður/ trésmiður gerir við hús
og sumarhús. Vanur - Gott verð! S.
892 6958.
SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í miðbænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is
næg bílast 2-10 manna íbúðir

Til leigu 330 fm² iðnaðarhúsnæði að
Smiðshöfða í Reykjavík. Mikil lofthæð,
stórt útiplan og talsvert auglýsingargildi.
Nánari uppl. snr. 862-9222 / jhilmarsson@gmail.com
Til leigu 2ja herbergja íbúð í Áslandi
Hafnarfirði staðsett í einbýlishúsi og
sérinngangur. Langtímaleiga. Leiguverð
80 þús. á mánuði. Tveir mánuðir fyrirfram. Laus frá 1. apríl n.k. Upplýsingar í
síma 863-2260.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Húsgögn

Skemmtanir
Westie rakki til sölu. Tilb. til afh. 17. apríl.
Ættbók frá REX. http://westie.123.is/

3ja sæta hægindasófi til sölu við vægu
verði. 472 9932 / 822 9932

Til sölu rottweiler hvolpar örmerktir,bólusettir
og
ormahreinsaðir.
Afhendast eftir páska. Uppl í S. 770
2175

Vantar Chesterfield húsgögn. Sófa eða
staka stóla. S. 894 1154.

Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.

Þjónusta
TANTRA MASSAGE

Herbergi við Kringluna í Rvk öll aðstaða
+ nettenging. S. 499 2072 & 899
2060.

Til leigu raðhús í Reykjanesbæ. Verð
130 þús. Uppl. í s. 663 9174 & 663
9964.

Árangur næst með
Herbalife

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

Til leigu 2ja og 3ja herb. íbúðir
Gvendargeisla, Hraunbæ, Berjavöllum
og Ásbrekku. Sjá nánar á www.buseti.
is

Herbergi í 101 Rvk. til leigu. 30þús./
mán. Aðg. að sturtu + eldh., sér wc, frítt
net, engin gjöld. S. 661 5154.

www.simnet.is/lif

Skotvopn

55.ára bráðvantar litla íbúð til leigu
strax. Uppl. í S. 661 4093 - Margrét.

Til leigu í Skipholti

Leður Tungusófi og ísskápur til sölu
Sófinn er 270x85x200 Ísskápurinn
er 140 á hæð með frystihólfi. Upp.
s:7702827
Ritverk fyrir hugsandi fólk. Sér grefur
gröf þótt grafi: Spennusaga með heimspekilegu ívafi. Stjörnulíffræði: Byggð á
kenningum dr. Helga Péturss. og framhaldsrannsókn Þorbjörns Ásgeirssonar
Nunnfræðings.

Óska eftir ódýrri íbúð til leigu helst í 101
eða 105 Rvk. S. 694 3785

Óska eftir herb. eða stúdíó reglusamur
og reyklaus 49 kk. uppl: 6991503

Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

B E N S Í N R A F S TÖ Ð
OG
DEKKJAAFFELGUNARVÉL
ÓSKAST
TIL KAUPS. TÆKIN ÞURFA AÐ VERA Í
NOTHÆFU ÁSTANDI. Á SAMA STAÐ
TIL SÖLU VW RÚGBRAUÐ ÁRG. 1978
EKINN 116 Þ. KM. S. 895 7199, ÓMAR.

Einbýli-raðhús í Reykjavík, Seltjarnarnesi
eða miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
óskast á leigu fyrir 4 manna fjölskyldu.
Upplýsingar sendist: veigaosk@visir.is

Glæsileg 2 herb. íbúð í Bryggjuhverfi.
Laus strax. S. 824 4485 & vvg@internet.is

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

Óska eftir að kaupa notaðan heitan
pott. Má vera útlitsgallaður. Uppl í S.
866 8378

Óskað er eftir íbúð með þremur svefnherbergjum til leigu. Æskilegt er að
íbúðin sé í nálægð við Þróttaravöllinn
í Laugardalnum. Nánari upplýsingar
Björn Róbert í síma 618-3575

Timbur til sölu 2x4 ca. 800m Dokaborð
50 stk 3m. mótasetur 1200stk

Kaupi gull !

Óska eftir að kaupa gamla mynt eða
seðla. Kaupi gullmynt og minnispeninga frá seðlabankanum. Sigurður 825
1016.

Systur utan af landi (20 og 25 ára) óska
eftir 3ja herb. íbúð á höfuðborgarsv.
frá 1. júlí. Með langtímaleigu í huga.
S. 867 2229.

4 herb. íbúð í einbýli v. Öldugötu Rvk.
Leiga 130þ á mán. Er laus. 695-2926

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

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,

Bílastæði óskast til leigu í bílageymslu
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 892
2934

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Kaupum ýmislegt
gamalt dót

Reglusamur einstaklingur óskar eftir
stúdíóíbúð á höfuðborgarsvæðinu skilvísum greiðslum heitið uppl: 844 6547
/ 866 9767.

Knattspyrnufélagið
Þróttur óskar eftir íbúð til
leigu hið allra fyrsta.

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

Skovby beiki borðstofuborð, stækkanlegt + 6 beikistólar m. leðursetum. Vel
með farið. S. 845 2039.

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

A spacious room with sharing
kitchen and bathrooms at a
prime spot in the center of
Reykjavik. Close to supermarkets, cafés, restaurants, galleries,
a swimming pool and the
University.
For more info call 692 0649

Ýmislegt

Lítið notað Tadiran kælitæki á hjólum
frá Kælitækni til sölu. Hentar fyrir tölvurými/minni rými sem þarf að kæla.
Kæligeta 9000 But/kls., orka 1050w.
Þyngd 33kg.,stærð 83x47 (hxb). Uppl.
í síma 896-0747.

Óskast keypt

Húsnæði óskast

HRADPENINGAR.IS
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Tvö Skrifstofuherb. til leigu

að Súðarvogi 7 ca. 18fm hvort á 2
hæð. Aðgangur að sameiginlegu fundarherb. og kaffistofu. Uppl. Hlynur s.
824 3040.
Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði til leigu á
Smiðjuvegi. Góð aðkoma. Uppl. í síma
896 0551.

Bílskúr
Til leigu bílskúr í vesturbæ Kópavogs,
22fm, 25 þ. pr. mán. h/k vatn. s.
8497209

Gisting

TIL LEIGU NÝL 70M2 IÐNAÐARBIL Í
GARÐABÆ 3M HURÐ WC GOTT PLAN
VERÐ 85Þ S-892 7858

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

www.buslodageymsla.is

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

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

Viðskiptatækifæri

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

Tapað - Fundið

Einkamál

Atvinna í boði
Vantar vanan sushikokk, hafa samband
í síma 6615425 eða sushi@epco.is
BS Verktakar óska eftir að ráða mann
vanan málun bílastæða eða þaulvanan
umgengni við málningarsprautur. Þarf
að geta unnið sjálfstætt og vera tilbúin
í mikla vinnu hvaða tíma sólarhringsins
sem er. Atvinnuumsókn er að finna á
verktak.is

TIL SÖLU
HÁRGREIÐSLUSTOFA
MEÐ ÖLLUM BÚNAÐI.

Hárgreiðslustofan Xtra hár við Stigahlíð
45-47 er nú til sölu. Til greina kemur að
selja einkahlutafélagð um reksturinn
og/eða allan búnað. Leigusamningur
getur fylgt. Allar nánari upplýsingar veitir Jón Gretar Jónsson lögg. fasteignasali
í síma 617-1800

Atvinna óskast
Atvinna óskast. Yfir 20 ára reynsla af
bókhaldi og öðrum skrifstofustörfum.
Ýmislegt kemur til greina. Sigríður Pála,
s. 862 6356.

Fasteignir

Týnd kisu Kasper kísinn min týndist i Álftamýra 24.Mars. Hann er
brúnbbröndóttur með hvita „sokkar“ á
aftanfæturnar og hvitan blett yfir vínstri
efrivör. Simi: 866 0576.
Bíllykill (fjarstýring) í Benz, tapaðist í
Reykjavík fyrir 1 mánuði síðan. Uppl. í
s. 845 6140. Háfundarlaun.

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Fundir

Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

3TEINHELLA ATVINNUHÒSN¾ÈI TIL LEIGU

Stofnfundur
Hljómalind svf.
Stofnfundur
samvinnufélagsins
Hljómalind svf verður haldinn sunnudag 11.apríl nk. að Efstasundi 26, 104
Reykjavík, kl. 21:00. Kynnt verður í
stórum dráttum tilgangur og starfsemi
félagsins. Allir sem hafa áhuga á að
taka þátt í uppbyggingu og starfsemi
félagsins eru velkomnir.

Símadama 908 2000

Tilkynningar
ANIMAL LANGUAGE
-An easy Introduction- -HOW TO
COMMUNICATE WITH YOUR PET.
3.weeks seminar,1 session per week,
5.500kr, S.867 0722

PORTRAITPAINTING

4IL LEIGU 
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Opið frá kl. 13:00 og frameftir á
virkum dögum. Opið allan sólahringin um helgar.
908 1616.

Fasteignir

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

 2EYKJAVÅK FASTEIGNASALA AUGLÕSIR
EFTIR FYRIR ¹KVEÈINN AÈILA
  HERBERGJA ÅBÒÈ Å
FJÎLBÕLISHÒSI ALLT FR¹ ,AUGAR
NESI AÈ 3ELTJARNARNESI 3J¹VAR
ÒTSÕNI FR¹ STOFU ER ALGJÎRT SKILYRÈI

M VERSLUNAR IÈNAÈAR OG ÖJËNUSTUHÒSN¾ÈI
¶AR AF SKRIFSTOFUR CA M STËRAR INNKEYRSLUDYR
M LOFTH¾È Å SÎLUM GËÈ ATHAFNALËÈ OG N¾G
BÅLAST¾ÈI HAGST¾È LANGTÅMAL¹N
5PPLÕSINGAR Å 3  

-STEP BY STEP- An easy introduction.
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is
Opið hús í dag milli 14-16.

Ljósaberg 38
Opið
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Fallegt parhús á þessum friðsæla stað í Setberginu, húsið er 168 fm með bílskúr,
Fallegar innréttingar og 4 svefnherbergi, Gott skipulag og eignin er til afhendingar
ﬂjótlega. Frábær staðsetning
og gott
aðgengi.
Möguleg
minni eign koma til
Laust strax.
Ath.
lækkað
verðskipti
29,8ámillj.
greina. V. 40,9 millj. Skarphéðinn og Júlía bjóða ykkur velkomin

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
/PNUNARTÅMI
KL  9-17

OPIÐ
MÁN.-FIM.M¹N
9-18FÎS
OG FÖS.
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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6ESTURGATA   A ÅBÒÈARHÒSSKRIFSTOFUR CA M
6ESTURGATA   ER FULLBÒINN VEITINGASTAÈUR MEÈ
LEYÙ FYRIR ALLT AÈ  MANNS CA M
(AGST¾È LANGTÅMAL¹N GETA FYLGT FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR +ARL Å S   KARL KIRKJUHVOLLIS

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

Vegna mikillar sölu á
sérbýlum undanfarið óskar
Fasteignasalan Miklaborg
eftir sérbýlum af öllum
stærðum og gerðum
á skrá.
Haﬁð samband.
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Alhliða
veisluþjónusta
Það er að mörgu að hyggja þegar kemur að því að
skipuleggja veislur hvort sem eru litlar eða stórar.

TIL HÁTÍÐARBRIGÐA Lambið má skreyta með fersku timjani.

Páskalamb
1 lambalæri
3 msk. olía
2-3 brauðsneiðar
3 hvítlauksgeirar
3 msk. rifsberjahlaup
1 msk. dijonsinnep
½ tsk. oregano
½ tsk. timjan
Salt
Pipar
4 laukar
½ kg kartöflur
3 sætar kartöflur

Hitið ofninn á 220° C.
Kryddið lærið með salti
og pipar. Hitið eina
matskeið af olíu á stórri

fyrir 6

pönnu og brúnið lærið
á öllum hliðum. Rífið
brauðið niður í matvinnsluvél ásamt rifsberjahlaupi, hvítlauk,
sinnepi, oregano, salti
og pipar og maukið.
Hellið afganginum af
olíunni í ofnskúffuna,
afhýðið laukinn, skerið
hann í nokkuð þykkar
sneiðar og raðið í miðja
ofnskúffuna. Leggið
lærið ofan á og smyrjið
kryddmaukinu yfir.
Steikið í ofni í 20-25
mínútur eða þar til
lærið hefur tekið góðan

lærið er tekið út. Berið
fram með sveppasósu
og öðru meðlæti.

lit. Breiðið
álpappír yfir
og steikið
áfram í tæpa
klukkustund.
Setjið kartöfluteninga
eða -báta í ofnskúffuna
25 mínútum áður en

CAMPO VIEJO
CRIANZA
- Gyllta glasið
2009
Hlaut Gyllta glasið
2009 og hefur verið
feikivinsælt undanfarin
ár. Magnað vín með
lambakjöti sem og
öðru kjötmeti.
Verð í Vínbúðinni:
1.899.

Chefréttamacrina
vínið í matinn
www.vinekran.is

Vínin eru upphaﬂega ekta vín, sérvalin til matargerðar og við þau er bætt salt-og-piparblöndu eða gelatín. Alkóhól hefur ákveðið hlutverk í matargerð, m.a. að lyfta bragðinu
upp, brjóta niður ﬁtu í marineringu, ﬂambera … . Þess vegna henta óafengd vín ekki til
matargerðar. Með suðu minnkar alkóhól umtalsvert eða hverfur. Chef Macrina vín eru
ódrykkjarhæf og henta eingöngu til matargerðar.

Mekka Wines & Spirits býður upp á veisluráðgjöf og er með heimsþekkt vörumerki í sínum flokkum í ÁTVR.
Starfsfólk Mekka Wines & Spirits hefur mikla reynslu og er þekkt fyrir
framúrskarandi þjónustu og mikið vöruúrval þar sem flestir finna
eitthvað við sitt hæfi.
Mekka Wines & Spirits býður upp á ráðgjöf um val á víni með mat og
einnig hversu mikið magn þarf í veisluna.
Á að bjóða hvítvín og rauðvín, freyðivín eða kannski eitthvað sterkt líka?

Fáðu ráðgjöf frá fagfólki fyrir veisluna.
Ráðgjafar:

Rauðvínssósa:
5 stk
2 msk
4 dl
6 dl
1 stk
30 gr

skalottulaukar
cherry edik
rauðvín
nautasoð (má vera úr krafti)
timjangrein
smjör

CHEF MACRINA vínin fást í matvörubúðum.
Chef MACRINA vin til matargerðar á að nota
í sósuna og geymast i nokkrar vikur eftir opnun.

Skrælið og saxið skalottulaukinn fínt, hitið laukinn í potti í 3 mín. Bætið sherry ediki ásamt einni
timjangrein. Hellið rauðvíni í pottinn og sjóðið niður í kjarna. Bætið við nautasoði og sjóðið rólega
í 15 mín. Sigtið laukinn úr og þykkið sósuna með maizenamjöli. Að lokum er smjöri pískað útí.

Erna Dís Gunnþórsdóttir erna@mekka.is . . . . . . . . . . . . . . . . . 856-2765
Rúnar Þór Guðmundsson runar@mekka.is . . . . . . . . . . . . . . . 856-2754
Sveinn Helgi Kjartansson sveinn@mekka.is . . . . . . . . . . . . . . 856-2757

4 HVÍTVÍN 4 RAUÐVÍN
•

ÁSTRALÍA

JACOB´S CREEK SEMILLON – CHARDONNAY
Frábært sumarvín sem hefur unnið til fjölda verðlauna. Eitt mest selda
vínið frá Ástralíu undanfarin ár.
Verð í Vínbúðinni: 1.999.

JACOB´S CREEK CHARDONNAY
Frábært eitt og sér en hentar sérstaklega vel með sjávarréttum af ýmsu
tagi. Silungur og bleikja passa einnig vel með sem og salöt og kjúklingur.
Verð í Vínbúðinni: 1.999.
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MIKILL METNAÐUR Í ÁSTRALÍU Fyrir meira en 150
árum plantaði Þjóðverjinn Johann Gramp vínvið í suður-ástralska dalnum Barossa Valley, á bökkum ár sem nefnist Jacob´s
Creek. Síðan þá hafa vín frá dalnum notið vinsælda og þess má
geta að vínkjallarar Johanns Gramp sjálfs eru enn í notkun. Vínin
eru framleidd af fyrirtækinu Pernod Ricard. Vín Jacob´s Creek
þykja að mati vínfólks mjög fersk og hafa notalegan keim en vínin
eru þau þekktustu frá Ástralíu. Þannig er hægt að finna um 80
prósent víntegunda Jacob´s Creek í meira en 60 löndum.
Hérlendis er hægt að fá á annan tug víntegunda frá Jacob´s
Creek en stefna Ástralanna hefur verið að framleiða vín sem
henta við öll tækifæri og eru góð hvort sem þau eru drukkin
strax eða geymd fyrir sérstök tilefni. Mikill metnaður er innan
búða Jacob´s Creek þar sem kappkostað er að betrumbæta
framleiðsluna á hverju ári.
Víngerð byggist ekki á einfaldri uppskrift heldur er hún mörg
viðkvæm skref, hið fyrsta er tekið á vínekrunni og lýkur með því
að vínflöskunni er stillt upp í hillum vínbúða. Forsvarsmenn Jacob´s Creek segjast hafa þau einkunnarorð að vínin endurspegli
„ávextina sem við fengum upphaflega á ekrunni“.

JACOB´S CREEK RIESLING
Frekar þurrt en jafnframt ávaxtaríkt vín, mjög aðlaðandi karakter með
undirliggjandi lime og sítrus. Vín í góðu jafnvægi með kraftmiklu og
þægilegu eftirbragði.
Verð í Vínbúðinni: 1.999.

JACOB´S CREEK THREE WINES SEMILLON
– SAUVIGNON BLANC – VIOGNER
Dúndur blanda þriggja skemmtilegra berjategunda sem í senn sameina
frískleika og höfugleika. Frábært með fiskréttum af ýmsu tagi og einnig
gott með ljósu kjöti.
Verð í Vínbúðinni: 2.299.

JACOB´S CREEK SHIRAZ – CABERNET SAUVIGNON
Jacob´s Creek Shiraz Cabernet er vín sem hefur fyrir löngu sannað gildi
sitt og er eitt vinsælasta vínið frá Ástralíu hérlendis. Gott eitt og sér en
frábært með fjölbreyttum mat.
Verð í Vínbúðinni: 2.099.
FAGFÓLK BAK VIÐ BORÐIÐ Starfsmenn verslunarinnar Kjötkompaní veita viðskiptavinum ráðgjöf um eldun hráefnisins og meðlæti en í
búðinni má fá allt sem til þarf í máltíðina, frá forrétti til eftirréttar. Verslunin er í Dalshrauni 13.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

Góð ráðgjöf mikilvæg
JACOB´S CREEK SHIRAZ
Ljúffengt vín, meðalfylling og þéttur ávöxtur í frábæru víni skilar sér í
glasið. Mjúkt vín með nettum eikartóni. Kraftmikið og hentar vel með
nautakjöti og villibráð.
Verð í Vínbúðinni: 2.099.

JACOB´S CREEK CABERNET SAUVIGNON
Mjög aðgengilegt vín. Þétt meðalfylling gerir þennan höfðingja að hvers
manns hugljúfa. Steinliggur með steikum af ýmsu tagi.
Verð í Vínbúðinni: 2.099.

JACOB´S CREEK THREE WINES SHIRAZ – CABERNET
SAUVIGON – TEMPRANILLO
Flott blanda af þrúgum sem gerir þetta vín ómótstæðilegt með kjötréttum
af ýmsu tagi og grillsteikur henta gríðarlega vel með þessu víni.
Verð í Vínbúðinni: 2.299.

Í Hafnarfirði er rekin sælkeraverslunin Kjötkompaní sem býður upp á alls kyns spennandi vörur
í kjötborðinu, tilbúna rétti og ýmiss konar meðlæti að ógleymdum for- og eftirréttum.
ón Örn Stefánsson matreiðslumeistari er einn af
þremur eigendum verslunarinnar. „Við stílum inn á heildarlausnir þannig að viðskiptavinir
okkar geti komið til okkar og gengið að öllu sem fylgir góðri máltíð,
allt frá forrétti til eftirréttar sem
og meðlætis. Þá leggjum við mikið
upp úr því að bjóða flottar steikur og að kjötið sé allt þannig meðhöndlað að það sé fullmeyrt og
klárt á grillið eða í ofninn en það
vantar oft upp á í verslunum að
kjötið sé hreinlega klárt til eldunar,“ segir Jón Örn.
Nautakjötið sem boðið er upp á í
Kjötkompaníi er sérvalið frá Sláturhúsinu á Hellu og lambakjötið kemur beint frá bónda, norðan úr Öxnadal, og að sögn Jóns
er holdmikið kjöt valið í kjötborðið. „Seinni part vikunnar eru
grillsteikurnar afar vinsælar og
mikið um að fólk komi á leið í bú-

J

EIGIN FRAMLEIÐSLA Sælkeravörur
Kjötkompanís eru þeirra eigin framleiðsla.

staðinn og kaupi þá gjarnan líka
forrétti, svo sem paté, gæsabringur eða heitreyktar andabringur og
viðeigandi sósur með en við erum
með gott úrval af heitum og köldum sósum. Einnig eru kartöfluréttir og salöt vinsæl og eftirréttir svo
sem sælkeraterta, ostakökur eða
súkkulaðimús en við framleiðum
allt sjálfir sem við seljum.“ Tilbúnar fyllingar, eins og í svínalundir og lambahryggi, hafa svo notið
mikilla vinsælda.
Fyrri part vikunnar eru svo til-

búnir réttir sem þarf bara að hita
upp, kjúklingaréttir, kjötbollur,
kartöflumús og fleira til, vinsælt
að sögn Jóns. Á föstudögum og
laugardögum er boðið upp á sushi
þannig að vöruúrvalið er breitt.
„Við leggjum mikið upp úr því að
vera eingöngu með fagfólk bak við
borðið, kjötiðnaðar- og matreiðslumeistara, þannig að við getum
veitt allar upplýsingar. Kúnninn
spyr og spáir mikið og við höfum
brugðist við með því að bjóða upp
á kynningar, svo sem vínkynningar, í búðinni og það hefur mælst
vel fyrir en þá höfum við fengið
fagfólk frá Mekka hingað til okkar
til að gefa góð ráð um val á víni
með matnum. Fólk hefur virkilega
gaman af því að spá fyrirfram í
hvað á að drekka með kjötinu sem
og hver eftirrétturinn á að vera.
Og okkur finnst mikilvægt að viðskiptavinurinn fari ekki héðan út í
lausu lofti.“
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3 FORDRYKKIR, KOKTEILAR OG HEITIR DRYKKIR

SPOT Oddur Gunnar Hauksson, einn eigenda
skemmtistaðarins Spot í Kópavogi, útbjó fordrykkinn
Beefeater GT, kokteilinn Mojito með Bacardi Razz
og heita drykkinn Irish coffee.

Beefeater GT

Razz Mojito

3-6 cl Beefeater Gin
Klaki og lime-bátar
Fyllt upp með Tonic

4cl Bacardi Razz
4-5 hindber
2 tsk. hrásykur
5-6 mintulauf
Sprite

Hrærður.

Orange starter

Aquamarine

Kaffi Royal

8cl Jacobes Creek Sparkling
4cl Burn
2cl Joseph Cartron Triple Sec

3cl Finlandia
2cl Joseph Cartron Curacao Bleu
9cl eplasafi

Byggður. Hvert lag sett ofan á hitt og
þurrís bætt við.

Hrist í klaka.

3cl Martell Koniak VSOP
1 tsk. púðursykur
Rjómi
Súkkulaðispænir

Irish kaffi

Bacardi Razz,
hindber, hrásykur og mintulauf
marin saman.
Glas fyllt svo af
muldum klaka og
fyllt með Sprite.

3-6 cl Jameson
1 tsk. púðursykur
Fyllt upp með kaffi
Hálfþeyttur rjómi
Súkkulaðispænir
Hrærður og svo rjómi ofan á.

ORANGE Ívar Agnarsson, yfirbarþjónn á veitingastaðnum Orange í Hafnarstræti 20, útbjó Jacobs Creek
Sparkling með Joseph Catron líkjör, Finlandia kokteil og
heita drykkinn Kaffi Royal.

Hrærður og svo rjómi á toppinn.

VEGAMÓT Guðmundur Finnbogason,
rekstrarstjóri og einn
af eigendum Vegamóta, útbjó fordrykkinn Jarðarberja Martini, kokteilinn Mojito
og heita drykkinn
Kahlua-kaffi.

Jarðarberja Martini

Jarðarberja Mojito

Kahlua kaffi

6cl Martini Bianco
Fyllt vel með klaka
jarðarber

4cl Bacardi Razz
3-4 fersk jarðarber
3 sykurmolar
5-6 mintulauf
Sprite

3cl Kahlua
1 tsk. hrásykur
Fyllt upp með kaffi
Hálfþeyttur rjómi
Súkkulaðispænir

Hrærður.

Bacardi Superior,
jarðarber, sykurmolar og mintulauf
marin saman. Glas
fyllt svo af muldum
klaka og fyllt með
Sprite.

Hrærður og svo
rjómi ofan á.
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VÍN Í HANDHÆGUM UMBÚÐUM

Ljúftí lautarferðirnar

Crin Roja vínin henta vel við mismunandi tækifæri þar sem þau fást í þremur mismunandi stærðum.
Ef sumarbústaðaferð er fyrirhuguð er hentugt að grípa með sér kassa en vínið geymist vel. Þegar
boðið er til veislu í góðra vina hópi eru flöskurnar fallegar á borði og minnstu flöskunum má síðan
lauma í nestiskörfuna þegar halda skal í rómantíska lautarferð.

Crin Roja Cabernet Sauvignon Syrah
Fæst í háu og fallegu 3 lítra boxi. Vínið er
kirsuberjarautt með meðalfyllingu. Þar má
finna dökk ber, hindber, lyng, krydd og vanillu
en vínið er 4 mánuði á amerískum eikartunnum. Góð fylling og langt eftirbragð.
3 lítra box – verð í vínbúðum 5.990 kr.

Crin Roja Tempranillo er klassískur tempranillo frá Spáni.
Vínið hefur rúbínrauðan lit og kryddaðan keim sem blandast vel
við ávöxtinn í víninu, kirsuberin og sólberin njóta sín vel í bland
við léttan eikarkeim. Meðalfylling og langt eftirbragð.

Crin Roja Macabeo kemur frá Spáni. Það hefur ljóssítrónugullinn lit,
er létt og snarpt en hefur samt góðan keim af hunangi, karamellum og
blómaangan. Það sem gefur víninu góðan ferskleika er sítrusinn og
melóna í bragði. Eftirbragðið er nokkuð milt og hressandi.

3 lítra box – verð í vínbúðum 5.490 kr.
750 ml flaska – verð í Vínbúðum 1.490 kr.
187 ml flaska – verð í vínbúðum 450 kr.

3 lítra box – verð í vínbúðum 5.090 kr.
750 ml flaska – verð í Vínbúðum 1.490 kr.
187 ml flaska – verð í vínbúðum 430 kr.

KAMPAVÍNSGLASIÐ TEKIÐ VIÐ AF SKÁLINNI Kampavín er
borið fram í sérstökum glösum, annars vegar kampavínsglösum,
eða það sem úr engilsaxnesku myndi vera beinlínis þýtt sem kampavínsflauta, en það eru há, mjó glös á háum fæti. Þetta glasaform er
langalgengast undir eðalvínið en annað ekkert síður skemmtilegra er
kampavínsskálin. Glashluti hennar er skálarlaga og fóturinn er mun
styttri og snubbóttari en á hinu fyrrnefnda. Kampavínglasið hefur nær
alveg tekið við af kampavínsskálinni. Sú síðarnefnda á sér reyndar
merkilega sögu, en mýtan er sú að form glassins sé lagað eftir brjósti
einhverra frönsku aristókvennanna eins og Marie Antoninette og
Madame de Pompadour. Skálin var sérstaklega hönnuð í Englandi fyrir
kampavín árið 1663 en nú hefur hún nær alveg fallið úr tísku. Kampavínsglasið hefur sigrað vínheiminn, glasið þykir sérlega vel hannað,
langur fóturinn gerir vínunnandanum auðvelt að halda á glasinu og
kampavínið helst vel kælt í glasinu þar sem höndin þarf ekki að halda
utan um glasið.
ÖFLUGT ANDOXUNAREFNI Á það hefur verið bent
að rauðvínsdrykkja geti verið holl, sé þess neytt í hófi.
Resveratról er eitt þeirra efna sem er að finna í rauðvíni
og vínberjahýði. Þar er á ferð afbrigði af pólífenól sem
er sérlega öflugt andoxunarefni og má finna í ýmsu
grænmeti, hnetum, korni og ávöxtum, þar á meðal í
vínberjum eða réttara sagt vínberjahýði.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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MENNING

NÝ BÓK EFTIR

EVU HAUKSDÓTTUR
Brúðgumi Baltasars var íslenska trompið á norrænu kvikmyndahátíðinni í Rúðuborg
sem er nýafstaðin.
MYND SÖGN

Yfirhundar
OG VÉLSAGIR
Framlag Íslendinga til norrænu kvikmyndahátíðarinnar í Rúðuborg, sem haldin var dagana 10. til 21.
mars, var að þessu sinni Brúðguminn eftir Baltasar
Kormák.

Útgáfuhátíð í
Reykjavík Art Gallery,
Skúlagötu 30, í dag
kl. 16-18.
Allir velkomnir!

KVIKMYNDIR EINAR MÁR JÓNSSON
Áhorfendur tóku henni harla vel,
einkum kom hún skemmtilega á
óvart þeim sem lifa í þeirri trú
að kvikmyndir frá Norðurlöndum
séu æfinlega myrkar, drungalegar og sjálfsmorðsörvandi, og fór
því svo að hún hlaut þau verðlaun
sem kennd eru við „unga, evrópska áhorfendur“, en þau veitir
dómnefnd framhaldsskólanema
frá ýmsum löndum. Reynslan
hefur oft sýnt að þessi ungmenni
eru fundvís á góðar kvikmyndir,
og hefur mér gjarnan virst meira
mark takandi á þessari verðlaunaveitingu en aðalverðlaunum
hátíðarinnar.
Svo var einnig að þessu sinni.
Aðalverðlaunin hlaut norska myndin „Upperdog“ eftir Söru Johnsen.
Í henni fléttuðust saman ýmsar
sögur, aðallega var fjallað um
tvö systkini af asískum uppruna,
sem hafa verið ættleidd í Noregi
en lent hjá gerólíkum fjölskyldum, bróðirinn í ríkidæmi en systirin í fátækt, og alist upp án þess
að vita hvort af öðru. Svo kemur
til skjalanna ung pólsk vinnukona
sem verður til þess að leiðir þeirra
liggja saman. Inn í þetta kemur
svo önnur saga, alveg óskyld, um
ungan Norðmann sem er í herliði
lands síns í Afganistan, en verður
fyrir þeirri óheppni að á örðugri
stund þegar hann sér svipi tilræðismanna birtast í náttmyrkrinu
og miðar því byssu sinni höstuglega á afganskt enni, er blaðakona
á næstu grösum með myndavél
og smellir af. Myndin fer í blöðin, inn á áróðursspjöld gegn þátttöku Norðmanna í styrjöldinni og
verður til þess að ungi maðurinn
þarf að heilsa upp á herrétt, þar
sem hann er þó sýknaður. Allt er
þetta ákaflega í takt við tímann –
og það bætist við að vegna þeirrar
pólsku er hluti myndarinnar talaður á ensku – en einhvern veginn
tengjast þessir þræðir illa saman,
þeir verða klisjukenndir og virka
ósannir. Lykilatriði myndarinnar
eru klúður. Ekki varð ég var við að
áhorfendur væru hrifnir.
Þeir tóku hins vegar ákaflega
vel dönsku myndinni, „Applaus“,
eftir Martin Pieter Zandvliet, svo
það þurfti að hafa aukasýningu,
og hún fékk að lokum ein verðlaun. Þar segir frá leikkonu sem
er að reyna að koma undir sig
fótunum eftir stórar drykkjur og
erfiðan skilnað og kraflar á bökkum áfengisfensins. Hún leikur á
kvöldin í „Hver er hræddur við

Virginíu Wolf?“, með miklum tilþrifum að því er virðist, og reynir þess á milli að fá börnin sín
aftur. En hún gerir sér grein fyrir
því í lokin að hún er enn í allt of
miklu ójafnvægi til að geta hugsað um þau. Fyrir utan samkeppnina kenndi að venju margra grasa
í Rúðuborg. Þar var m.a. sýnd nýjasta mynd Dags Kára, „Góða hjartað“, sem var ekki með í keppninni, kannske af því hún var talin
bandarísk, en fékk ágætar undirtektir þegar ég sá hana. Og svo
voru sýndar þrjár myndir eftir
Theo van Gogh þann sem músliminn skaut, m.a. hin stórfurðulega mynd „Viðtal“, sem segir frá
því þegar blaðamaður fer að taka
viðtal við unga og fræga leikkonu,
beitir öllum ráðum til að veiða
upp úr henni leyndarmál en fellur illilega á eigin bragði, – í lokin
er hann sjálfur kominn í „viðtal“,
en hjá lögreglunni út af morði sem
hann er nú allt í einu uppvís að.
Ekki bar því á öðru en kvikmyndahátíðin í Rúðuborg fengi
góðar undirtektir meðal áhorfenda, nú þegar hún var haldin í
tuttugasta og þriðja skiptið. En
nú er mjög að henni kreppt, eins
og fram kom í því að það þurfti
greinilega að draga saman seglin.
Vegna kreppunnar, og kannske
af einhverjum pólitískum ástæðum líka, hafa styrkveitingar verið
skornar við nögl, og sumar þeirra
felldar niður. En það væri mikill
skaði ef hún legðist niður, því hún
er ekki aðeins tækifæri til að koma
kvikmyndum frá Norðurlöndum á
framfæri í Frakklandi heldur líka
til að leiðrétta ýmislegan misskilning Frakka gagnvart norrænni
kvikmyndagerð og reyndar norrænni menningu almennt. Merki
um slíkan misskilning mátti sjá
í franskri heimildarmynd um
nýja kvikmyndalist í „Skandinavíu“ sem virtist upphaflega gerð
fyrir sjónvarp og var sýnd á hátíðinni. Eftir henni að dæma var það
meginstefna kvikmyndahöfunda í
norðri að skjóta Bandaríkjamönnum ref fyrir rass í gerð hryllingsmynda. Til marks um það var
sýnt atriði þar sem tvær sveitir
manna geystust grenjandi hvor
á móti annarri, önnur var vopnuð
öxum en hin handhægum vélsögum, og hausarnir fuku og blóðinu
rigndi … Því er gott að menn fái
að vita að til eru kvikmyndahöfundar á Norðurlöndum sem fylgja
annarri stefnu.

Ágeng bók um einsemd mannsins í heimi sem einkennist af hræsni,
hégómleika og ofvaxinni blygðunarkennd.
Sjálfshjálparbók handa öllum þeim sem einhvern tíma hafa
efast um ríkjandi hugmyndir samfélagsins.
Fjöldi ljósmynda eftir Ingólf Júlíusson.

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík
s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Meiri orka og betri
einbeiting!
Upplagt í próflesturinn og vorverkin!
Énaxin er jurtabætiefni með m.a. Rhodiolu og Schisandra sem
eru frábærar til að bæta orku, einbeitingu og lífgleði. Fáanlegt
bæði í mixtúru- og töfluformi. Upplagt að byrja á kúr og taka
fyrst inn mixtúruna og viðhalda áhrifun¬um með töflunum.

Ingibjörg Haraldsdóttir skáldkona.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ó að lífið væri ljóð
Nú er rétti tíminn
til að léttast!
Metasys er snilldarefni fyrir þá sem þurfa að léttast, auka orku
og úthald. 100% náttúrulegt efni sem kemur þér í kjörþyngd.

Bætt liðheilsa,
betri lífsgæði
NutriLenk er gott bætiefni og
frábært byggingarefni sem hefur
hjálpað fjölmörgum Íslendingum
að bæta liðheilsuna og aukið
lífsgæðin þeirra til muna!

Himnasending fyrir
meltinguna!
Pro-Gastro8
Himnasending fyrir meltinguna. Pro-Gastro 8 er minnst auglýsta
og ein mest selda heilsuvaran á Íslandi. Fólk með flóknustu meltingarvandamál hefur fengið verulega bót með því að nota þessa
vönduðu náttúrulegu góðgerla. Pro-Gastro 8 er oft kallað franska
leyndarmálið bak við flatan maga

Ofangreindar vörur fást í flestum apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Bókmenntir ✶✶✶✶
Ljóðasafn
Ingibjörg Haraldsdóttir

L

jóðasafn Ingibjargar Haraldsdóttur sem kom út á
síðasta ári er kærkomin bók. Allar ljóðabækur
Ingibjargar, sem margar hverjar hafa verið ófáanlegar
um árabil, eru hér saman komnar og úrval þýðinga hennar. Bókinni fylgir Dagný Kristjánsdóttir
úr hlaði með grein um ljóð skáldkonunnar sem kallast af mikilli
smekkvísi á við stílbrögð ljóðanna
og hugblæ; orðvör grein, yfirveguð og yfirlætislaus, í senn alþýðleg og fróð, vekur spurnir fremur en að veita svör við öllu, opnar
lesandanum sýn á það sem augað
mætti greina að baki málsins og
eggjar hann til dáða með vísan í
heimspeki og lærdóm fremur en
að taka af honum ómakið og botna
fyrir hann vísuna. Til fyrirmyndar hvernig fræðikonan dregur
sjálfa sig í hlé, ber augljósa virðingu fyrir skáldinu og lesandanum, forðast að láta ljós sitt skína
og lætur skáldskapinn tala sínu
máli. Kona um konu.
„Las bókina á enda án þess að
líta upp, gat ekki lagt hana frá mér
fyrr en í lokin“ eru vinsæl dómsorð um spennubækur – en 330
síðna ljóðasafn? Fullgildur dómur
í þessu tilfelli. Var hugfanginn
af bókinni og undrast að safnbók
geti myndað svo markvissa listræna heild (sem raun ber vitni)
með innra samræmi, innri tilsvörun og stígandi. Sérhver ljóðabókanna er þaulhugsuð (eins og ljóðin
sjálf), byggð upp einsog bragvíst
ljóð eða orðagaldur með áhrifaríkum endurtekningum og framvindu sem lýtur eigin sértæku
tímaskyni og speglar því gjarnan veruleikann í tvöfaldri skuggsjá, ytra lífs og eigin listar. Og
safnið í heild sinni lýtur lögmálum sömu ögunar – næstum einsog
sígild epík – og nær hámarki með
ljóðabókinni Hvar sem ég verð
(2002) sem tvímælalaust er ein
besta bók nýrrar aldar á íslensku
og hrein unun að gefa sig henni á
vald. Ljóð sem magna máttugan

seið með hæverskum orðum, jafnvel þögn og eins konar andakt sem
þó er víða myrk og jafnvel grimm.
Ljóð sem blása í næstum ósýnilegar glæður sem kveikja í sömu svipan tignarlegt bál í hugskoti lesandans, síðu eftir síðu, „stríð eftir
stríð“ (232) – „ó að lífið væri ljóð“
(136). Þýðingarnar virka síðan
einsog áhrínisorð í lokin eða hnitmiðuð samantekt, bergmála inntak
bókarinnar og árétta erindið þótt
nýjar raddir kveðji sér þar hljóðs.
En eins og allir vita er skáldkonan
í hópi fremstu þýðenda á íslenska
tungu; á stórvirki að baki í þeim
efnum, skáldsögur og ljóð.
Seint verða þau sannindi ofkveðin að nútímaljóði er næsta vonlaust að lýsa með öðrum orðum en
ljóðinu sjálfu. Endursögn jafnan
marklaus eða beinlínis villandi.
Það má greina ljóðið og túlka, spá í
það, spyrja að vild, meta gildi þess
og ágæti (með rökvísi og tilfinningu, dómgreind og skynjun), en
sé „efni“ þess aðgreint frá „forminu“, þess freistað að afklæða ljóðið „búningi“ sínum og sniði í leit
að efnislegum kjarna og innri eigindum, er lesandinn jafnan á villigötum. Inntak ljóðsins er fólgið í
formgerð þess; venslum og afstæðum allra þátta, „innri“ jafnt sem
„ytri“. Hvað? og hvernig? er þar
ein og sama spurningin (þótt ritrýnir leiki sér gjarnan að því til
glöggvunar og einföldunar að stía
þessum spurningum sundur um
stundarsakir). Skáldskapur Ingibjargar Haraldsdóttur er hreinræktað dæmi um þessa eiginleika
nútímaljóðsins og mjög snúið að
skilgreina eða útlista einkenni
ljóðanna og ágæti. Kennitákn
þeirra er skáldlegur þroski; tær
og fullsköpuð orðlist sem þó liggur mikið á hjarta. Einkennandi er
hversu mögnuð og víðtæk hughrif
þau vekja með einföldum orðum
og sparsömum brögðum, hversu
skír þau eru og einföld (óflókin)
en þó ávallt nýmæli: afhjúpa látlaust hið óvænta, valda hugljómun
sem í senn er vitræn hrifning og
tilfinningaleg, og hvernig þau endurskoða stöðugt og endurmeta hugtakið „tími“. Dæmi eru mýmörg.
Flökt (bls. 197) er úr ljóðabókinni
Höfuð konunnar (1995) og endar í
spurn:

Skuggar okkar
vængjaðir
milli dags og nætur
Svefnvana kyrrð
Vagnhjólaskrölt
í götuljósaskini
Hrekk upp úr draumi:
er tíminn enn
á sínum stað?
Var það ég
sem villtist?
Þá má benda á ljóðið Núna (bls.
174) úr sömu bók.
Alvara einkennir einnig ljóð
skáldkonunnar og að sjálfsögðu
áhersla þeirra á veröld konunnar,
jafnt hugarheim sem samfélag, og
(sér)stöðu í samtímanum. Mælandinn er jafnan kona og sjónarhornið
er vísvitandi kynbundið, ljóðin eru
víða mjög persónuleg og „lýrísk“
í þeim skilningi að skáldið sækir
óspart viðmið í eigin ævi og reynslu,
opnar hug sinn og hjarta, ljóðin eiga
sér víða rót í raunverulegum atvikum en eru þó aldrei „einkaleg“ eða
sjálfhverf. Og alvara þeirra er allt
í senn siðleg, pólitísk og kvenleg.
Ljóðin, einkum framan af, eru líka
meðvitað „andóf“ gegn tor- og tvíræðni atómskáldanna (sem flest
voru karlar), og sniðganga það
frumeinkenni módernismans að
fjalla (öðrum þræði) um sjálf sig,
Skáldskapinn og Orðið. En þó erindið sé brýnt, alúðin blóðheit og boðorðið ágengt, tala ljóðin ógjarnan
út og gefa lesandanum færi á þrotlausri leit. Botnum þetta með yndislegu ljóði: Endurkomu (bls, 147) úr
Nú eru aðrir tímar (1989):
Þá kom hún og sá
að allt hafði breyst
nema ekkert
ekkert var eins
nema allt
og margt hafði gleymst
en lifði og var
þrátt fyrir árin
sem liðu
þá kom hún og sá
líf sitt gára
lygnan flöt
tímans
óendurkræft líf sitt
Sigurður Hróarsson
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[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

AÐ TJALDABAKI
Í tengslum við afmæli Erlings
Ebenesers Halldórssonar,
leikskálds og þýðanda, sem
verður
áttræður
á morgun,
hafa þau
tíðindi
borist
út að á
komandi
hausti
sendir hann frá sér þýðingu
sína á Gleðileiknum guðdómlega eftir Dante. Erlingur
hefur á seinni árum heldur
betur tekið til hendinni í þýðingum á úrvalsverkum vestrænnar menningar: Gargantúi
og Pantagrúll eftir Rabelais,
Satýrikon eftir Petroníus og
Tídægru eftir Boccaccio.
Hann mun vera þriðji þýðandinn sem tekst á við Dante
en Guðmundur Böðvarsson
og Sigríður Einarsdóttir þýddu
brot af verkinu á síðustu öld.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Heimildarmyndin Tek ég hatt
minn og staf eftir Hjálmtý
Heiðdal var nýlega sýnd í Ríkissjónvarpinu og samkvæmt
mælingum var
áhorf 32
prósent
sem
menn
segja
stappa
nærri að
80 þúsund Íslendingar hafi
séð myndina. Þeir sem misstu
af myndinni geta séð hana í
endursýningu 4. apríl.

Langar þig að sjá eldgosið á Fimmvörðuhálsi?
Við erum með ferðir á hverju kvöldi kl. 18:00 og bjóðum þér að slást í hóp áhugasamra ferðalanga
víða að úr heiminum. Farið er frá Umferðarmiðstöðinni við Vatnsmýrarveg í þægilegri rútu og ekið
sem leið liggur um Suðurlandsveg. Ekið er að Fljótsdal, innsta bænum í Fljótshlíð, og stoppað þar.
Í góðu skyggni sést gosið vel frá þeim stað. Stoppað er við Fljótsdal í 2 ½ - 3 klst. og síðan ekið
til baka til Reykjavíkur. Ensku- og íslenskumælandi leiðsögumaður er með í för.

Ferðaupplýsingar
Daglega kl. 18:00 frá BSÍ.
Lengd 6 klst.
Verð 7425 ISK 9900 ISK
Börn 0 - 11 ára ferðast frítt.
Börn 12 - 15 ára borga hálft fargjald.

✂
Sérstakur
25% afsláttur

Innifalið
Rútuferð og leiðsögn.

Bókaðu núna í síma 580 5450

veittur lesendum blaðsins.
Bókaðu núna á www.re.is
Klippið út miðann og afhendið
hann þegar greitt er fyrir ferðina.
Einnig er hægt að bóka beint á netinu
og virkja afsláttinn með kóðanum FB990310.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

EXPO · www.expo.is

Eftir páska er væntanlegt á
markað bókverkið Ekki lita út
fyrir – sjálfshjálparbók handa
sjálfri mér og öðrum ýlandi
dræsum eftir Evu Hauksdóttur, aktífista og fyrrum Nornabúðareiganda.
Í bókinni
gefur að
líta mikið
safn ljósmynda,
spurningalista
til lesanda og opinskáa
þroskasögu konu frá bernsku
til fullorðinsára. Af lokapróförk má sjá að hér er á
ferðinni verk sem mun vekja
mikla athygli og umtal, enda
opinskátt og berort um hag
kvenna, bæði hennar sjálfrar
og almennt.

ELDGOSAFERÐ

BSÍ - Umferðarmiðstöðin / 101 Reykjavík /

580 5400 / main@re.is / www.re.is

Stærð: 550 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2010
Brunabótamat: 0

Sunnakur
210 Garðabær
Einstök lóð á besta stað til sölu

Bær

Verð: 0
Einstök lóð á besta stað í Akralandinu í Garðabæ.
Nánari lýsing: Lóðin er ein sú stærsta í Akralandinu (1039 fm) og er innst í botlanga. Búið er að teikna
einstaklega glæsilegt um það bil 550 fm hús á lóðinni og hefur engu verið til sparað. Búið er að setja
púða undir húsið og jarðvegs skipta svo til allri lóðinni þar sem gert er ráð fyrir miklum pöllum og
útisvæði til að njóta veðurblíðunar. Einstök lóð á veðursælum stað.

Hallveigarstígur 6
101 Reykjavík
TIL SÖLU -- LÆKKAÐ VERÐ

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
8936001
beggi@remax.is

&RAMÒRSKARANDI SÎLUFULLTRÒAR
p FRAMÒRSKARANDI ¹RANGUR
Súlunes 7 neðri hæð

Stærð: 62,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 12.500.000

Lind

210 Garðabær
Glæsileg neðri sérhæð í tvíbýli

Stærð: 167,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 30.500.000

Lind

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi
8966751

Edwin Árnason
Sölufulltrúi
893 2121

bergurst@remax.is

edwin@remax.is

OPIÐ HÚS - 26.MARS KL : 13.00 -13.30

Opið hús Sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Verð: 17.900.000

OPIÐ HÚS Á LAUGARDAGINN 26.MARS KL. 13.00 - 13.30
Falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Hallveigarstíg til sölu.
Björt og rúmgóð stofa, stór herbergi. Fallegt eldhús og baðherbergi nýlega tekið í gegn. Parket á
gólfum nema í baðherbergi og eldhúsi þar sem eru flisar.
ALLAR NÁNARI UPPLÍSINGAR VEITIR EDWIN Í SÍMA : 893 2121 EÐA Í EMIL : EDWIN@REMAX.IS

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lind

111 Reykjavík
*Stórfenglegt útsýni* Lækkað verð*

Endaraðhús, 223,3 m² á tveimur hæðum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Gólfhiti. Snjóbræðsla. Húsið er
frágengið að utan og að innan eru steyptir veggir og gifsmilliveggir tilbúnir til spörslunar.
Neðri hæð: Innb. bílskúr er með innang. úr íbúð. Forstofa. Tvö rúmgóð svefnherb. Gestasnyrting, gert
ráð fyrir sturtu. Geymsla með glugga. Þvottaherb. Sjónvarpshol er með útgengt á lóð.
Efri hæð: Tvö rúmg. svefnherb. Baðherb., gert er ráð fyrir baðkari og sturtu. Eldhús. Stofa m/útgengt á
hornsvalir.

Marteinslaug 3
113 Reykjavík
TIL LEIGU - LAUSAR 1. APRÍL

Opið hús sunnudag kl. 15 - 15.30

Verð: 39.900.000

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali
8931819
eggert@remax.is

Lind

Verð: 16.500.000

Laus strax 3ja-4ra herb. 90,8 m² íbúð með stórfenglegu útsýni á 6. hæð í nýlega viðgerðu lyftuhúsi.
Suðvestursvalir. Frystihólf í kjallara.
Hol með fataskáp. Borðstofa er með útgengt á svalir. Stofa er með parket á gólfi. Eldhús er opið inn í
stofu og borðstofu. Búr er inn af eldhúsi. Tvö svefnherbergi eru með fataskáp. Í baðherbergi er ljós
innrétting, baðkar með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla er í kjallara. Hjólageymsla er á 1.
hæð. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara.

Dalbraut 20 íbúð 106
Senter

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 16.500.000

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16 - 17

thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Æsufell 2 íbúð 604

Stærð: 223,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

203 Kópavogur
* Fallegt útsýni yfir Elliðavatn*

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Fossahvarf 10 raðhús

Verð: 39.900.000

Björt og falleg 167,1fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi að Súlunesi í Garðabæ. Sér garður, frábær
staðsetning. Íbúðin er mjög björt og falleg, vönduð gólfefni og innréttingar.
Þrjú mjög stór svefnherbergi og eitt lítið gluggalaust til viðbótar. Frábær staðsetning á Arnarnesinu.
Húsið er í fínu standi. Garðurinn er mjög veðursæll og sólríkur með stórum palli og útigeymslu.
Nánari upplýsingar gefur Bergur Steingrímsson, s. 896 6751 eða bergurst@remax.is

105 Reykjavík
*Þjónustuíbúð*Lækkað verð*Laus*

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali
8931819
eggert@remax.is

Stærð: 76,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 18.000.000

Lind

Opið
Hús

Lárus Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050
larus@remax.is

Tvær íbúðir.

Opið hús sunnudag kl. 13.30 - 14.30

Verð: 135.000

Verð: 22.500.000

LAUS STRAX, 3ja herb. 76,1 fm. þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri, við Laugardalinn. Rúmgóðar svalir
eru yfirbyggðar að hl. Fallegur garður og púttvöllur.
Hol með fataskáp. Stofa með útgengt á svalir. Gott eldhús. Tvö svefnherb. með fataskáp. Baðherb.
með góðri innréttingu, sturtu og tengi fyrir þvottavél. Geymsluherb. er í íbúð, auk ca. 5 fm. sérgeymslu
kjallara. Sameiginlegt þurrkherb. og þvottahús. Lyfta og húsvörður.
Hringdu í Eggert, löggiltan fasteignasala í s: 8931819, eggert@remax.is

Skápar eru í forstofu og í herbergjum. Innihurðar eru úr eik. Í eldhúsi eru fallegar eikarinnréttingar frá
GKS og raftæki frá Siemens, keramik helluborð, bakaraofn uppþvottavél með viðarfront og háfur, allt
með burstuðu stáli. Herbergin eru með skápum upp í loft. Baðherbergi eru flísalögð á veggjum og gólfi,
baðkari með sturtuaðstöðu, upphengdu salerni. Flísalagt þvottahús inn í íbúð. Geymsla í sameign.
Stæði í bílageymslu. 3ja mánaða fyrirframgreiðsla eða bankaábyrgð. Leigjandi greiðir hússjóð.

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali
8931819
eggert@remax.is

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

Neðstaleiti 6
103 Reykjavik

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 27.890.000

LINDARFLÖT 7
Bær

210 Garðabær
EINBÝLI LÆKKAÐ VERÐ !!!

Stærð: 180,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 34.150.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720
oskar@remax.is

Til afhendingar strax.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15.00-16.00

Verð: 33.900.000

RE/MAX BÆR KYNNIR: Falleg og vel skipulögð og ný máluð 121 fm. 4 herbergja íbúð á 4. og efstu
hæð við Neðstaleiti með frábæru útsýni ásamt sér bílastæði í bílageymslu alls 150 fm. Húsið var í
sumar allt tekið í gegn að utan þ.a.s. sprunguviðgert og málað að hluta. Málningarvinnu verður lokið
vorið 2010 og er greidd af seljanda. Aðeins þessi íbúð á hæðinni. Frábært útsýni. Afhending við
kaupsamning.

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali
512 3460
pall@remax.is

Verð: 50.600.000

Gott einbýli á einni hæð í þessu skemmtilega og fjölskylduvæna hverfi í Garðabæ. 3 góð svefnherbergi,
sjónvarpsstofa og rúmgóð stofa, U-laga hvít eldhúsinnrétting. Parket og flísar á öllum gólfum, gott
þvottahús með geymslu og sturtuherbegi. Sérstæður bílskúr, skjólsæll og góður garður, tvær
yfirbyggðar og hellulagðar verandir. Vertu velkominn í opið hús, allar nánari upplýsingar veitir
Óskar Jónsson í síma 773 6720 eða sendið á netfangið oskar@remax.is
OG VERÐIÐ MAÐUR, ÞAÐ SPILLIR EKKI.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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RAUÐUR LOGINN BRANN Áhugasama áhorfendur dreif að gosinu seinni hluta vikunnar til að fylgjast með náttúruöflunum í návígi. Myndin er tekin í ljósaskiptunum á miðvikudagskvöldið þegar hópur vélsleðamanna

virti gosið fyrir sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gos á milli jökla
Eldgosið á Fimmvörðuhálsi hefur vakið heimsathygli í vikunni.
Gosið hófst aðfaranótt sunnudags og ekkert bendir til að því
muni ljúka á næstunni. Ljósmyndarar Fréttablaðsins hafa skoðað eldsumbrotin úr lofti og frá jörðu niðri og eru þau tilkomumikil sjón eins og meðfylgjandi myndir sýna.

AÐGÁT SKAL HÖFÐ Gossprengingar með tilheyrandi grjóthruni fylgja gosinu á Fimmvörðuhálsi, auk þess

HRAUNIÐ YFIR GÖNGULEIÐINA Gossprungan liggur við gönguleiðina sem var um Fimmvörðuháls og fljótlega rann hraun úr henni yfir leiðina sem hefur verið ein sú vinsælasta hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem ferðalangar eru varaðir við eiturgufum sem fylgja gosinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ELDUR RENNUR Hraunfossinn sem rann niður í Hrunagil þar til í gær var mikið sjónarspil.

FRÉTTABLAÐIÐ/ATNON

ÉG ER CASANOVA

ÉG ER NIKON COOLPIX S3000. Nett, ﬂott og fáanleg í mörgum
litum. Með innbyggðri NIKKOR gleiðhornsaðdráttarlinsu, titringsjöfnun og
snjallandlitskerﬁ sem tryggir skarpari myndir. Íslenskar leiðbeiningar.
Ég er fullkominn félagi. www.iamnikon.is Verð 29.995
Heimilistæki, Suðurlandsbraut 26 – Sjónvarpsmiðstöðin, Síðumúla 2 – Beco, Langholtsvegi 84 – Fotoval, Skipholti 50b – MAX, Kauptúni 1 – Hagkaup, Smáralind – Tölvulistinn, Nóatúni 17 – Tölvulistinn, Reykjavíkurvegi 66 – Samkaup, Borgarnesi – Omnis, Borgarnesi – Hljómsýn, Akranesi
Omnis, Akranesi – Blómsturvellir, Hellissandi – Skipavík, Stykkishólmi – Samkaup, Grundarﬁ rði – Samkaup, Ísaﬁ rði – Kaupfélag V-Húnvetninga, Hvammstanga – Smárabær, Blönduósi – Samkaup, Blönduósi – Skagﬁ rðingabúð, Sauðárkróki – Heimilistæki, Akureyri – Tölvulistinn, Akureyri
Heimilistæki, Húsavík – Samkaup, Egilsstöðum – Tölvulistinn, Egilsstöðum – Samkaup, Seyðisﬁ rði – Samkaup, Fáskrúðsﬁ rði – Verslunin Pan, Neskaupsstað – Mosfell, Hellu – Heimilistæki, Selfossi – Tölvulistinn, Selfossi – Geisli, Vestmannaeyjum – Foto, Vestmannaeyjum
Heimilistæki, Reykjanesbæ – Omnis, Reykjanesbæ
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Í það minnsta eitt gott partí
Síðastliðinn fimmtudag voru liðnir fjórir áratugir frá því að Stuðmenn, hljómsveit allra landsmanna, stigu fyrst á svið á árshátíð
MH á Hótel Sögu. Kjartan Guðmundsson leit á nokkrar ljósmyndir og rifjaði upp ferilinn með Jakobi Frímanni Magnússyni.

V

ið vor um a ldrei
reiðir ungir menn
og verðum vonandi
aldrei reiðir gamlir
menn, heldur höfum
v ið a l lta f ver ið
fremur glaðir og skapgóðir. Og
svo er enn,“ segir Jakob Frímann
Magnússon, hljómborðsleikari og
einn stofnenda Stuðmanna sem
stigu fyrst á svið á Hótel Sögu
25. mars árið 1970 og fögnuðu því
fertugsafmæli sínu í vikunni.
Vart þarf að kynna Stuðmenn,
enda hafa þeir verið öðrum ötulli
við að halda landanum í stuði
þessa fjóra áratugi, með mislöngum hléum þó. Jakob nefnir einmitt þessar reglubundnu pásur
sem hluta af leyndardómnum að
baki langlífi sveitarinnar. „Stundum höfum við keyrt Stuðmenn
stíft í skamman tíma, stundum

í langan tíma og tekið breik inn
á milli, stundum í árum talið og
stundum mánuðum. Það skiptir
máli og auðvitað líka þau sterku
bönd sem mynduðust strax í upphafi. Allir eru góðir vinir og það
er alltaf gaman. Þegar best hefur
tekist til hefur þetta verið frábært, en það eru hæðir og lægðir í þessu eins og í lífinu sjálfu.
Þannig á það vera,“ segir Jakob.
Aðspurður segir hljómborðsleikarinn að ekki hafi verið tekin
ákvörðun um það hvort haldið
verði sérstaklega upp á afmælisárið. „Það er í skoðun, en ef
svo verður þá verður það á síðari hluta ársins. Það er mikið
annríki hjá öllum Stuðmönnum,
en ég geri ekki ráð fyrir öðru en
það verði í það minnsta eitt gott
partí,“ segir Jakob Frímann.

SAGAN ENDURTEKUR SIG Stuðmennirnir Tómas Tómasson, Jakob Frímann Magnússon og Ásgeir Tómasson brugðu sér á SöguFRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

slóðir á afmælisdaginn, lituðust um á gamla heimavellinum og höfðu gaman af.

Tívolí

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Slá í gegn
„Ógleymanlegir hljómleikar Stuðmanna í Royal Albert Hall í London árið
2005, þar sem þau systkin frá Lúkkalæk, Bretadrottning og Ringo Starr, stigu
meðal annars á svið,” segir Jakob.

Stuðmenn á hringsviðinu á Hótel Sögu
árið 1976, hinu sama og sveitin þreytti
frumraun sína á sex árum fyrr, í tilefni
af útgáfu breiðskífunnar Tívolí. „Þarna
má sjá Hjalta Hafsteinsson í bakgrunni,
æskuvin okkar úr skátahreyfingunni,
rótara okkar á þessum tíma og síðar
bílstjóra Þursaflokksins, en magi
Hjalta prýddi umslag hljómplötunnar
Þursabit. Egill var Hveitibjörn, Þórður
hinn íslenski sveitamaður, Tómas var
fjallkonan og Valgeir Hr. Reykjavík. Við
hljómborðsmennirnir lendum oft utan
rammans, en ég var Frímann Flygenring flugkappi holdtekinn,“ segir Jakob.
Nokkrum árum síðar orti Valgeir: „Ég
myndi gera næstum hvað sem er fyrir
frægðina, nema kannski að koma
nakinn fram”.

Hve glöð er vor æska
Fyrsta útgáfa Stuðmanna stillir sér
upp við rauða Ford Cortina-bifreið
Margrétar Árnadóttur 20. mars 1970,
örfáum dögum áður en fyrstu Stuðmannatónleikarnir fóru fram á árshátíð MH á Hótel Sögu. Jakob Frímann
og Ragnar Danielsen léku á gítar,
Valgeir Guðjónsson á trommur og
Gylfi Kristinsson á bassa. Sveitin lék
þrjú frumsamin lög og eitt instrúmental-númer, lagið Millionaire.
„Örn Andrésson, rótari sveitarinnar
og sérstakur umboðsmaður á þessum
tíma, sá um að smygla vodkaflösku
inn á Sögu og svo steyptum við
í okkur nákvæmlega mátulegum
skammti til að losna við kvíðann en
vorum fullir af orku og kæti. Það varð
allt brjálað og margir reyndu að bóka
okkur á fleiri tónleika, en við gáfum
ekki kost á því strax,” segir Jakob.

Ofboðslega frægur
Stuðmenn og Einar Örn Benediktsson, umboðsmaður sveitarinnar frá
1986 til 1988, í garðinum hjá Agli
Ólafssyni á Grettisgötunni.
„Einar er eini umboðsmaðurinn
sem við höfum haft utan sveitarinnar, sem gerði allt sem ætlast var til af
honum og meira til. Sykurmolarnir
komu fyrst fram sem upphitunarhljómsveit hjá Stuðmönnum, fyrst í
Poppminjasafninu í Sigtúni og svo á
stórtónleikum í Laugardalshöllinni.
Þeir tónleikar urðu allt of dýrir og því
lítið til skiptanna, en Einar stakk upp
á að Sykurmolarnir fengju borgað í
stúdíótímum í Sýrlandi, þar sem þeir
hljóðrituðu svo Ammæli og fleiri af
sínum fyrstu lögum. Einar er í raun
arkitektinn að Sykurmolunum og
þar með hinni raunverulegu íslensku
tónlistarútrás. Við sáum afskaplega
mikið eftir honum.“

Popplag í G-dúr
Stuðmenn ásamt forvígisfólki Gay Pride-dagsins, þeim Páli Óskari og Dagnýju,
árið 2001. „Sveitin var beðin um að taka þátt og af því tilefni skírðum við okkur
tímabundið Hýrark, en nafnið er dregið af því þegar hýrir arka. Tómas Tómasson
bassaleikari var tiltölulega nýkominn út úr skápnum þegar þetta var og hafði
komið fram með Hljómsveit Homma Homm, og var sú nafngift nokkuð sjálfgefin. En við hin tókum okkur líka ný nöfn í tilefni dagsins; Gayi, Draghildur, Meyþór, Legill, Hólkur og Bakop. Páli Óskari þótti þetta ekkert sérstaklega fyndið en
lét sig hafa það í þetta eina skipti,“ segir Jakob.
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K.F KOFAREYKT ÚRBEINAÐ
HANGILÆRI
B:G@IK:GÁ'..-@G#@<#2249 kr.kg.
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N.V NAUTABORGARAR
4 STK M/BRAUÐI

GRILLGRÍSAKÓTILETTUR
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K.F KOFAREYKTUR ÚRBEINAÐUR
HANGIFRAMPARTUR
B:G@IK:GÁ&..-@G#@<# 1498 kr.kg.
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BÓNUS GRILL-GRÍSAKÓTILETTUR
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BÓNUS
RISAPÁSKAEGG
HEILT KÍLÓ
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COKE KIPPA 4 FLÖSKUR x 2 LTR. = 8 LTR.
OS GOUDA OSTUR
MILDUR 26%
nú með 25% afslætti
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Merkt verð 1296 kr.kg.
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BÓNUS SNAKK 160g

BÓNUS
SMYRILL 300g
nnú með 20% afslætti

Alltaf
ll mjúkur úr ísskápnum
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ÍSLANDSNAUT: FERSKT UNGNAUTAKJÖT 30% AFSLÁTTUR
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ÍSLANDSNAUT PIPARSTEIK
kr.kg.
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ÍSLANDSNAUT GÚLLAS
1749 kr.kg.
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ÍSLANDSNAUT SNITSEL
1749 kr.kg.
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Með hverri
pakkningu af
fullmeyrnuðu
gæðakjöti frá
Íslandsnauti, fylgir
leiðbeiningartexti um
matreiðslu, í ofni, á
pönnu eða grilli !

ÍSLANDSNAUT: GRILLSTEIKUR
kr.kg.
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ÍSLANDSNAUT: FERSKT FILLET / NAUTA HRYGGVÖÐVI
B:G@IK:GÁ().*@G#@<# 2447 kr.kg.

"B:G@IK:GÁ(&.-@G#@<#2239

*.-

'+.-

..-

@G#@<

@G#@<

K.S FROSIÐ LAMBAFILLET /HRYGGVÖÐVI

BÓNUS FERSKUR
HEILL KJÚKLINGUR
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K.S FROSIÐ LAMBALÆRI
MERKT VERÐ 1198 KR.KG. &+!,6;HAÌIIJG

FULLELDAÐ

ÞARF AÐEINS AÐ HITA
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MYLLU HEIMILISBRAUÐ HÁLFT
375g
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Vak naði há lfátta, hentist í föt
og upp á góðærisfákinn og beint
í vinnuna, þar
sem þetta skrifborð tekur
á móti mér. Ég tók aðeins
til á því eftir myndatökuna, samt ekki of mikið.
Þetta má ekki líta út eins
og skrifborð á hótelherbergi.

Í útsendingu, að
mála mig. Við
Heið a má lu m
okkur oft saman
og tölum um
lífið og tilveruna og samstillum okkur (ekki með
kveikt á hljóðnemanum).
Eigum svona „stelpur
saman á snyrtingunni“móment.

3

Ólafur Páll var
ekki í vinnunni
þennan dag, svo
helmingur vinnutímans fór í að
upplýsa alls konar fólk
um að hann væri ekki í
vinnunni. Hér er Steinþór Helgi, plöggskrímsli,
í heimsókn hjá Ólafi sem
var ekki á staðnum. Steinþór er einmitt maðurinn sem fann upp djamm-flipp-hæstuð-písmerkið®. Þennan dag fagnaði Steinþór því að fimm
ár voru liðin síðan hann vann Gettu betur.

Magadans, sirkus og skrifborð á haus
MYNDBROT ÚR DEGI

Þriðjudagurinn 23. mars 2010 l Símamyndir/Photobooth í Macbook.

Margrét Erla Maack byrjaði að vinna á Rás 2 haustið 2008 eftir að hafa unnið hálft ár sem skrifta hjá Evu Maríu.
Hún og Heiða Ólafsdóttir byrjuðu með þáttinn H og M um miðjan febrúar. Hún er stúdent frá MR 2004 og segist svo
hafa hjakkað í ensku í Háskólanum en ekki klárað. Hún ætlaði að taka smá pásu og vinna á RÚV en er þar enn. Hún
segist vera hámenntuð í magadansi og mun sýna listir sínar með Sirkus Ísland í Salnum í Kópavogi yfir páskana.

4

Á heimavelli. Systir mín sannar fyrir mér að hana
sárvantar plokkara. „Það fer að vaxa á mig skegg.“
Með á myndinni er pabbi minn sæti sem var í góðu
tuðstuði þetta kvöld. Systir mín reyndi að kæta
hann með því að syngja fyrir hann hiphop-lag sem
hún var að búa til með vini sínum.

5

Ég kenni magadans og Bollywood-dans í Kramhúsinu. Hér er miðstigshópurinn minn í Bollywood.
Þær eru núna að læra dans úr kvikmyndinni Om
Shanti Om sem ég mæli með. Mæli líka með því að
læra að dansa Bollywood. Gefandi, hressandi og
snilldarbrennsla.

6

Ég er lítið heima þessa dagana. Eftir tvo Bollywoodtíma fór ég á sirkusæfingu. Á morgun er frumsýning á Sirkus Sóley og við æfum öll kvöld. Slípum,
pússum og hnýtum góðlátlega í hvert annað. Þarna
eru: bakið á Gísla Leifs, Benóný Ægisson, höfundur
tónlistar, Katla Þórarinsdóttir, yfirdansari og aðstoðarsirkusstjóri, og Lee Nelson sirkusstjóri. í speglinum sést svo í
Salóme R. Gunnarsdóttur og Þórdísi Schram dansmeyjar.
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JÚRÍ GAGARÍN (1934-1968) LÉST
ÞENNAN DAG Í FLUGSLYSI.

„Ég hefði getað haldið
áfram flugi mínu um geiminn að eilífu.“
Hinn rússneski Júrí Gagarín varð
fyrsti geimfari sögunnar árið 1961.

ÞETTA GERÐIST: 27. MARS 1958

MERKISATBURÐIR

Krústsjev fékk alræðisvald í Sovét

1945 Þjóðverjar skjóta síðustu

Nikíta Krústsjev var kosinn
forsætisráðherra Sovétríkjanna
þennan dag árið 1958 og tók
einnig við embætti aðalritara
sovéska kommúnistaflokksins.
Þar með var hann kominn með
þau völd sem Jósef Stalín hafði
haft fimm árum fyrr og meðal
annars lagt með grunn að kalda
stríðinu milli stórveldanna
í austri og vestri, Sovét- og
Bandaríkjanna.
Krústsjev var fæddur 15.
apríl 1894 í rússneska þorpinu
Kalinovka. Hann vann sig upp
innan kommúnistaflokksins og

1958

varð einn af nánum samstarfsmönnum Stalíns en var
samt byrjaður að fordæma
stefnu hans áður en hann
sjálfur komst til valda. Hann
þótti fremur óheflaður og varð
frægur fyrir að berja skó sínum
í ræðupúlt á þingi Sameinuðu
þjóðanna í New York.
Þrátt fyrir veikburða tilburði
til frjálslyndis innanlands
viðhélt hann kalda stríðinu á
sínum valdatíma sem stóð til
1964. Þá var honum skipt út
fyrir Leonid Brezhnev. Krústsjov
lést í ágúst 1971 úr hjartameini.

timamot@frettabladid.is

1963

1968

1980

V-2 flugskeytum sínum á
England og Belgíu.
Nikíta Krústsjev formlega
gerður að forseta Sovétríkjanna.
Mikill jarðskjálfti, um
sjö stig, á upptök norður af mynni Skagafjarðar.
Skjálftinn finnst víða og
flýja sumir hús sín.
Júrí Gagarín, fyrsti maðurinn til að fara út í geim,
ferst í flugslysi.
Norski olíuborpallurinn
Alexander Kielland brotnar í Norðursjó með þeim
afleiðingum að 123 af
212 manna áhöfn ferst.

Hundrað ár í
hnotskurn
Inga Jónsdóttir ræðir við
gesti um sýninguna Íslensk
myndlist – hundrað ár í hnotskurn í Listasafni Árnesinga
á sunnudaginn klukkan 15.
Á sýningunni er leitast
við að veita innsýn í þróun
íslenskrar myndlistar á 20.
öld og samspil hennar við
íslenskt þjóðfélag. Val verkanna á sýningunni byggist á
þeirri hugmynd að þau endurspegli ákveðinn tíðaranda
og hugmyndafræði en ekki
einstaka listamenn. Þó var
haft í huga að velja listamenn og viðfangsefni af
Suðurlandi þegar hægt var
án þess að hverfa frá grunnhugmyndinni.
Sýningin er samstarfsverkefni með Listasafni
Íslands og koma verkin flest

ELSTU OG YNGSTU VERKIN Sýn-

ingin endurspeglar vel fjölbreytni
í íslenskri myndlist.

úr safneign þess. Einnig eru
til sýnis verk í eigu Listasafns Árnesinga, einkum úr
gjöf Bjarnveigar Bjarnadóttur og sona.
Sýningin stendur til 2. maí
og safnið er opið fimmtudaga til sunnudaga klukkan 12- til 18. Um páskana er
opið eins og venjulega, skírdag, föstudaginn langa, laugardag og páskadag en lokað
á annan í páskum.

AFMÆLI
STÓRAFMÆLI Félagið MÍR, Menningartengsl Íslands og Rússlands, minnist 60 ára sögu með afmælisveislu í húsakynnum félagins við Hverfis-

götu.
STYRMIR
GUNNARSSON, fyrrver-

ERFIDRYKKJUR

andi ritstjóri,
er 72 ára.

Á fallegum og notalegum
stað á 5. hæð Perlunnar.
Aðeins 1.750 kr. á mann.
GUNNAR
ODDSSON

knattspyrnuþjálfari er 45
ára.

Pantanir í síma 562 0200
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Fréttablaðið býður nú upp
á birtingu æviminninga á
tímamótasíðum blaðsins.
Upplýsingar um stærðir og verð,
hafið samband í síma 512 5490 512 5495 eða sendið fyrirspurnir á
netfangið timamot@frettabladid.is
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FÉLAGI MÍR, MENNINGARTENGSL ÍSLANDS OG RÚSSLANDS: ER 60 ÁRA

Fagna vináttu við Rússland
„Við ætlum að opna litla sýningu á ljósmyndum og fleiru, aðallega frá fyrri
árum þegar mest var um að vera í félaginu en eitthvað frá seinni tímum líka,“
segir Ívar H. Jónsson, formaður Félagsins MÍR, Menningartengsla Íslands og
Rússlands, sem varð 60 ára 12. mars
síðastliðinn en afmælinu verður fagnað
í húsakynnum félagsins að Hverfisgötu
105 í dag klukkan 15.
Ívar tók við formennsku MÍR árið
1974 og er jafnframt einn af stofnendum
félagsins, en forgöngumenn að stofnun
voru rithöfundarnir Halldór Kiljan Laxness og Þórbergur Þórðarson og Kristinn E. Andrésson magister. Þeir Halldór
og Þórbergur gegndu formennsku og
varaformennsku fyrst um sinn. Félagið
bar þá nafnið Menningartengsl Íslands
og Ráðstjórnarríkjanna og eins og heitið gefur til kynna var markmið þess
að styrkja menningarleg tengsl milli
Íslands og Sovétríkjanna, sem voru öflug
á fyrstu árunum að sögn Ívars.
„Ýmsir sovéskir listamenn heimsóttu

Ísland fyrir tilstilli þessa sambands,
þeirra á meðal tónskáldið Aram Khatsatúrjan, sem stjórnaði Sinfóníuhljómsveit Íslands, sem þá var aðeins ársgömul, á tónleikum í Þjóðleikhúsinu,“ rifjar
Ívar upp í tengslum við komu sovéskrar sendinefndar til landsins árið 1951.
Hann segir listamennina hafa vakið
mikla hrifningu og upp frá því hafi hver
stórstjarnan, yfirleitt úr tónlistarlífinu
sótt landið heim, auk þekktra rithöfunda
og fyrirlesara.
Almennt var vel tekið í stofnun MÍR.
Félagsmönnum, sem voru flestir úr
röðum vinstri manna, fjölgaði jafnt og
þétt fyrstu árin. Þegar mest lét voru þeir
nær tvö þúsund og stofnaðar voru sextán undirdeildir félagsins víðs vegar um
landið. Viðtökurnar voru þó ekki allar
á einn veg og brátt fékk félagið á sig
kommúnistastimpil. „Kalda stríðið kristallaðist vel í þeirri gagnrýni, en eftir
sem á leið dró úr henni enda tóku allra
liða menn að ganga til liðs við félagið,“
segir Ívar.

Hann segir verulega hafa dregið úr
umsvifum MÍR þegar Sovétríkin leystust upp árið 1991, en þá var nafni félagsins breytt í samræmi við það í Menningartengsl Íslands og Rússlands.
„Rússneska sendiráðinu er í mun að
halda tengslum við okkur en þau eru
ekki eins mikil og áður, sem sést af því
að heimsóknum hefur fækkað til muna.
Hins vegar höfum við í meira en 35 ár
staðið fyrir sýningum á kvikmyndum
sem tengjast Rússlandi og Sovétríkjunum og gerum enn við góðar undirtektir á Hverfisgötu á sunnudögum á veturna.“
Ívar býður fólk velkomið í afmælisveislu MÍR sem hefst í dag klukkan 15.
Við opnun sýningarinnar flytja ávörp
Andrei V. Tsyganov, nýskipaður sendiherra Rússneska sambandsríkisins á
Íslandi og Margrét Guðnadóttir prófessor. Tónlistarmaðurinn Vadím Fjodorv leikur nokkur lög á harmonikku og
bornar verða fram kaffiveitingar í boði
félagsins.
roald@frettabladid.is

Vinur okkar,

Jóhann Sigurður
Hjartarson

Ástkær bróðir minn,

Leirhöfn,

síðast til heimilis á dvalarheimilinu Hvammi, lést á
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga fimmtudaginn
18. mars. Útförin fer fram frá Skinnastaðarkirkju
miðvikudaginn 31. mars kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Hildur Jóhannsdóttir

Jón Þór Guðmundsson.

Ástkær sonur okkar og bróðir,

Jón Sævar Guðmundsson
lést á Landspítalanum 25. mars sl. Útför auglýst síðar.
Guðmundur Jónsson
Bjarnfríður A. Guðnadóttir
Guðrún Guðmundsdóttir

Þorbjörn Sigurðsson
frá Neðra-Nesi, Stafholtstungum,

síðast til heimilis að Garðabraut 2a, Akranesi, andaðist
á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn 25. mars.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Þórir Gunnar Sigurðsson.

LAUGARDAGUR 27. mars 2010

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Valgerður Ákadóttir
píanókennari, Grettisgötu 31a,
Reykjavík,

sem lést laugardaginn 20. mars, verður jarðsungin
frá Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 29. mars
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Parkinsonssamtökin á Íslandi.
Jóhann Áki Björnsson
Dagmar Gunnarsdóttir
Kristrún Helga Björnsdóttir
Snorri Már Snorrason
barnabörn og barnabarnabörn.
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

andaðist á heimili sínu fimmtudaginn 25. mars.

lést þann 1. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Valdís Þorkelsdóttir
Anna Jóhannsdóttir
Jón Örn Brynjarsson
Eyþór Kristinn Jóhannsson
Kristín Þórey Eyþórsdóttir
Gísli Þorláksson
barnabörn og frændsystkini.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Guðrún Hrefna Gunnarsdóttir.

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð og
vinarhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Svanlaugar Einarsdóttur

Torfa Guðlaugssonar

og heiðruðu minningu hennar. Alveg sérstakar þakkir
færum við starfsfólki hjúkrunarheimilisins að Ási
Hveragerði fyrir frábæra umönnun.
Sigurður Z. Skúlason
Gréta Sigfúsdóttir
Skúli Skúlason
Elsa Aðalsteinsdóttir
Baldvin E. Skúlason
Unnur Tessnow
Gillý S. Skúladóttir
Bjarni S. Þórarinsson
Ölver Skúlason
Katrín Káradóttir
Elías S. Skúlason
Kittý M. Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Gunnar Pétur Pétursson

Lækjarbergi 4, Hafnarfirði,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu samúð og hlýhug vegna andláts
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu,
Birkimörk 8 Hveragerði,
áður Fannborg 1 Kópavogi,

Pabbi minn,

Jóhann Eyþórsson

áður til heimilis að Einilundi 6 d,
Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á dvalarheimilinu Hlíð fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Hjartkær móðir, tengdamóðir, amma
og langamma,

Þuríður Jónsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést 8. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að hennar ósk. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinarhug. Sérstakar þakkir til starfsfólks
Dvalarheimilisins Höfða fyrir frábæra umönnun
og hjálpsemi á allan hátt.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Jón Sigurðsson.

Bergþóra Bjarnadóttir
Stefán Svanur Torfason
Eva Grete Torfason
Ragnheiður Emilía Torfadóttir
Bjarni Torfason
Sigrún Gunnarsdóttir
Orri Torfason
Jean Vivien Cambray
Gunnar Torfason
Þórey Friðriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Áslaug Hafberg
fyrrv. kaupmaður
Vesturgötu 7, Reykjavík,

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra er auðsýndu okkur samúð og
hlýju við andlát og útför elskulegrar
eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu, langömmu,

Guðrúnar Stefánsdóttur
Vallarbraut 6, Njarðvík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu
Garðvangi fyrir einstaklega góða umönnun og hlýlegt
viðmót.
Þórmar Guðjónsson
Elías Þórmarsson
Anna Eyjólfsdóttir
Jóhanna Þórmarsdóttir
Björn Kristinsson
Árni Geir Þórmarsson
Linda Stefánsdóttir
Adda Þórunn Þórmarsdóttir Fredrik Plott
Gunnar Þór Þórmarsson
Jenný Olga Eggertsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Ari Bergþór Franzson
prentari, áður til heimilis á
Sogavegi 133,

sem lést fimmtudaginn 18. mars, verður jarðsunginn
frá Bústaðakirkju mánudaginn 29. mars kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Neistann félag hjartveikra
barna.
Sigríður Jóna Aradóttir
Franz Arason
Anney Bergmann Sveinsdóttir
Magnea Bergþóra Aradóttir Reynir Magnússon
Páll Brynjar Arason
Gunnlaug Kristín Gunnarsdóttir
Þórunn Aradóttir
Ágúst Ágústsson
Jón Arason
Sigríður Margrét Sigurgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn
17. mars, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í
Reykjavík miðvikudaginn 31. mars, klukkan 13.00.
Elías Árnason og Jette Svava Jakobsdóttir
Gunnar Viðar Árnason og Bjarnveig Valdimarsdóttir
Bjarney Anna Árnadóttir og Friðfinnur Halldórsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ásgeir Hallsson
Hvassaleiti 101, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grensáskirkju mánudaginn
29. mars kl. 13.00.

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

Sigurður B. Svanbergsson
pípulagningameistari og fyrrverandi
vatnsveitustjóri á Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri miðvikudaginn
24. mars. Útförin verður gerð frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 31. mars og hefst athöfnin kl. 13.30. Þeim
sem vildu minnast Sigurðar er bent á Hjartavernd.
Ásta S. Jónsdóttir
Guðrún E. Sigurðardóttir
Smári S. Sigurðsson
Nanna K. Sigurðardóttir
Hrafn Ó. Sigurðsson
David N. Ekström
Sigurður A. Sigurðsson
Harpa Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

Hjartans þakkir til ykkar kæru vinir
og ættingjar sem sýnduð samúð og hlýhug vegna andláts ástkærrar eiginkonu
minnar, dóttur, móður, tengdamóður,
ömmu og systur,

Margrét Halldóra Sveinsdóttir
Guðný Ásgeirsdóttir Stauble Markus Stauble
Ásgeir Ásgeirsson
Ingibjörg Ýr Pálmadóttir
afabörn og langafabarn.

Guðrúnar Þóru
Magnúsdóttur
Víkurströnd 6, Seltjarnarnesi.

og heiðruðuð minningu hennar.

Ástkær eiginmaður minn, fósturfaðir,
afi og langafi,

Sigurður Gizurarson
Júlía Jónsdóttir
Dagmar Sigurðardóttir
Magnús Sigurðsson
Júlía Sigurðardóttir
Gizur Sigurðsson
Ólafur Sigurðsson
Ingibjörg Sigurðardóttir
systkini og barnabörn.

Guðjón Hermanníusson
Baldur N. Snæland
Karen Z. Zurga

Arnar Loftsson

Þverbrekku 4, Kópavogi,

sem lést 19. mars á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í
Kópavogi, verður jarðsunginn í Hjallakirkju, Kópavogi
þann 30. mars kl. 13.00.
Ólafía Ísfeld
Tryggvina Sigríður
afabörn og langafabörn.
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Gagnagrunnur af fávitum
engi hefur mig dreymt um að geta
BAKÞANKAR
þekkt fávita þegar ég sé þá. Að
Atla Fannars
Bjarkasonar umgangast fávita er tímasóun af síðustu

L

Frábær tilboð á
flottum símum

sort og það væri því algjör munaður að
geta sleppt þeim samskiptum alfarið.
Það hefur hingað til reynst erfitt þar sem
fávitar eru ekki allir fífl og ná því stundum að sigla undir fölsku flaggi þar til
þeir afhjúpa sig.

Sumarsundkort Vodafone
fylgir völdum símum.
0 kr. í sund í allt sumar.

ÞAÐ kviknaði því vonarneisti
í hjarta mínu þegar ég sá að á
Facebook hafði verið stofnaður
hópurinn Ísland fyrir Íslendinga. Meðlimir hópsins eiga
það flestir sameiginlegt að þola
ekki tilvist útlendinga á Íslandi og
finna fjölmenningarsamfélaginu
allt til foráttu – þrátt fyrir að
geta hvorki stafað orðið fjölmenningarsamfélag né skilið merkingu þess. Það er
ágætisskilgreining á fordómum.

Sumar
sundkor-t
fylgir *

ÉG fylgdist með
hópnum stækka og
sigtaði út þá sem
voru augljóslega í
honum á fölskum
forsendum, til að
gera grín að ömur-

Nokia 2720

legum tilgangi hans. Sumir vilja að hópurinn verði stoppaður, en ekki ég. Ég vona
svo sannarlega að það gerist ekki. Þarna
er nefnilega kominn hinn eini sanni opinberi gagnagrunnur af fávitum.

ALDREI áður höfum við séð jafn áreiðanlegan lista af fordómafullum bjánum sem gera sér ekki grein fyrir því að
flest vandamál landsins eru heimatilbúin.
Þarna erum við með full nöfn og myndir
af fávitunum sem gera samskipti við þá,
eða öllu heldur samskiptaleysi, miklu auðveldara. Þá geta foreldrar fundið börnin
sín á listanum og komið fyrir þau vitinu
ásamt því að makar geta á auðveldan hátt
látið verri helminginn róa láti hann til sín
taka í hópnum.
ÞAÐ eina neikvæða sem ég sé við þennan
hóp, fyrir utan tilgang hans, er að þarna
er kominn stefnumótavettvangur fyrir
fávita. Hópurinn er vin í eyðimörk fólks
sem hefur hingað til ekki fengið séns hjá
hinu kyninu vegna haturs á svertingjum
og ókannað land fyrir óalandi mannapa
sem kenna helvítis Pólverjunum um það
sem klikkar í þeirra eigin ömurlega veruleika. Þarna geta skoðanabræður og -systur fundið hvert annað og upplifað sanna
ást sem við getum aðeins vonað að beri
engan ávöxt.

16.900 kr.
Sumar
sundkor-t
fylgir *

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Æ fyrirgefðu!
Þetta voru bara
ósjálfráð viðbrögð!

LG Viewty

29.900 kr.
Sumar
sundkor-t
fylgir *

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er bara fáránlegt að ég skuli
þurfa að þvo þvottinn minn sjálfur!

Enginn vina minna
þarf að gera það!

Alveg er ég viss um að
Amnesty International
þætti forvitnilegt að
heyra sögu unglingspilts sem er þvingaður
til að þvo þvott!

Nú þarf
ég að þvo
af mér
sjálfur.

En hvað
þú ert
myndarlegur!

Nokia 5230

33.900 kr.
■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Við
leysum
málin
með
bros
á vör

F O R STJ Ó R

Ferilsskráin þín
er mjög glæsileg.
Hins vegar finnst
okkur að hæfileikar þínir muni
ekki nýtast okkur
sem skyldi að svo
komnu máli...
I

■ Barnalán
Hvernig
gengur
verndin?

*Gildir fyrir 6 - 18 ára í allar sundlaugar ÍTR til 1. september 2010

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Frábærlega!

Jæja,
nokkuð
vel.
Æ, þú veist,
sæmilega.

Ég meina
mjög vel.

Í raun er þetta
leiðinlegt, það gerist
aldrei neitt.

Það vantar alveg
vonda kalla í þetta
hús.
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NORRÆNA HÚSIÐ
Corneliskvöldskemmtun
Vreeswijk

Aukatónleikar í kvöld kl. 21:00
Örfá sæti laus

Forsala á midi.is

HggiiVi^aWdÂ]_{9^aa{icaZ^`V`kaY^

Tómasarmessa
í Breiðholtskirkju í Mjódd
sunnudaginn 28. mars kl. 20

Hver er hann...
Fjölbreytt tónlist og fyrirbæn
Allir velkomnir

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 27. mars 2010
➜ Tónleikar
20.00 Margrét Eir
heldur tónleika í Hafnarfjarðarleikhúsinu við
Strandgötu 50 í Hafnarfirði þar sem hún flytur
lög úr söngleikjum ásamt
Matti Kallio. Gestasöngvari verður Ágúst Ólafsson
baritónsöngvari.
21.00 Guðrún Gunnarsdóttir og
Aðalsteinn Ásberg verða með aukatónleika þar sem þau flytja úrval úr
verkum söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk. Tónleikarnir fara fram í Norræna
húsinu við Sturlugötu.
22.00 Hljómsveitin Bagglútur verður
með tónleika á Græna hattinum við
Hafnarstræti 96 á Akureyri. Húsið verður opnað kl. 21.
22.00 Hljómsveitirnar Nögl, Endless
Dark og Two Tickets To Japan koma
fram á tónleikum á Dillon Rockbar við
Laugaveg 30.
23.00 Hljómsveitin Dikta verður með
tónleika á Nasa við Austurvöll. Pétur
Ben og Mammút sjá um upphitun.
➜ Opnanir
15.00 Í Gallerý Nútímalist við Skóla-

vörðustíg 3a verður opnuð sýning á
verkum Eiríks Smith. Opið alla daga
kl. 12-18.
16.00 Bergdís Hörn Guðvarðardóttir
opnar sýninguna Hugarstaðir í neðri sal
Gallerí Crymo að Laugavegi 41a. Opið
alla daga kl. 13-18.

➜ Blúshátíð 2010
13.00 Blúsgjörningur á Lækjartorgi.
13.15 Akstur Blúsvagna Krúserklúbbs

Reykjavíkur.
14.00 Setning hátíðar í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
14.00 Bílasýning opnar í Bílakjallara
Ráðhús Reykjavíkur.
Blúshátíð í Reykjavík 2010 fer fram 27.
mars - 1. apríl. Nánari upplýsingar á
www.blues.is og www.midi.is.
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➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

mynd Baz Luhrman, Romeo and
Julia(1996), sem er nútímaleg kvikmyndaaðlögun gerð eftir sígildu verki
Shakespeares. Sýningin fer fram í
Bæjarbíói við Strandgötu í Hafnarfirði.
Íslenskur texti. Nánari upplýsingar á
www.kvikmyndasafn.is.

➜ Sýningar
Í Listasal Garðabæjar að Garðatorgi 7
hefur verið opnuð sýning á 14 lágmyndum steyptum í brons eftir Pétur Bjarnason. Opið alla daga kl. 13-18. Sýningin
stendur fram á skírdag.
Sýning á vegum Hlutverkaseturs
opnar í kaffihúsinu Glætan, bókakaffi
að Laugavegi 19. Verkin á sýningunni
eru unnin af atvinnuleitendum og fólki
í starfsendurhæfingu. Opið virka daga
frá kl. 8-18 og lau. kl. 9-18.
Sigurbjörn Kristinsson hefur opnað
sýningu í Menningarsal Hrafnistu við
Hraunvang í Hafnarfirði. Opið alla daga
kl. 13-19.
Í Bókasafni Kópavogs við Hamraborg
hefur verið opnuð sýning á verkum
Ingu Kristjánsdóttur. Opið mán.-fim. kl.
10-20, fös. kl. 11-17 og um helgar kl.
13-17.

Sunnudagur 28. mars 2010
➜ Tónleikar
13.15 Natalia Benedetti klarínettu-

leikari og Sebastiano Brusco píanóleikari flytja einleiksverk og dúó eftir
Schumann, Schubert, Brusco, ArbonelliPiazzolla og Poulenc á tónleikum sem
fram fara í menningarmiðstöðinni
Gerðuberg (Gerðubergi 3-5).

➜ Blúshátíð 2010
20.00 Deitra Farr, Kristjana Stefáns,

Ragnheiður Gröndal og Brynhildur
Björnsdóttir koma fram á tónleikum í
Fríkirkjunni í Reykjavík ásamt
Davíð Þór Jónssyni píanóleikara.
Blúshátíð í Reykjavík
2010 fer fram 27. mars
til 1. apríl. Nánari
upplýsingar á www.
blues.is og www.
midi.is.

➜ Sirkus
20.00 Sirkus Íslands verður með sýn-

ingu í Salnum við Hamraborg í Kópavogi þar sem fjör og dirfska ráða för í
jafnvægislistum, gripli, húlahringjum,
loftfimleikum.

➜ Síðustu forvöð

➜ Fjölskylduleiðsögn

Í Þjóðarbókhlöðinni við Arngrímsgötu hefur staðið yfir sýning á verkinu
Orgone-boxið eftir Steingrím Eyfjörð
ásamt teikningum sem tengjast því. Síðasta sýningarhelgi. Opið lau. kl. 10-17
og sun. kl. 11-17.
Jóhannes Níels Sigurðsson (Nilli) sýnir
málverk á Mokka við Skólavörðustíg 3a.
Sýningu lýkur á sunnudag. Opið alla
daga kl. 9-18.30.

14.00 Guðrún Ásmundsdóttir, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir og Andrea
Marke verða með fjölskylduleiðsögn um
sýninguna Rím sem nú stendur yfir í
Ásmundarsafni við Sigtún.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Dr. Tal Ben-

Shahar flytur erindi
um ný lífsgildi í kjölfar
kreppu og hvernig nýta
megi jákvæða sálfræði
til að öðlast meiri hamingju. Fyrirlesturinn fer
fram í Háskólabíói við
Hagatorg. Nánari upplýsingar og miðasala á
www.midi.is.

➜ Kirkjulistahátíð
17.00 Opnunartónleikar Kirkjulistahá-

tíðar. Organistinn Hans-Ola Ericsson,
flytur eigið verk sem byggt er á textum
Olov Hartman.
Kirkjulistahátíð 2010 fer fram í Hallgrímskirkju 28. mars - 11. apríl. Nánari
upplýsingar á www.kirkjulistahatid.is.

➜ Leiðsögn
15.00 Inga Jónsdóttir verður með

leiðsögn um sýninguna Íslensk myndlist - hundrað ár í hnotskurn sem nú
stendur yfir í Listasafni Árnesinga við
Austurmörk í Hveragerði. Opið fim.-sun
kl. 12-18. Enginn aðgangseyrir.

VOLCANO RÉTTIR
SKUGGALEGA

STERKT!

PIPAR\TBWA • SÍA • 100839

VOLCANO
BURRITO

469kr.
VOLCANO TACO

199kr.

999kr.
VOLCANO BOX MÁLTÍD
VOLCANO TACO, VOLCANO BURRITO
STÖKK TACO, CINNAMON TWISTS OG STÓRT GOS

Ártúnshöfða | Sími 577 6959
Hjallahrauni 15 | Sími: 555 0828 | www.tacobell.is
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> SÍÐASTI SÉNS Á ÁLAGAFJÖTRA
Á sunnudaginn er síðasti sýningardagur hinnar
gullfallegu sýningar Sögu Sigurðardóttur og
Hildar Yeoman í Kling og Bang sem nefnist
Álagafjötrar. Ljósmyndarinn Saga og fatahönnuðurinn Hildur galdra fram dulúð og kyngimagnaðan heim þar sem sögum úr grískri
goðafræði og rússneskum ævintýrum er stillt
upp í íslensku vetrarríki í blöndu af tískuteikningum, ljósmyndum og myndbandsverki.
Opið er frá 12-18 í Kling og Bang, Hverfisgötu
42.

Andlitsserum „Le
Sérum Fabuleux“
frá L‘Occitane
sem endurnærir húðina
og yngir upp.

OKKUR
LANGAR Í
…

Geggjaðan sumarlegan kjól með japönskum teikningum
frá Desigual. Fæst í
GK Laugavegi.

Nýju pæjulegu
glimmeraugnskuggana frá
Mac sem er
hægt að nota
á marga vegu.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

PRJÓN Hnésíður blár
kjóll með
rauðum og
grænum
treflum yfir.

SAMFESTINGUR

SKÆRBLÁTT

Nýjung frá Munda
voru prjónaðir
samfestingar á
herra.

Hettupeysa
með krossuðum ræmum í
bláum lit.

Að vera, eða vera ekki …
með mottu
Nú er hann senn á enda, þessi merkilegi mottumars sem hefur verið
sniðug leið fyrir karlmenn til að sýna samstöðu í baráttunni við krabbamein. Öllu óskemmtilegri tilhugsun er tillagan um rottumars sem dagaði uppi á Facebook þó að ég og fleiri hafi eflaust flissað yfir tilhugsuninni um hina tillöguna, júllujúní. Auðvitað er krabbamein dauðans
alvara og ekkert til að gantast með en það er samt hressandi að skjóta
smá húmor í þetta og sjá myndarlega karlmenn um allar trissur komna
með yfirvaraskegg. Í vinnunni hjá mér er mér farið að líða eins og ég
lifi á einhverjum öðrum áratug þegar það heyrði frekar til undantekningar að menn væru skegglausir með öllu. Það er skemmtilegt að geta
þess að fyrsta málverk af manni með yfirvaraskegg er frá um 300
fyrir Krist og er af írönskum hermanni á hesti. Yfirvaraskegg hafa
einmitt oft verið tengd hermönnum á einhvern hátt og því háttsettari
sem maður var í hernum því stærra og umfangsmeira yfirvaraskeggi
skartaði hann. Á nítjándu öld var til dæmis enginn maður með mönnum
nema að vera með flotta mottu. Yfirvaraskegg tíðkuðust líka til dæmis
í Kína í gamla daga og er kallað „fu manchu“-yfirvaraskeggið en það
er örmjótt og endarnir snúa niður. Mexíkóar voru líka hrifnir af mottunni og sú frægasta var sennilega á hinum sögufræga Pancho Villa. Því
miður hefur yfirvaraskeggið líka verið dregið í svaðið þar sem harðstjórar og illmenni eru gjarnan veikir fyrir mottunni. Hið stutta og
þvera Hitlers-yfirvaraskegg kemst því líklega aldrei aftur í tísku en
gerði andlit hans ógleymanlegt. Svo getur yfirvaraskeggið líka minnt á
þá hrikalega hallærislegu tísku áttunda áratugarins þegar annar hver
maður gekk með mottu og síða lokka en konur féllu þó í unnvörpum
fyrir stjörnum eins og Tom Selleck. Sjálf finnst mér hæfilegur hárvöxtur í andliti karlmanna bæði kynþokkafullur og kósí. Ég verð þó að
viðurkenna að ég er enginn sérstakur aðdáandi þess að slíkur hárvöxtur einskorðist við efri vör þó að mér finnist þetta vissulega skemmtilegt og oft ansi klæðilegt á ákveðnum karlmönnum. Sumir verða reyndar svo virðulegir að mann langar mest að setja á þá hatt og ímynda sér
að maður sé í kvikmynd frá fimmta áratugnum. Ég vona að allir hlaupi
ekki til og raki mottuna af um leið og fyrsti apríl gengur í garð.

FRUMSKÓGARBRJÁLÆÐI HJÁ MUNDA:

Æpandi litir og
grafísk mynstur
Hönnun Munda heldur áfram að heilla heimsbyggðina og á Reykjavík
Fashion Festival um síðustu helgi vakti sýning hans mikið umtal. Erlendir blaðamenn og bloggarar telja Munda á góðri leið með að verða skærasta stjarna íslenskrar hönnunar því þrátt fyrir ungan aldur búi hann
yfir gífurlegri sköpunargleði og einstökum hæfileikum. Ljóst er þó að
hinn litaglaði og mynstraði heimur Munda er ekki allra en sýningin
leiftraði af krafti og húmor, sérstaklega í ljósi þess að hinar „tribal“máluðu fyrirsætur héldu á pottablómum á tískupöllunum.
- amb

Myndlista- og hönnunarsvið

Eins árs undirbúningur fyrir nám í
hönnun - myndlist eða arkitektúr.

Umsóknarfrestur 6.apríl 2010 - FYRRA INNTÖKUPRÓF
Umsóknarfrestur 1.júní 2010 - SEINNA INNTÖKUPRÓF

MÓTUN - leir og tengd efni

2ja ára DIPLOMANÁM - leið til BA gráðu.
Námið er tilraunastofa þar sem efni, aðferðir og
hugmyndir mætast

Umsóknarfrestur 31.maí 2010

www.myndlistaskolinn.is
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EMAMI SÝNIR Á RFF:

Kvenleiki í fyrirrúmi
Íslenska hönnunarfyrirtækið Emami
sýndi á RFF síðustu helgi. Sigurganga
Emami-merkisins byrjaði með fallegum en einföldum kjól sem mátti nota
á marga mismunandi vegu og breyta
þar með í margar flíkur. Þessi sniðuga
hönnun naut gríðarlegra vinsælda hér
á landi og erlendis og í haust opnaði
sérstök Emami-búð í Reykjavík með
alls kyns flíkur sem allar eiga það
sameiginlegt að það er hægt að nýta
þær á margvíslegan hátt. Á RFF var
sýnd einstaklega kvenleg lína sem
skartaði gegnsæjum siffonblússum ,
samfestingum og sparilegum kvöld- amb
kjólum.

FÍNLEGT Fölbleik siffonblússa við hnésítt
svart pils.
SEXÍ Svartur fleginn samfestingur.

ÚTSÖLU
MARKAÐURINN

ER HAFINN!

HERRALEGT

Svört skyrta
með slaufu
í hálsinn við
prjónað vesti
og hneppta
peysu.

Hlíðasmára 14 - Kópavogi
EINUNGIS
FIMM VERÐFLOKKAR
VÍGALEGUR

500,-

Grafískt svart
og hvítt mynstur í klútum og
peysu.

1.000,1.500,2.000,-

SMÁR

KÖGUR Falleg
hvít úlpa með
svörtu kögri.
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Athugið ný staðsetning!
Hlíðasmári 14 - Kópavogur
Opið 12 - 18 alla daga

27. mars 2010 LAUGARDAGUR

> HEIT FYRIR WAYNE BRIDGE

Nýsköpunarsjóður námsmanna

Sumarvinna við
sjálfstæðar rannsóknir

Partíbomban Kim Kardashian er spennt fyrir fótboltamanninum Wayne Bridge eftir að þau hittust á næturklúbbi í Miami fyrir skemmstu. Wayne var þar í
fríi til að jafna sig á havaríinu í kringum framhjáhald Johns Terry með fyrrverandi unnustu hans.
Kim og Wayne hafa skipst á textaskilaboðum undanfarið og ætla saman á stefnumót þegar hún
kemur næst til Bretlands.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl
Vegna aukafjárveitingar til Nýsköpunarsjóðs námsmanna
er auglýst að nýju eftir umsóknum í sjóðinn. Frestur til að skila
inn umsóknum rennur út 12. apríl 2010 klukkan 16.00.
Úthlutun mun liggja fyrir í byrjun maí.

folk@frettabladid.is

● Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknastofnunum
og fyrirtækjum tækifæri til að ráða háskólanema í grunn- og meistaranámi
í sumarvinnu við rannsóknar- og þróunarverkefni
● Styrkir verða veittir til verkefna sem líkleg þykja til að stuðla að nýsköpun
og auknum tengslum háskóla, stofnana og fyrirtækja.
● Umsóknir um styrki eru metnar með hliðsjón af möguleikum til hagnýtingar
í atvinnulíﬁ og nýnæmi fyrir þekkingu í viðkomandi fræðigrein.
Hverjir geta sótt um?
● Háskólanemar í grunn- og meistaranámi
● Sérfræðingar innan fyrirtækja, stofnana og háskóla sem óska að ráða
háskólanema í sumarvinnu við rannsóknir
Umsóknareyðublað má nálgast á www.rannis.is.
Þar er jafnframt að ﬁnna reglur og leiðbeiningar varðandi sjóðinn.
Nánari upplýsingar veitir Guðný Hallgrímsdóttir,
gudny@rannis.is, sími 515 5818.

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd
vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerﬁs
vísinda- og tæknisamfélagsins. Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s.
Rannsóknasjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og
nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á þjóðarhag og hagvöxt
sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og
tæknisamfélagsins.

BARN Á LEIÐINNI Beyoncé Knowles og Jay-Z eiga von á sínu fyrsta barni segja fréttir

vestanhafs.
Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

NORDICPHOTOS/GETTY

Beyoncé á von á
sínu fyrsta barni
Söngkonan Beyoncé Knowles og rapparinn Jay-Z eiga
von á fyrsta barni sínu
segja fréttir vestanhafs.
Mikil eftirvænting er meðal
aðdáenda þessa vinsæla
tónlistarfólks.
Fjölmiðlar um allan heim gripu
fréttirnar af Beyoncé Knowles á
lofti í gær. Hún og eiginmaðurinn,
rapparinn og tónlistarmógúllinn
Jay-Z, eru meðal þekktustu tónlistarmanna heims og njóta mikilla vinsælda. Aðdáendur hjónanna biðu í allan gærdag eftir
opinberri staðfestingu á þessum
fregnum um að þau ættu von á
barni en hún kom ekki.
„Samkvæmt okkar heimildum
hefur Beyoncé það fínt og er nú
að hvíla sig. Það er þó búist við
því að hún muni halda áfram að

vinna á meðan á meðgöngunni
stendur. Okkur er líka sagt að
Jay-Z sé mjög hamingjusamur með að eiga von á sínu fyrsta
barni með Beyoncé,“ segir á slúðurvefnum Mediatakeout.
Talsmaður hjónanna hefur neitað að tjá sig um málið. „Við tjáum
okkur ekki um persónuleg málefni,“ voru einu svörin sem fengust.
Jay-Z og Beyoncé gengu í hjónaband fyrir tveimur árum. Í nóvember á síðasta ári kvisuðust út
sögur þess efnis að þau væru að
reyna að eignast barn. Á sama
tíma hefur Beyoncé reyndar látið
hafa eftir sér að hún vilji einbeita
sér að því að vera góð eiginkona
áður en þau fara út í barneignir.
„Rétti tíminn er ekki kominn en
hann mun koma. Ég ætla að verða
frábær móðir, móðir eins og sú
sem ég á.“ Nú virðist sem rétti
tíminn sé kominn.

Kaupir sér nýtt hús
Skoska söngkonan Susan Boyle
ætlar að eyða tæpum 60 milljónum í nýtt hús samkvæmt fréttum
í Bretlandi. Nýja húsið er stórt
og veglegt, með fimm svefnherbergjum, þremur baðherbergjum og tvöföldum bílskúr. Það er
í heimabæ hennar í Skotlandi.
Húsið er með búnað sem nýtir
sólarorku til að búa til rafmagn
fyrir húsið.
Susan sló sem kunnugt er í
gegn í Britain‘s Got Talent þar
sem Simon Cowell hreifst mjög af
henni. Samkvæmt breskum fjölmiðlum var búist við því að hún
myndi festa kaup á íbúð í London eftir að brotist var inn í gamla
húsið hennar í Blackburn í Skotlandi. Líklegt er talið að hún hafi
kosið að vera áfram í heimabænum til að vera í námunda við fjölskyldu sína. Eins og kunnugt er

SUSAN BOYLE Splæsir í nýtt hús í heima-

bænum.

NORDICPHOTOS/GETTY

hefur frægðin reynst Susan nokkuð erfið og hefur hún meðal annars mátt glíma við veikindi af
þeim sökum.

Með hverri seldri tölvu fylgir Draumaegg frá Freyju

ALLTAF

BETRAVERÐ
FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

15,6”

Toshiba Satellite L500D-16M
2.0Ghz AMD Athlon II Dual Core Mobile M300 örgjörvi
t 4GB DDR2 800MHz minni t 320GB SATA diskur t
8xDVD±RW Dual Layer og CD skrifari t 15.6" WXGA
breiðskjár tVGA myndavél í skjá t 512MB ATI Radeon
HD4570 PCI-Express skjákort t Windows 7 Home Premium

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

VILDARVERÐ

VILDARVERÐ

Toshiba Satellite L500D-16N

114.990

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi t
4GB DDR2 800MHz minni t 500GB diskur t 8xDVD±RW
Dual Layer og CD skrifari t 15.6" WXGA breiðskjár tVGA
myndavél í skjá t 512MB ATI Radeon HD4570 PCI-Express
skjákort t Windows 7 Home Premium

FULLT VERÐ KR. 139.990

134.990
FULLT VERÐ KR. 159.990

ÞRÁÐ
LAUS
HEYRNARTÓL

MYNDAPRENTARI

HÁTALARAKERFI

LEIKJAMÚS

Logitech ClearChat PC

Epson P50

Philips SPA7350

Logitech G500

Þráðlaus heyrnatól með hljóðnema með umhverfishljóðsíu. 2.4GHz USB sendir fylgir. Dregur u.þ.b.10 m.

A4 bleksprautu ljósmyndaprentari. Prentar allt að 38 bls. á
mín. í 5760 x 1440p. USB. Virkar með Windows og Mac.

Kraftmikið og nett 50w RMS hátalarakerfi með 2 hátölurum
og Active bassaboxi. Fjarstýring.

Laser leikjamús með innbyggðu minni
og 10 forritanlegum tökkum.

26.990

22.990

19.990

12.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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60 - 80% afsláttur

SÍÐUSTU DAGAR LAGERSÖLU
Helgina 27. - 28. mars

Krakka ﬂíspeysur
3.500 kr.

Dömu ﬂíspeysur
4.000 - 6.000 kr.

Nýr sköpunarkraftur

Krakka hettupeysur
3.500 kr.

Fimmtán tilvonandi fatahönnuðir, sem eru að ljúka
öðru ári af þremur við
Listaháskóla Íslands, sýndu
afrakstur námsins á Nasa
um síðustu helgi. Það var
fullt út úr dyrum á sýningunni sem var hin glæsilegasta og augljóst að spennandi hlutir eru að gerast hjá
yngstu kynslóð íslenskra
fatahönnuða. Hér gefur að
líta brot af þeim flíkum
sem sýndar voru hinn 20.
mars síðastliðinn.
- amb

Herra ﬂíspeysur
4.000 - 6.000 kr.

GEGNSÆTT Rendur og gegnsæ svört efni

hjá Sigríði Maríu Sigurjónsdóttur.

Vatnsheldur
öndunarjakki

Pollajakkar
1.500 kr.

HARLEQUIN Aðsniðinn samfestingur
úr dökkbláu og röndóttu efni hjá Elsu
Maríu Blöndal.

Krakka jakkar
3.500 kr.

www.66north.is

Dömur og herrar

Pollabuxur
1.500 kr.

Bolir: 500 - 1.000 kr.
Buxur: 2.500 - 3.000 kr.
Stuttbuxur: 1.500 kr.
Dúnvesti: 6.500 kr.
Dúnúlpur: 8.000 kr.
Öndunarjakkar:
4.000 - 8.000 kr.

Faxafeni 12 (2. hæð), 108 Reykjavík: Lau: 11 - 16 Sun: 12 - 16
Glerárgata 32, 600 Akureyri: Lau: 11 - 15

SPORTLEGT Skemmtilega sniðnar buxur
og jakki frá Signýju Þórhallsdóttur.

TÝRÓLSK ÁHRIF Leðurvesti, háar buxur
og röndótt skyrta frá Guðmundi Jörundssyni.

GAMALDAGS Svart og húðlitað korselett

eftir Elísabetu Ölmu Svendsen.
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Hefði tekið fram kylfuna
frá þeim sem færðu okkur

THE PROPOSAL

Fréttirnar af framhjáhaldi Jesse James, eiginmanni
Söndru Bullock, hafa farið sem eldur í sinu um heiminn. Konurnar sem Jesse hélt við eru orðnar þrjár og
enn má búast við að fleiri komi fram.
Málið minnir á mál Tiger Woods sem kom upp á síðasta ári og Sandra var reyndar spurð út í það fyrr á
þessu ári á People‘s Choice-verðlaununum. Þar sagði
hún að ef hún væri Elín, kona Tigers, þá hefði hún
ekki hætt að lemja hann með golfkylfunni. Hún var
þá spurð að því hvort hún væri enn þá að sveifla kylfunni og svar Söndru var stutt og laggott: „Ég myndi
ná í hafnaboltakylfuna!“
Eins og í öllum góðum sögum þá lenti Sandra í því
sama og Elín og þá má velta því fyrir sér hvort Jesse
James þurfi að sofa með annað augað opið.

TÖFRANDI

er hægt að stöðva hjartað í geit með hugann einan að vopni ?

FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

.ULVWHQ%HOO
Will

Jon

-RVK'XKDPHO
Dax

with

Danny

and

Anjelica

ARNETT HEDER SHEPARD DeVITO HUSTON

ÁLFABAKKA
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 3:40-5:50 - 8 -10:10 12

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
KRINGLUNNI
HAMLET Ópera í Beini útsendingu kl. 5
L

MEN WHO STARE AT GOATS kl. 8 - 10:10
WHEN IN ROME kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

WHEN IN ROME kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MEN WHO STARE AT GOATS
kl. 9 - 11:10

NANNY MCPHEE

kl. 1 - 3:20 - 5:40

BOUNTY HUNTER

kl. 8 - 10:20
kl. 8 - 10:30

THE LOVELY BONES

kl. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 1(3D) - 5:40(3D)
ALICE IN WONDERLAND
kl. 1 - 3:20 - 5:40
THE BLIND SIDE

BJARNFREÐARSON
kl. 1 - 3:20 Síð.sýn.
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30
AKUREYRI
ALICE IN WONDERLAND - 3D kl 2 - 8
kl 4:30 - 10:20
AVATAR - 3 D
PLANET 51 M/ ísl. Tali
kl. 2
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 4
kl. 6 - 8 - 10
WHEN IN ROME

L

THE BLIND SIDE Sýnd á morgun kl. 5:50D
ALICE IN WONDERLAND 3D

10

12

kl. 3:30(3D) - 5:50(3D) - 8:10(3D)

L

10
L

12
SHUTTER ISLAND kl. 10:10
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali Sýnd á morgun kl. 3:50(3D) L
PLANET 51 M/ ísl. Tali
kl. 1:30
L

L

PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30
GREEN ZONE

10

kl. 8
kl. 10:20

16

L

SHUTTER ISLAND

kl. 10:20

16

L

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM Á KÖFLUM M/ ísl. Tali kl. 6
ALICE IN WONDERLAND kl. 5:50

L

Hljómsveitin Grúsk hefur
sent frá sér lagið Til lífs
á ný og er það annað lagið
sem fer í spilun af fyrstu
plötu sveitarinnar sem
kemur út seinna á árinu.
Hið fyrra heitir Góða skapið og var í sjö vikur á meðal
30 vinsælustu laga Rásar 2
í haust.

12

THE BLIND SIDE
FROM PARIS WITH LOVE

L

Grúsk-hópurinn með nýtt lag

L

SELFOSSI
kl. 8

7

Sandra Bullock hefði
lamið Tiger Woods væri
hún Elín, kona Tigers.
Svo lenti í hún í því
sama, en á eftir að lemja
eiginmann sinn.

L
12

12

L

HEFÐI LAMIÐ TIGER

10

L
L

sýningartímar gilda fyrir laugardag í kringlunni, kynnið ykkur sunnudagstímana á www.sambio.is

NÝTT Í BÍÓ!
EMMA THOMPSON

++++
"Bráðfyndin
og ákaflega vel leikin..."
- Þ.Þ., FBL

TÖFRANDI
SKEMMTUN FYRIR
ALLA FJÖLSKYLDUNA

BYGGÐ Á METSÖLUBÓKINNI

SVO F

FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNALEIKSTJÓRANUM

PETER JACKSON

Grúsk er óvenjuleg hljómsveit því
hún samanstendur af 22 manna
hópi söngvara og hljóðfæraleikara, þar á meðal Bergsveini Arilíussyni, sem syngur einmitt Til lífs
á ný, Magnúsi Þór Sigmundssyni,
Guðmundi Péturssyni og Ásgeiri
Óskarssyni.
„Þetta byrjaði eiginlega fyrir
fjórum árum,“ segir forsprakkinn
og lagahöfundurinn Einar Oddsson, sem velur tónlistarmenn úr
hópnum eftir því sem best hentar hverju sinni. „Ég fór til Péturs
Hjaltested og ætlaði að taka upp
eitt til tvö lög. Ég kom með sex lög
og við gátum ekki gert upp á milli
þeirra og tókum þau öll upp. Síðan
hefur þetta verið að þróast með
hléum.“ Að sögn Einars er draumurinn að halda eina góða tónleika
þegar platan kemur út. „Við myndum velja sex til sjö manna hóp til
að spila undir. Síðan er spurning
hvort maður væri með alla söngvarana,“ segir hann.

BÍTLARNIR Í BLAND VIÐ NÝRRI STRAUMA Einar Oddsson er forsprakki hljómsveitarinnar Grúsk sem er að undirbúa sína fyrstu plötu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Einar hefur verið viðloðandi
tónlistarbransann í mörg ár. Hann
samdi lög á sólóplötu Rúnu Stefánsdóttur sem kom út fyrir sex
árum og hefur átt tvö lög í undankeppni Eurovision. Hið fyrra hét
Í villtan dans sem Rúna söng árið
2001 og á síðasta ári söng Erna
Hrönn lagið Glópa gull. Hann
segir nýju tónlistina þó vera af
allt öðrum toga. „Þetta er svolít-

ið grúsk eins og nafnið gefur til
kynna. Maður er að leita í gamla
áhrifavalda frá áttunda áratugnum og svo koma Bítlarnir sterkir þarna inn í bland við nýrri
strauma.“
Nýtt myndband við lagið Til
lífs á ný má finna á Facebooksíðu Grúsks. Fleiri upplýsingar
má finna á Myspace.com/gruskmusik.
freyr@frettabladid.is

STANLEY TUCCI
RACHEL WEISZ SUSAN SARANDON

SPARBÍÓ

SÍÐU
STU S
117.0
Ý
00 GENINGAR
STIR

SÍMI 564 0000

650 kr.
kl.1 (650kr) 3.20 - 5.40 L
10
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 10
7
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.25
12
kl. 8 - 10.30
14
kl. 8
L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2
kl.1 (650kr)
10
AVATAR 3D
kl.1 (950kr) 4.40
L
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl.1 (650kr)
NANNY MCPHEE
KÓNGAVEGUR
KÓNGAVEGUR LÚXUS
BOUNTY HUNTER
THE GREEN ZONE
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

SÍMI 530 1919

KÓNGAVEGUR
LOVELY BONES

DAYBREAKERS
THE GOOD HEART
PRECIOUS
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
MAMMA GÓGÓ

kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 5.30
kl. 10.15
kl. 3.30

.com/smarabio
650

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

KÓNGAVEGUR
NANNY MCPHEE 2
BOUNTY HUNTER

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 1 (550kr)- 4 - 6
kl. 8 -10.10

10
12
16
10
12
14
L

550 kr.

EARTH
10 SHUTTER ISLAND
L DAYBREAKERS
7 THE GOOD HEART
NIKULÁS LITLI

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3 - 6 - 9
kl. 8 - 10.15
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl.4 (650kr) - 6

L
SPARbíó kl. 1 í Álfabakka

WHEN IN ROME kl. 1.30 í Álfabakka

TILBOÐSVERÐ
650 kr.

kr.

L
16
16
10
L

650 kr.
650 kr.

950 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

Sími: 553 2075

KL.2 BORGARBÍÓ (550KR.

- bara lúxus

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 2 (600 kr), 5 og 8
T.V. -KVIKMYNDIR.IS

L

BOUNTY HUNTER

kl. 5.50, 8 og 10.10

7

GREEN ZONE

kl. 5.40, 8 og 10.10

12

FROM PARIS WITH LOVE

kl. 10.10

16

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2

kl. 2 (600 kr) og 3.50

L

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM

kl. 2 (900 kr) og 4 - 3D

L

kl. 1 í Álfabakka í 3D - kl. 2 á Akureyri í 3D
kl. 5:50 á Selfossi og í Keflavík í 2D

KL.4 REGNBOGINN

650 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ 3D

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl. tal
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Peaches í
vandræðum
Peaches Geldof, vandræðabarn
hungurpopparans Bobs Geldof,
er enn og aftur búin að koma sér
á forsíður bresku slúðurpressunnar. Að þessu sinni eru það
nektarmyndir sem lekið var á
Netið í gær. Þær sýna Peaches
í erótískum stellingum, heldur
fáklædda. Umræddur einstaklingur hélt því fram að hann hefði
átt stundargaman með Peaches á
hótelherbergi og á meðan
hefði hún neytt heróíns.
Fjölmiðlafulltrúar
Geldof-fjölskyldunnar
voru ekki lengi að vísa
eiturlyfjasögunum á
bug en þeir staðfestu að myndirnar væru
af Peaches,
þær hefðu hins
vegar verið teknar til einkabrúks.
„Allt annað eru bara
hugarórar þess sem
sendi myndirnar,“
segir í yfirlýsingu sem
barst breska blaðinu
The Daily Mail.
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Verður Hjálmum aftur hent af sviðinu?
Aldrei fór ég suður, hin mikla tónlistarhátíð
á Ísafirði, verður haldin í sjöunda skipti um
páskana. Að vanda úir og grúir af alls kyns
tónlist, en aldrei hafa verið jafnmörg atriði
og núna, 37 samtals. Meðal þess heitasta er
ísfirska rokkbandið Nine elevens, sem poppar upp á nokkurra ára fresti með eldgíturum og látum. Annað frægt vestfirskt rokkband á Aldrei er Urmull, sem hefur ekki
spilað lengi. Þeir gáfu út plötu sem var illa
unnin og umslagið það ljótasta í sögu Íslands.
Þessi plata er nú að koma út aftur þar sem
Ben Frost endurmasterar og Svavar í Skakkamanage „rímixar“ umslagið. Reggae-boltarnir í Hjálmum snúa nú aftur, en eitt frægasta augnablik Aldrei-hátíðarinnar var þegar
hinn frægi Ísfirðingur Dóri Hermanns henti
þeim af sviðinu af því honum fannst þeir svo

leiðinlegir. Líkur eru taldar á að Dóri kynni
Hjálma aftur á svið svo það er ómögulegt að
segja fyrir um það hvað þeir fá að spila mörg
lög í ár. Rúnar Þór, síðasti töffarinn á landinu,
mætir í leðurjakkanum með Ray Ban-gleraugun og sítt að aftan og tekur nokkur lög.
Mugison verður þarna að sjálfsögðu, en hann
er sá eini sem fær alltaf að spila, og Muggi,
pabbi Mugisons, kemur fram með hljómsveitinni Yxnu.
Önnur bönd sem spila á þessum tveimur
dögum sem hátíðin stendur yfir eru meðal
annars Morðingjar, Bloodgroup, Dikta,
Hjaltalín og Ingó og Veðurguðirnir. Einnig
verða söngkonurnar Lay Low, Ólöf Arnalds,
Sigríður Thorlacius og Lára Rúnars á svæðinu sem og gríngengið Mið-Ísland. Að vanda
er ókeypis inn á allt saman.
- drg

HJÁLMAR Hljómsveitin er eitt af þeim 37 atriðum sem
koma fram á Aldrei fór ég suður á Ísafirði. Þeir mæta
aftur Dóra Hermanns, sem henti þeim af sviðinu síðast
þegar þeir spiluðu á hátíðinni.

Nýtt í Skífunni

BERRÖSSUÐ Peaches
Geldof var mynduð í sérkennilegum stellingum af
meintum elskhuga.

Prince skuldar peninga
Óveðursskýin hrannast upp hjá
bandaríska tónlistarmanninum Prince. Eins og fjölmiðlar
greindu frá í gær skuldar hann
himinháar upphæðir í fasteignagjöld og í gær varð hann fyrir
enn einu fjárhagslega áfallinu.
Írskt tónleikahaldsfyrirtæki að
nafni MCD fór í mál við Prince
eftir að hann ákvað að fresta
tónleikum sínum í landinu með
aðeins nokkurra daga fyrirvara.
Forsvarsmenn MCD fóru ekki
fram á neina skiptimynt heldur
um 400 milljónir íslenskra króna.
Umrætt mál hefur verið í gangi
síðan í febrúar en þá ákváðu tónleikahaldarar og Prince að semja
um greiðslu utan dómstóla. Þegar
sú greiðsla barst hins vegar ekki
og hvorki heyrðist hósti né stuna
frá hinum smávaxna listamanni
fór MCD í hart og fékk sitt fram.

HEILSUBÆLIÐ 2 · DVD

TWILIGHT · DVD

Ný tónlist

5CD
GLEE
THE MUSIC VOL. 2
Ennþá fleiri lög
úr þessari vinsælu
sjónvarpsseríu.

HEAD FIRST
SLÖKUN OG VELLÍÐAN
GOLDFRAPP
FRIÐRIK KARLSSON
Fimmta hljóðversplata
Fimm diska kassi með
fjórum eldri ófáanlegum plötum Goldfrapp. Inniheldur
smellinn Rocket.
auk einnar splunkunýrrar.

STING IN THE TAIL
SCORPIONS
Glæný plata frá þýsku
þungarokksveitinni.

SWEET 7
SUGABABES
Glæný plata sem inniheldur lögin About
A Girl og Get Sexy.

BELLE & SEBASTIAN Héldu frábæra

tónleika á Íslandi árið 2006.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íslandsvinir
stýra hátíð
Meðlimir hljómsveitarinnar
Belle & Sebastian munu stjórna
tónlistarhátíðinni All Tomorrow‘s
Parties í desember næstkomandi. Hátíðin stendur frá 10.-12.
desember í Minehead á sunnanverðu Englandi. Meðlimir Belle
& Sebastian munu velja um 40
hljómsveitir sem koma fram á
hátíðinni.
Árið 1999 stjórnuðu krakkarnir í Belle & Sebastian hátíðinni Bowlie Weekender sem síðar
varð að All Tomorrows Parties.
Endurkoma þeirra nú er til að
fagna tíu ára velheppnaðri hátíð.
Belle & Sebastian spilaði á
Íslandi árið 2006 og sveitin hefur
löngum notið vinsælda hér á
landi. Ný plata sveitarinnar er í
vinnslu.

Nýir tölvuleikir

BEN 10 ALIEN FORCE
VILGAX ATTA · PS2
Ben Tennyson er
mættur með geimverurnar 10 í nýjasta leik
sínum.

DAWN OF WAR 2
CHAOS RISING · PC
Nýr söguþráður, nýjar
herdeildir og fleiri
möguleikar.

Stærsta
S
tærsta hljómplötuverslun
hljómplötuverslun á Íslandi
Íslandi
LLAUGAVEGUR
AUGAVEGUR 26
26 · K
KRINGLAN
RINGLAN · WWW.SKIFAN.IS
WWW.SKIFAN.IS

JUST CAUSE 2 · PS3
Stærsti leikvöllur
tölvuleikjanna, meira en
40 tíma spilun.
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> Vinnur Viktor áttunda árið í röð?
Íslandsmót í áhaldafimleikum 2010 fer fram í dag og
á morgun í Laugarbóli við Engjaveg. Keppni í fjölþraut
fer fram í dag en á morgun er keppt í úrslitum á
einstökum áhöldum. Viktor Kristmannsson getur orðið
Íslandsmeistari í fjölþraut áttunda árið í röð en búist
er við því að hann fái mikla samkeppni frá
bróður sínum Róberti um helgina. Thelma
Rut Hermannsdóttir, Íslandsmeistarinn frá
2008, er sigurstranglegust hjá stelpunum en
Íslandsmeistarinn frá því í fyrra, Fríða Rún
Einarsdóttir, keppir ekki í ár. Keppnin
fer fram á milli 9.30 og 12.10 í dag og
á milli 14.00 og 16.20 á morgun.

sport@frettabladid.is

ÚRSLITIN Í GÆR
Iceland Express karla
Stjarnan-Njarðvík

64-76 (34-35)

Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 20 (7 fráköst,
5 stoðsendingar), Justin Shouse 16, Fannar Freyr
Helgason 12 (9 fráköst), Djorde Pantelic 4 (16
fráköst, 3 varin skot), Guðjón Lárusson 4, Magnús
Helgason 3, Ólafur J. Sigurðsson 3, Kjartan Atli
Kjartansson 2.
Stig Njarðvíkur: Jóhann Árni Ólafsson 21, Nick
Bradford 13 (6 stoðsendingar, 5 stolnir), Friðrik E.
Stefánsson 11 (13 fráköst, 8 stolnir), Hjörtur
Hrafn Einarsson 10, Páll Kristinsson 8, Guð
mundur Jónsson 7 (5 fráköst), Kristján Rúnar
Sigurðsson 5, Rúnar Ingi Erlingsson 1.

Grindavík-Snæfell

94-95 (42-40)

Stig Grindavíkur: Brenton Joe Birmingham 26
(5 stoðsendingar), Ómar Örn Sævarsson 11 (12
fráköst), Páll Axel Vilbergsson 11, Guðlaugur
Eyjólfsson 11, Darrell Flake 10 (7 fráköst, 5
stolnir), Arnar Freyr Jónsson 9 (8 stoðsendingar),
Björn Steinar Brynjólfsson 7, Ólafur Ólafsson 6 (4
fráköst), Þorleifur Ólafsson 3.
Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 24 (15 fráköst),
Sigurður Á. Þorvaldsson 18 (4 fráköst), Sean
Burton 18 (9 stoðsendingar), Martins Berkis 11
(4 fráköst), Emil Þór Jóhannsson 8, Jón Ólafur
Jónsson 8 (7 fráköst), Pálmi Freyr Sigurgeirsson 8.

LEIKIR TVÖ Í EINVÍGUNUM:
ÍR-KR (staðan er 0-1)
Tindastóll-Keflavík (0-1)
Njarðvík-Stjarnan (1-0)
Snæfell-Grindavík (1-0)

Sunnudagur 17.00
Sunnudagur 19.15
Mánudagur 19.15
Mánudagur 19.15

Iceland Express kvenna
KR-Hamar

79-92 (49-51)

Stig KR: Unnur Tara Jónsdóttir 20 (5 fráköst),
Jenny Pfeiffer-Finora 16, Guðrún Gróa Þorsteins
dóttir 14 (4 fráköst), Margrét Kara Sturludóttir 10
(6 fráköst, 3 varin skot), Signý Hermannsdóttir
7 (5 fráköst, 4 varin skot), Hildur Sigurðardóttir
6 (5 stoðsendingar), Heiðrún Kristmundsdóttir
4, Helga Einarsdóttir 1, Þorbjörg Andrea Frið
riksdóttir 1
Stig Hamars: Kristrún Sigurjónsdóttir 27(4 fráköst,
7 stoðsendingar), Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 18
(9 fráköst), Julia Demirer 16 (13 fráköst, 6 stoð
sendingar, 3 varin skot), Guðbjörg Sverrisdóttir
14 (7 fráköst, 5 stoðsendingar), Fanney Lind
Guðmundsdóttir 9 (4 fráköst), Íris Ásgeirsdóttir
4, Koren Schram 2, Hafrún Hálfdánardóttir 2 (5
fráköst).
Næsti leikur fer fram á mánudaginn í Hveragerði
en það lið sem fyrr vinnur þrjá leiki verður
Íslandsmeistari.

RAGNA INGÓLFSDÓTTIR: TEKUR ÞÁTT Í SÍNU FYRSTA ÍSLANDSMÓTI Í BADMINTON EFTIR KROSSBANDAAÐGERÐ

Það er ekki bara ég sem vil vinna gullið
Meistaramót Íslands í badminton fer fram í TBR-húsunum
við Gnoðarvog um helgina og margra auga verða á Rögnu
Ingólfsdóttur sem keppir þarna á sínu fyrsta Íslandsmóti
síðan hún fór í krossbandaaðgerð eftir Ólympíuleikana í
Peking. Ragna varð Íslandsmeistari sex ár í röð frá 2003
til 2008.
„Það gengur alveg fínt hjá mér. Ég er búin að fara á nokkur mót, fór til Svíþjóðar í janúar og svo með landsliðinu til
Póllands í febrúar. Þessi bæði mót gengu ágætlega,“ segir
Ragna. „Mér fannst ég vera komin aftur þegar ég vann
alþjóðlega mótið hérna heima í nóvember. Ég er alveg
á svipuðum stað núna,“ segir Ragna en meidda hnéð
minnir þó á sig.
„Ég finn alltaf fyrir hnénu og það er ekki alveg eins og
hitt hnéð. Ég get alveg spilað og æft og spilað. Ég ætla að
passa að hvíla í sumar,“ segir Ragna sem keppir í einliðaog tvíliðaleik um helgina en sleppir tvenndarleik.

„Það vilja allir vinna gullið og það er ekki bara ég sem vil vinna
það. Íslandsmótið er svona mót þar sem það eru alltaf einhver
óvænt úrslit þannig að maður veit aldrei pottþétt hver vinnur þetta
í kvenna- eða karlaflokki,“ segir Ragna og bætir við: „Ég vann þetta
sex ár í röð og þetta var frekar öruggt hjá mér þau ár en þessar yngri
stelpur eru alltaf að verða betri og þetta verður bara spennandi
keppni,“ segir Ragna.
Ragna fær örugglega mikla samkeppni frá Íslandsmeistara síðasta árs, Tinnu Helgadóttur og hinar ungu
Karitas Ósk Ólafsdóttir og Snjólaug Jóhannsdóttir,
TBR, eru til alls vísar eftir að hafa verið sigursælastar á
mótunum hér heima í vetur. „Ég og Tinna erum hvor
á sínum vængnum, Snjólaug er Tinnu-megin og Karitas er mín megin. Svo er Katrín, sem spilar með mér í
tvíliðaleik, líka mín megin. Við erum þarna fimm sem
eigum mestu möguleikana,“ segir Ragna sem býst
einnig við jafnri og spennandi keppni karlamegin.

Enn brotnar Grindavík
Snæfell vann ótrúlegan eins stigs sigur, 94-95, á Grindavík í Röstinni í gær í
fyrsta leik liðanna í átta liða úrslitum Iceland Express-deildar karla. Snæfell
getur klárað einvígið á heimavelli á mánudag.
KÖRFUBOLTI Hið brothætta lið

Grindavíkur brotnaði enn á ný í
gær þegar mest á reyndi. Þá kastaði liðið frá sér unnum leik gegn
Snæfell á heimavelli. Grindavík
þarf því að fara í Stykkishólm og
sækja sigur þar ef liðið vill ekki
fara strax í sumarfrí.
„Ég er mjög reiður því við
klúðruðum þessu. Við algjörlega
klúðruðum þessu,“ sagði foxillur þjálfari Grindavíkur, Friðrik
Ragnarsson, eftir leikinn en hann
trúði vart sínum eigin augum er
lið hans brotnaði enn eina ferðina
undir pressu.
„Við erum með gjörunninn leik
og búnir að vinna eins og skepnur í 32-34 mínútur. Þegar við
erum komnir með 14-16 stiga forskot förum við að spila eins og
einhverjir fálkar. Ég er ótrúlega
svekktur með það hvernig við spiluðum rassinn úr buxunum. Ég hef
engar sérstakar skýringar á þessu
tapi. Við bara misstum einbeitinguna. Það má ekki gegn svona góðu
liði því það bara refsar. Það var
dauðasynd að hleypa þeim aftur
inn í leikinn og óafsakanlegt,“
sagði Friðrik en hann segir lið sitt
ekki vera búið að gefast upp. „Við
vinnum í Hólminum á mánudaginn. Það er bara svoleiðis.“
Leikurinn var ótrúlega kaflaskiptur. Snæfell sterkara framan
af en Grindavík kom til baka og
leiddi með tveim stigum í hálfleik. Snæfell neyddist til að setja
tvo lykilmenn – Sigurð Þorvaldsson og Jón Ólaf – á bekkinn í þriðja
leikhluta með fjórar villur. Grindavík gekk á lagið og leiddi með 12
stigum eftir þriðja leikhluta.
Sigurður og Jón komu aftur inn
í lokaleikhlutanum. Sean Burton
vaknaði einnig af værum svefni
og fyrr en varði var Snæfell komið
aftur yfir. Lokakaflinn var ótrú-

PLÚS 19 Njarðvík vann með 19 stigum
þann tíma sem Jóhann Árni Ólafsson
var inn á í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Njarðvík vann í Ásgarði í gær:

Héldu Stjörnunni í 64 stigum

STERKUR Í GÆRHl ynur Bæringsson var mjög góður í liði Snæfells í gær og var með
24 stig og 15 fráköst auk þess að skora sigurkörfuna í leiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

lega spennandi þar sem liðin skiptust á að leiða með einu stigi. Hlynur kom Snæfelli yfir, 94-95, og
Grindavík klúðraði tveim skotum
í lokin og tapaði um leið leiknum.
Grátlegt tap fyrir þá en ótrúleg
endurkoma hjá Snæfelli.
„Þetta var rosalega ljúft. Leikurinn var furðulegur og afar kaflaskiptur. Það var svo mikið að gerast að ég missti andann um tíma.
Við spiluðum rosalega 3-2 svæðisvörn í restina og það skóp þennan

sigur,“ sagði Hlynur Bæringsson
Snæfellingur en hann átti klassaleik.
„Við erum farnir að vera sterkir
í þessum jöfnu leikjum og höfum
alltaf trú á því að við getum unnið.
Það er engin minnimáttarkennd
gagnvart neinu liði. Við vorum
sterkari í hausnum í kvöld. Við
vinnum leikina sem skiptir máli
gegn Grindavík og vonandi heldur það áfram.“
henry@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI „Það er erfitt að sækja
stig hingað en við spiluðum hörku
vel og vorum samstilltir í vörninni. Ef að vörnin er í lagi hjá
okkur þá erum við erfiðir við að
eiga,“ sagði Sigurður Ingimundarson, þjálfari Njarðvík, eftir
sigur gegn Stjörnunni í undanúrslitum Iceland-Express deildarinnar í körfubolta. Lokatölur í
Ásgarði voru 64-76.
„Nú er það bara næsti leikur
og við byrjum að undirbúa okkur
strax í fyrramálið fyrir hann.
Reynum að hugsa um okkar hluti
og spá minna í því hvað hinir eru
að gera. Það er margt sem við
gerðum ekki nógu vel í leiknum
og það þarf að laga það. Við reynum alltaf að bæta okkar leik og
verða betri og betri,“ sagði Sigurður Ingimundarson, þjálfari
Njarðvíkur, ánægður eftir sigurinn í gær.
Njarðvík lék í gær án Magnúsar Þórs Gunnarssonar en það
kom ekki að sök og munaði þar
miklu um frábæran leik Jóhanns
Árna Ólafssonar sem skoraði 21
stig í leiknum.
- rog

Kristrún Sigurjónsdóttir átti flottan leik þegar Hamar vann öruggan sigur á KR:

N1 Deildin
2009 - 2010

KONUR
Laugardagur
Vodafone höll
Víkin
Mýrin
Ásvellir

Valur - Fram
16:00
Víkingur - HK
16:00
Stjarnan - KA/Þór 16:00
Haukar - FH
16:00

KR-vörnin opnaðist upp á gátt
KÖRFUBOLTI Hamarskonur unnu

öruggan þrettán stiga sigur á
deildarmeisturum KR, 92-79, í
fyrsta leik úrslitaeinvígis liðanna
um Íslandsmeistaratitilinn í Iceland Express-deild kvenna í gærkvöldi. Hamarsliðið lagði grunninn að sigrinum með því að vinna
þriðja leikhlutann 20-9 en eftir
það var á brattan að sækja hjá
heimastúlkum sem áttu fá svör
við fjölbreyttum sóknarleik gestanna úr Hveragerði.
„Við erum að spila virkilega vel
og liðið hefur ekki verið í betra
standi en það er einmitt í dag. Það
sýndi sig í kvöld,“ sagði Ágúst
Björgvinsson, þjálfari Hamars
en liðið er nú búið að vinna þrjá
leiki í röð með 12 stigum eða
meiri mun.
KR-liðið lagði mikla áherslu á
að dekka erlenda leikmenn liðs-

GÓÐ Í GÆR Hamarskonan Kristrún

Sigurjónsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ins, Koren Schram og Juliu Demirer, en það skipti litlu þótt Hamar
hafi aðeins fengið samanlagt 18
stig frá þeim tveimur.
„Þeim gekk mjög vel að dekka

Koren og klippa hana alveg úr
leiknum og það voru aðrir sem
stigu fram. Okkar styrkleiki er
meðal annars sá að við erum með
marga leikmenn sem geta skorað og það sýndi sig í kvöld,“ sagði
Ágúst en besti maður Hamarsliðsins var Kristrún Sigurjónsdóttir
sem var með 27 stig og 7 stoðsendingar í gær. Sigrún Ámundadóttir og Guðbjörg Sverrisdóttir léku
einnig mjög vel og Julia Demirer reif sig upp eftir rólegan fyrri
hálfleik.
KR-konur eru að margra mati
með besta varnarliðið og besta
frákastaliðið í deildinni en það
sást lítið af því í gær þar sem
Hamar skoraði 92 stig og vann
frákastabaráttuna 47-27. Þar vó
þungt að Signý Hermannsdóttir
var í miklum villuvandræðum og
lék bara í 17 mínútur í gær. - óój

Herbalife er opinber næringarbakhjarl
ítölsku meistaranna
Herbalife - Skynsamleg næring

Björgólfur Takefusa
knattspyrnumaður

Götusmiðjan er Casa Herbalife á Íslandi styrkt af

Herbalife er skráð á NYSE

sjálfstæðir dreifingaraðilar
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Þetta er rétta starfið fyrir mig
Guðmundur Guðmundsson hefur tekið við starfi yfirmanns íþróttamála hjá danska ofurliðinu AG København sem skartgripakóngurinn Jesper Nielsen á. Starfið er einstakt í handboltaheiminum. Guðmundur
þjálfar landsliðið áfram og útilokar ekki að fleiri íslenskir landsliðsmenn muni koma til félagsins.
SIR ALEX Vill að sínir menn skori nóg af

mörkum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Lokaspretturinn á Englandi:

Markatalan
gæti skipt máli
FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, stjóri
Manchester United, segir að það
myndi ekki koma sér á óvart ef
úrslitin þetta árið myndu ráðast á
markatölu. Aðeins þrjú stig skilja
að United, Chelsea og Arsenal á
toppi deildarinnar.
United og Chelsea eru bæði
með +47 mörk í markatölu en
Arsenal er sjö mörkum á eftir,
hefur +40 í markatölu.
„Chelsea vann 5-0 sigur á Portsmouth í vikunni og það gerir
að verkum að liðið hefur jafnað okkur á markatölu. Það gæti
reynst dýrmætt í lokin. Úrslitin
gætu vel ráðist á markatölunni,“
sagði Sir Alex.
„Síðustu ár höfum við alltaf
haft gott forskot þegar kemur að
markatölunni en nú er þetta mjög
jafnt. Það eina sem við getum
gert er að halda áfram að skora
mörk og vinna leiki.“
Margir telja að Arsenal sé í
bestu stöðunni af toppliðunum
þremur þar sem liðið eigi auðveldustu dagskrána fram undan.
„Á pappírnum eiga þeir auðveldari leiki eftir en ég er ekki viss
um að það skipti máli. Það geta
allir tapað stigum alls staðar,“
sagði Sir Alex.
- egm

LEIKIR HELGARINNAR:
Laugardagur:
15:00 Birmingham-Arsenal
15:00 Chelsea-Aston Villa
15:00 Hull-Fulham
15:00 Tottenham-Portsmouth
15:00 West Ham-Stoke
15:00 Wolves-Everton
17:30 Bolton-Man.Utd.
Sunnudagur:
11:00 Burnley-Blackburn
15:00 Liverpool-Sunderland

HANDBOLTI Hið nýja danska félag

LEIKMANNAHÓPUR AG

AG København hélt mikinn blaðamannafund í gær þar sem íslenski
landsliðsþjálfarinn, Guðmundur Guðmundsson, var kynntur til
leiks sem nýr yfirmaður íþróttamála hjá félaginu. Á sama tíma var
leikmannahópur félagsins kynntur en í honum eru meðal annars
íslensku landsliðsmennirnir Arnór
Atlason og Snorri Steinn Guðjónsson.
Leikmannahópurinn er þó ekki
fullkláraður. AG København er
eins og áður segir nýtt félag í
danska boltanum en það varð til
með samruna FCK og AG Håndbold. Þetta er ofurlið þar sem valinn maður er í hverju rúmi. Eigandi félagsins, Jesper Nielsen,
setur gríðarlega mikinn pening í
félagið sem hann ætlar að gera að
besta liði Danmerkur og einu besta
liði Evrópu.

Fékk fjölda tilboða
„Ég var búinn að fá tilboð víða
en mér fannst ekkert af þeim nægilega spennandi. Þetta voru tilboð
frá félögum í Þýskalandi, Svíþjóð
og Danmörku. Einhvern veginn
fann ég á mér að eitthvað annað
gæti gerst og það gekk eftir,“ segir
Guðmundur en í hverju er hans
starf nákvæmlega fólgið?
„Ég er yfirmaður íþróttamála og
í því felst að ég er yfirmaður þjálfaranna sem og leikmannanna í liðinu. Ég er ábyrgur fyrir íþróttalegum árangri liðsins. Ég mun vinna
náið með þjálfurunum með því að
setja saman lið og hvaða leikmenn
við komum til með að fá. Einnig
mun ég koma að því að greina leiki
liðsins og fara yfir þá með þjálfurunum.
Síðan er inni í því að koma að
samningagerð við leikmenn og
stór þáttur í starfinu er að byggja
upp og laða efnilega leikmenn
til félagsins. Við leggjum mikla
áherslu á það. Ég þarf því að finna
leikmenn og sjá til þess að þeir

Leikmaður -

hvaðan hann kemur

Markverðir:
Kasper Hvidt
FCK
Steinar Ege
FCK
Vinstri hornamenn:
Stefan Hundstrup
Viborg
Mikkel Saad
AG Håndbold
Vinstri skyttur:
Arnór Atlason
FCK
Mads Larsen
AG Håndbold
Nikolaj Koch-Hansen
AG Håndbold
Mikkel Hansen
FC Barcelona
Miðjumenn:
Joachim Boldsen
FC Barcelona
Snorri Steinn Guðjónsson RN Löwen
Jacob Green
AG Håndbold
Matias Helt Jepsen
AG Håndbold
Hægri skyttur:
Christian Malmagro
Portland SA
Lars Jörgensen
AG Håndbold
Hægri hornamenn:
Thomas Bruhn AG
Håndbold
Nicklas Ekberg
Ystad
Línumenn:
Rene Toft Hansen
KIF Kolding
Jacob Bagersted
FCK
Martin Bager
AG Håndbold

ÞOLINMÆÐI ER DYGGÐ Guðmundur sagði á sínum tíma að hann ætlaði að vera
þolinmóður og gefa sér tíma til þess að finna rétta starfið. Það gekk upp á endanum.
FRÉTTBLAÐIÐ/DIENER

verði gerðir góðir,“ segir Guðmundur en hann mun hafa mikið
að gera í þessu nýja starfi sem er
einstakt í handboltaheiminum.
„Ég veit ekki til þess að svona
starf sé til í handboltanum. Þetta
er því einstakt starf og það sýnir
hvað Jesper er framsýnn í hugsun
og hann leggur gríðarlega mikið
í þetta verkefni. Hann ætlar sér
stóra hluti með þetta lið. Fyrst
í Danmörku og síðan í Evrópu,“

segir Guðmundur en óttast hann
ekki árekstra á milli sín og þjálfara félagsins þar sem hann er nánast í hálfu þjálfarastarfi og verður
mikið með puttana í leik liðsins?
„Auðvitað hef ég hugsað um það.
Fyrst og síðast mun ég samt einbeita mér að því að koma með góða
hluti inn og ég trúi því að menn
vilji nýta það og að samstarfið
verði gott.“
Starf Guðmundur hjá félag-

inu mun ekki verða þess valdandi
að hann þurfi að hætta að þjálfa
íslenska landsliðið.
„Jesper var allan tímann meðvitaður um að ég vildi vera áfram
með landsliðið og þessi störf fara
bara ágætlega saman að mínu
mati,“ segir Guðmundur en er
hann kominn í draumastarfið?
„Ég er mjög sáttur við þetta
starf og afar spenntur. Sérstaklega þegar ég fór að sjá hvernig
ætti að útfæra starfið. Mér fannst
þetta vera rétta starfið fyrir mig
því þarna nýtast mínir styrkleikar.
Kannski er þetta draumastarfið og það er það að mörgu leyti,“
segir Guðmundur en er von á fleiri
Íslendingum til liðsins?
„Það er aldrei að vita. Það á eftir
að bæta inn í þennan hóp alveg
klárlega einum mjög góðum leikmanni. Þeir gætu orðið fleiri.“
henry@frettabladid.is

Arnór Atlason hafði úr mörgum kostum að velja:

Miðengi ehf. setur
Fasteignafélagið Hafnarslóð ehf. í söluferli

Miðengi ehf., dótturfélag Íslandsbanka, hefur
ákveðið að setja fasteignafélagið Hafnarslóð
ehf. í söluferli. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka
hf. hefur verið falið að annast formlegt ferli
sem lýtur að sölunni.
Hafnarslóð ehf. er fasteignafélag sem á lóð og
leikskóla við Vesturbrú 7 í Garðabæ.
Söluferlið verður opið öllum áhugasömum fjárfestum sem uppfylla skilyrði til þess að geta talist
fagfjárfestar samkvæmt lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, einstaklingum sem hafa verulegan
fjárhagslegan styrk og viðeigandi þekkingu, auk fyrirtækja sem höfðu eiginfjárstöðu sem var hærri
en sem nemur 100 milljónum króna í árslok 2009.
Áhugasamir fjárfestar þurfa að fylla út trúnaðaryfirlýsingu ásamt því að leggja fram umbeðnar upplýsingar og nauðsynleg gögn sem staðfesta að ofangreind skilyrði séu uppfyllt. Framangreindu skal
skilað til Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka í samræmi við nánari upplýsingar um skil gagna og tilboða.
Móttaka trúnaðaryfirlýsinga og viðeigandi gagna hefst mánudaginn 22. mars og er síðasti frestur
til að skila inn framangreindu vegna þátttöku í söluferlinu föstudaginn 9. apríl kl. 16.00.
Allar nánari upplýsingar um söluferlið er að finna undir slóðinni www.islandsbanki.is/hafnarslod2010.
Nánari upplýsingar veitir Már Másson, forstöðumaður samskiptasviðs, sími 844 4990, t-póstur:
mar.masson@islandsbanki.is.

Peningarnir freistuðu
mín að vissu leyti
HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn
Arnór Atlason var einn af þeim
leikmönnum sem var kynntur til
leiks á blaðamannafundi AG København í gær. Hann er aðeins einn
af fjórum leikmönnum hins sterka
liðs FCK sem fékk samning hjá
nýja félaginu.
„Þetta er tveggja ára samningur
og bara mjög fínn. Þetta er betri
samningur en ég var með hjá FCK.
Ég fékk samt betri tilboð frá bæði
Frakklandi og Þýskalandi. Ég get
ekki neitað því að það var erfitt
að taka ákvörðun enda freistuðu
peningarnir að vissu leyti. Okkur
líður samt bara svo vel í Köben
og þetta verkefni er líka rosalega
spennandi þannig að við ákváðum
að vera hér áfram,“ segir Arnór
en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins fékk Arnór risatilboð frá
franska félaginu Chambery sem
var erfitt að hafna.
Arnór segir að næstu ár verði
mjög spennandi hjá þessu nýja
félagi sem ætlar sér stóra hluti.
„Það verða ekki mörg lið í Evrópu betra en þetta lið. Þetta verkefni er ótrúlega spennandi. Við
erum líka með margar af stærstu
stjörnum Dana sem er mjög mikilvægt upp á umfjöllun og til að fá
fólk á völlinn. Danirnir eru svo
klikkaðir að þeir þurfa að fá sínar
stjörnur til þess að mæta á völlinn.
Vonandi gengur það eftir,“ segir
Arnór en liðið mun spila heimaleiki sína í Bröndby-höllinni sem
tekur um 5.000 manns í sæti.

SAMHERJAR Arnór og Snorri Steinn
munu berjast um miðjustöðuna hjá nýja
liðinu þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

Arnór segir það vera mikinn
létti að hafa gengið frá samningsmálum sínum enda hafi það tekið
sinn tíma. Hann fagnar því líka að
fá Guðmund og Snorra til félagsins.
„Það fer mjög vel á með okkur
öllum og þó svo við Snorri verðum
að berjast um miðjustöðuna þá
hefur það engin áhrif á okkar vinskap,“ segir Arnór Atlason.
- hbg

ACER ASPIRE FARTÖLVA
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SAMSUNG R530

B455

15,6” LED HD 1366 x 768
Intel® Celeron Dual Core T3100, 1.90GHz
2Gb DDR3

AMD Athlon X2 Dual Core M300 2.0GHz
örgjörvi
4GB DDR3- 667Mhz vinnsluminni
15.6” HD(1366 x 768) Acer CineCrystal skjár
512MB ATI HD4200 skjástýring
320GB 5400rpm SATA diskur
Super Multi DVD±RW skrifari
300Mbps þráðlaust net
1.3MP innbyggð vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64-BIT

Samsung
gæði

SAMSUNG MYNDAVÉL

124.999

DMTECH

SAEC-ES15

DTL-832E600

10.2 megapixlar
2.5” LCD
Beauty shot
Face detection
Red-eye ﬁx
Digital image stabilization (DIS)

19” LCD sjónvarp með DVD spilara
Upplausn
1440 x 900 dpi
Skerpa
1000 : 1
Viðbragstími
5 ms
Tuner
DVB-t
Tengi
Scart, HDMI, VGA tengi
12V og 240V
12V kapall seldur sér

19”

CASIO EXZ2

MDX100SW

Xvid MPEG4
DVD/VCD/SVCD
DVD+R/RW / DVD-R/RW
CD-R/RW /MP3-CD /CD audio
JPEG
PAL / NTSC
Dolby Digital
Progressive scan
USB

Spilar ﬂestar gerðir diska
pal / ntsc
FM/AM ÚTVARP
Dolby digital
USB og HDMI
120W

12.999

39.999

SCOTT DVD SPILARI

Upptökuvél

DMX25HBK
Xvid MPEG4
DVD/VCD/SVCD
DVD+R/RW / DVD-R/RW
CD-R/RW /MP3-CD /CD audio
JPEG / Kodak
PAL / NTSC
Dolby Digital
Progressive scan
USB
SD / MMC / MS kort
HDMI

Háskerpu upptökuvél (Full HD)
Full HD Video upptaka (1920 x 1080 @30p )
2” LCD snertiskjár
10 milljón Pixla ljósmyndun
34 x optical zoom
Notar SD/SDHC kort
Video útgangur RCA

Sú
vinsælast
a

SCOTT HEIMABÍÓ

DVX605HD

89. 999

SAMSUNG U10

EXZ2

129.999

139. 999

SCOTT DVD SPILARI

84.999

69. 999

999

32”

23”

64.999

17.999
19.

24.999

Stafrænn sjónvarpsmóttakari og
Háskerpu sjónvarpsmóttakari
DNIe+ stafræn myndleiðrétting
Upplausn: 1366 x 768
Skjáform: 16:9 (breiðtjald)
Svartími: 8 millisekúndur
Contrast: High Contrast
Birta: 500 cd/m2
Sjónsvið: 178°/178°
Mynd í mynd (1 tuner)
Scart, VGA, HDMI (3) component,
composite, optical, antenna

250Gb 5400rpm SATA
DVD-RW Super Multi Layer DVD skrifari
3x USB2.0, VGA, HDMI,Headphone út, Mic in,
Gigabit netkort, Minniskortalesari
Þráðlaust net 802.11bg/n
1.3 Mpixel vefmyndavél
Windows 7 Home Premium

119.999

12.1 milljón punkta upplausn
3x aðdráttarlinsa (35,5-106,5mm)
2,7” LCD skjár
EXILIM Engine 2.0
23 myndstillingar - Bestshot
Face Detection function gefur betri
andlitsmyndir
ISO 64-1600
Videoupptaka með hljóði,16:9
(Hámarksupplausn 848x480 - 30fps)
Styður SD og SDHC minniskort
Hleðslutæki og hleðslurafhlaða fylgir

SAMSUNG 32”

Sanp-r530-ja03se

64-bit

5542-1462

44.999

18.999

29. 999

Innbyggður MP3 spilari
1GB minniskort fylgir ( stækkanlegt )
Frábær hljómgæði

MP3
pilari
sp

14.999

120GB

SONY PS3

69.999
NINTENDO WII

Ótrúllega
leg
ile
skemmtil

54.999

93%

stærri skjá
jár

39.999

Með fyrirvara um prentvillur,myndbrengl og uppseldar vörur. Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum.

BT SKEIFAN - BT SMÁRALIND - BT AKUREYRI - www.BT.is - 550-4444

Mar
g
gerð ar
ir

27. mars 2010 LAUGARDAGUR

▼

62

SUNNUDAGSKVÖLD

Sjálfstætt fólk
Stöð 2 kl. 19.40

> Kate Hudson
„Ég fæ oftast send handrit að
gamanmyndum. Það er ekki
eingöngu af því ég er dóttir Goldie
Hawn, heldur aðallega af því ég
hef glaðlegan persónuleika.“

Réttur
Önnur serían af íslenskum spennuþætti sem gerist í heimi lagaflækja og
glæpa. Söguhetjurnar eru þrír lögmenn
sem starfa á lögmannsstofunni Lög og
réttur og er Logi Traustason þar fremstur meðal jafningja. Í þættinum í kvöld
skerst Logi í leikinn þegar maður
fer í stríð við bankann sinn. Þá
á Brynhildur ekki sjö dagana
sæla og eru þrálátar heimsóknir
á Landspítalinn ekki til að bæta
líðan hennar.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þakbúarnir, Með afa í vasanum, Fínni
kostur, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og Felix og Hanna Montana.

07.15 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.15 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Madagascar Vinsæl teikni-

10.15 Gettu betur (e)
12.00 Leiðin á HM (e)
12.30 Silfur Egils Umræðu- og

mynd fyrir alla fjölskylduna um
hóp skrautlegra dýra sem þurfa að
dúsa í þröngum búrum dýragarðs í
New York en þrá að komast aftur á
heimaslóðir sínar í Afríku.

viðtalsþáttur Egils Helgasonar um
pólitík, dægurmál og það sem efst
er á baugi.

13.50 Meistaramótið í Badminton Bein útsending frá Meistaramóti Íslands í badminton

17.25 Táknmálsfréttir
17.35 Að sigrast á feimninni
17.50 Leirkarlinn með galdrahattinn (4:6)

18.00
18.30
19.00
19.30
19.35

Stundin okkar
Ístölt (e)
Fréttir
Veðurfréttir

Gamalt er gott Heimildamynd eftir Gísla Sigurgeirsson um
Sverri Hermannsson, húsasmíðameistara og safnara á Akureyri.
Sverrir gerði upp gömul hús af mikilli list og stofnaði Smámunasafnið sem er til húsa í Sólgarði í Eyjafjarðarsveit.

20.20 Glæpurinn II (Forbrydelsen II) (6:10) Dönsk sakamálaþáttaröð.

21.20 Olnbogabörn (El
orfanato) Mexíkósk/spænsk bíómynd frá 2007. Kona flyst með fjölskyldu sína á æskuheimili sitt og
lætur sig dreyma um að opna þar
hæli fyrir munaðarlaus fötluð börn.
23.05 Silfur Egils (e)
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol (22:43)
15.10 American Idol (23:43)
16.00 Grey‘s Anatomy (14:24)
Dramaþáttar sem gerist á skurðstofu
á Grace- spítalans þar sem starfa
ungir og bráðefnilegir skurðlæknar

16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Fraiser (10:24) Sígildir og
margverðlaunaðir gamanþættir.

SKJÁR EINN
05.30 F1: Ástralía / Keppnin

frá tímatöku.

15.05 The Doctors
17.50 The Doctors
18.35 Seinfeld (16:24)
19.00 Seinfeld (17:24)
19.25 Seinfeld (18:24)
19.45 Seinfeld (19:24)
20.10 Ísland í dag - helgar-

12.00 F1: Ástralía / Keppn-

úrval

in Útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum.

20.35 Simmi & Jói og Hamborgarafabrikkan Raunveruleikaþáttur með Simma og Jóa sem söðla
nú um og ætla að opna veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna.

Bein útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum.

08.15 F1: Við endamarkið
08.45 Mallorca - Barcelona Útsending frá leik í spænska boltanum.

10.30 F1: Tímataka Útsending

14.45 F1: Við endamarkið
15.15 PGA Tour 2010 Útsending
frá Arnold Palmer Invitational-mótinu í golfi.

16.45 ÍR - KR Bein útsending frá
leik í Iceland Express-deildinni

18.35 Inside the PGA Tour
19.00 PGA Tour 2010 Bein útsending frá lokadegi Arnold Palmer
Invitational-mótsins í golfi.

22.00 Orlando - Denver Bein
útsending frá leik í NBA-körfuboltanum.
07.00 Real Madrid - Atl. Madrid Frá leik í spænska boltanum.

19.45 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll
heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki.

20.30 Réttur (3:6) Önnur þáttaröðin um lögfræðingana á lögmannastofunni Lög og réttur.
21.20 Cold Case (13:22) Sjöunda

08.30 Crystal Palace - Cardiff
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.10 Mörk dagsins
10.50 Burnley - Blackburn Bein

spennuþáttaröðin um Lilly Rush og
félaga hennar í sérdeild lögreglunnar sem halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.10 Twenty Four (10:24) Átt-

Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum hliðum.

unda serían um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú ekkert
heitar en að fá að draga sig í hlé.

23.00 60 mínútur
23.45 Daily Show: Global Edition
10.10 Lab Rats 10.40 Lab Rats 11.10 Lab
Rats 11.40 Gavin And Stacey 12.10 Gavin
And Stacey 12.40 The Weakest Link
13.25 Monarch of the Glen 14.15 Only
Fools and Horses 15.05 Strictly Come
Dancing 16.20 Strictly Come Dancing
17.05 Strictly Come Dancing 19.25 The
Chase 20.15 The Mighty Boosh 20.45
Marc Wootton Exposed 21.15 This Is Dom
Joly 21.45 My Family 22.15 Two Pints of
Lager and a Packet of Crisps 22.45 Holby
Blue 23.35 The Jonathan Ross Show

Jón Ársæll heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum og tekur hús á
áhugaverðu fólki. Gestur hans í kvöld
er Halldór Einarsson sem hefur rekið
fyritækið Henson um árabil.

STÖÐ 2 KL. 20.20

Hudson fer með aðalhlutverkið í
kvikmyndinni Fool‘s Gold sem Stöð
2 Bíó sýni í kvöld.

VIÐ MÆLUM MEÐ

13.00 PL Classic Matches:
Bradford - Watford, 1999

13.35 Premier League World

21.05 Svínasúpan (4:8) Grínþættir í leikstjórn Óskars Jónassonar.
Leikendur eru Auðunn Blöndal Kristjánsson, Sverrir Þ. Sverrisson, Pétur
Jóhann Sigfússon, Sigurjón Kjartansson, Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir,
Edda Björg Eyjólfsdóttir og Jón Gnarr.
21.30 Supernatural (4:16) Yfirnáttúrulegir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean sem halda áfram
að berjast gegn illum öflum og eiga í
baráttu við sjálfan djöfulinn.

22.10 ET Weekend Fremsti og
frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni í
heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

22.55 Seinfeld (16:24)
23.20 Seinfeld (17:24)
23.45 Seinfeld (18:24)
00.10 Seinfeld (19:24)
00.35 Auddi og Sveppi
01.10 Sjáðu
01.35 Fréttir Stöðvar 2
02.20 Tónlistarmyndbönd frá

17.00 Bolton - Man. Utd. Frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

00.10 NCIS (12:25)
00.55 Breaking Bad (7:7)
01.45 The Last Templar Fyrri

leik í ensku úrvalsdeildinni.

hluti

20.20 Birmingham - Arsenal

03.10 The Last Templar Seinni

Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

hluti

22.00 Liverpool - Sunderland

04.35 Réttur (3:6)
05.20 Cold Case (13:22)
05.45 Fréttir

Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Chelsea - Aston Villa Frá

23.40 Burnley - Blackburn Frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Skemmtilegur gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

19.40 Fyndnar fjölskyldumyndir (8:14) Fjölskylduþáttur þar
sem sýnd eru bæði innlend og erlend myndbrot, sem kitla hláturtaugarnar. (e)

20.05 Top Gear (5:7) Félagarnir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May skoða allt
sem viðkemur bílum með hárbeittum húmor í bland við alvarlega umfjöllun. Verkefnið sem félagarnir fá
að þessu sinni felst í því að kaupa
ódýra afturhjóladrifna bíla og láta
reyna á ágæti þeirra.

21.00 Leverage (10:15) Spennandi þáttaröð í anda Ocean’s Eleven um þjófahóp sem rænir þá
sem misnota vald sitt og ríkidæmi.
Núna leggja Nate og félagar gildru
fyrir eigendur saumaverksmiðju
sem níðast á starfsfólki sínu.
21.45 Californication (1:12)
Bandarísk þáttaröð með David
Duchovny í aðalhlutverki. Hank er
núna einstæður faðir í Los Angeles eftir að Karen flutti til New York.
Hann er með ritstíflu en býðst
vinna sem kennara við háskóla þar
sem freistingarnar eru á hverju strái.

Nova TV

14.10 Mörk dagsins
14.50 Liverpool - Sunderland
Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.20 7th Heaven (4:22) (e)
12.00 7th Heaven (5:22) (e)
12.40 7th Heaven (6:22) (e)
13.25 Dr. Phil (e)
14.10 Dr. Phil (e)
14.50 Spjallið með Sölva (e)
15.40 Innlit/ útlit (9:10) (e)
16.10 Nýtt útlit (4:11) (e)
17.00 Djúpa laugin (7:10) (e)
18.00 Matarklúbburinn (e)
18.30 The Office (21:28) (e)
18.55 Parks & Recreation (e)
19.20 Girlfriends (5:22)

16.00 Hrafnaþing
17.00 Græðlingur
17.30 Tryggvi Þór á Alþing
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

08.00 What Happens in
Vegas...
10.00 Love Wrecked
12.00 Fool‘s Gold Rómantísk
ævintýramynd með Kate Hudson og
Matthew McConaughey í aðalhlutverkum.

14.00 What Happens in
Vegas...
16.00 Love Wrecked
18.00 Fool‘s Gold
20.00 My Best Friend‘s Wedding

22.00 The Ex
00.00 Gladiator
02.30 Reign Over Me
04.30 The Ex
06.00 Daltry Calhoun

10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 X
Factor 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken
12.45 Kronprinsparrets nye hjem 13.45
HåndboldSøndag 15.30 Bamses Lillebitte
Billedbog 15.45 Humf 15.50 Pjevs 16.00
Hammerslag 16.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 17.00 OBS 17.05 Attenborough
- koldblodigt eventyr 18.00 Arn 19.00
21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS
liga 20.10 Hercule Poirot. Fem små grise
21.45 Verdens værste naturkatastrofer
22.30 2020

12.00 Ut i naturen. Magasin 13.00 The
Queen 14.40 Drømmekysten 15.40
Galopp. Dubai World Cup 16.00 Barnetv 16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen 18.10 Himmelblå
18.55 Ingen grenser 19.45 Lille Dorrit
20.40 Sangskatter med Tonje Unstad
21.10 Kveldsnytt 21.30 Kaldt kappløp
22.25 Lyngbø og Hærlands Big Bang
23.15 Nurse Jackie 23.40 Blues jukeboks

22.20 House (21:24) (e)
23.10 Saturday Night Live
(12:24) (e)

00.00 Worlds Most Amazing
Videos (7:13) (e)

00.45 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

SVT 1
11.10 Skidskytte. Världscupen Khanty
Mansiysk 12.35 Vinterstudion 14.00
Handboll. Elitserien 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Landet runt 17.00 Sverige! 17.30
Rapport 17.55 Regionala nyheter 18.00
Bubblan 18.30 Sportspegeln 19.15 Livet
på Laerkevej 20.00 Absolut beroende
20.30 Universums undergång 20.55
Forskare funderar 21.00 Andra Avenyn
21.45 Brottskod. Försvunnen
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TIL LUK KU,,
PÉTUR!
Ævisaga Þórbergs Þórðarsonar hlýtur
H A G ÞE N K I S V E R Ð L A U N I N

2009

„Umfjöllunin er opinská, heiðarleg, hlý og djúp ...
Höfundur leggur sig allan fram við að reyna að skilja þann margbrotna
og sérstæða persónuleika sem Þórbergur var og gerir það þannig
að maðurinn verður ljóslifandi, mennskur og stundum
Um ÞÞ – Í forheimskunarlandi:

berskjaldaður í sinni sérvisku og breyskleika.“
HR E F NA RÓBE RT SD Ó T T I R ,
F OR M A ÐU R V I ÐU R K E N N I NG A R Á Ð S H AGÞE N K I S

„Þetta er ein skemmtilegasta bók
sem ég minnist þess að hafa lesið
um íslenskan rithöfund.“

2007

JÓN V I ÐA R JÓN S S ON / DV

„ÞÞ-bindin tvö munu vonandi
verða mörgum lesendum sami gleðigjafi
og þau reyndust mér ...

Ítarleg og skýr, falleg og
frábærlega hugsuð
ævi- og hugmyndasaga ofvitans
úr Suðursveit.“
PÁ L L B A L DV I N B A L DV I N S S ON / F R É T TA BL A ÐI Ð

Um ÞÞ – Í fátæktarlandi:

„Hrikalega flott bók ...
Hér mætast tveir menn með óvenjulega
hæfileika til þess að koma manni
á óvart, og manni getur
ekki leiðst.“
ÞRÖ S T U R H E L G A S ON / MORGU N BL A ÐI Ð

K OM N A
R
Í KIL JU
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VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ SKEMMTIR SÉR YFIR FORTÍÐINNI

> Rachel McAdams

Að gægjast í gullkistuna
Jónas Jónasson er holdgervingur Ríkisútvarpsins. Hann
hefur verið með viðtalsþætti áratugum saman og fáir,
ef nokkrir, eru gæddir þeim hæfileikum sem hann býr
yfir á því sviði. Hann hefur svo hlýja nærveru að hörðustu naglar bráðna þegar silkimjúk, en djúp rödd hans
líður um hlustir þeirra.
Þeir opna sig og ræða sín innstu hjartans mál, ræða
tilfinningar og kenndir sem þeir myndu ekki undir
nokkrum öðrum kringumstæðum reifa. Og allt er þetta
svo eðlilegt að þeir sem á hlýða hrífast með, jafnvel
þótt þeim, við önnur tækifæri, þætti allt slíkt tal óþægilegt. Jónas fer af
og til yfir strikið og verður svo háfleygur að nálgast tilgerð, en það fyrirgefst fljótt því hann beitir því sem stílbragði og viðmælandinn bregst í
flestum tilfellum vel við.
Jónas hefur undanfarna sunnudagsmorgna nýtt sér sína miklu
reynslu í útvarpinu og leyft hlustendum að njóta þess sem segulbanda-

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ

10.20 Meistaradeildin í hestaíþróttum 2010 (e)

15.50

Valur – Fram, beint

▼

SJÓNVARPIÐ

10.50 Leiðarljós (e)
11.35 Leiðarljós (e)
12.25 Kastljós (e)
13.00 Kiljan (e)
13.50 Heimsmethafinn í vitanum (e)
14.45 Lincolnshæðir
15.30 Ístölt
15.50 Íslandsmótið í handbolta Bein

útsending frá leik kvennaliða Vals og Fram
í efstu deild.

19.00

PGA Tour 2010, beint

STÖÐ 2 SPORT 2

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Gettu betur Úrslitaþáttur
21.35 Minningabókin (Notebook)
Bandarísk verðlaunamynd frá 2004. Aðalhlutverk: Ryan Gosling og Rachel McAdams.

23.40 Evrópuferðin (EuroTrip) Bandarísk

19.30
Days

Around the World in 80

SKJÁR EINN

ævintýramynd frá 2004. Fjórir vinir fara til
Evrópu að hitta þýskan pennavin eins þeirra
og lenda í ótrúlegum ævintýrum. Aðalhlutverk: Scott Mechlowicz, Jacob Pitts, Kristin Kreuk, Cathy Meils, Michelle Trachtenberg
og Matt Damon.

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁR EINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.20 Barnatími Strumparnir
09.45 Latibær (17:18)
10.10 Maularinn
10.35 Daffi önd og félagar
10.55 Ofurmennið
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 (2:11)
14.35 Monk (10:16)
15.20 Sjálfstætt fólk
16.00 Simmi & Jói og Hamborgarafabrikkan

16.35 Auddi og Sveppi
17.15 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
heitasta 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 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Unstable Fables: 3 Pigs & a

▼

08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Tóta trúður, Tóti og Patti og Ólivía. Eþíópía, Elías Knár, Kobbi gegn kisa Millý og Mollý
og Hrúturinn Hreinn.

STÖÐ 2

Baby Vinsæl talsett teiknimynd fyrir krakka á
öllum aldri þar sem snúið er rækilega út úr
ævintýrinu sígilda um grísina þrjá.

20.50 Collage Road Trip Gamanmynd

19.35

Unstable Fables: 3 Pigs

STÖÐ 2

& a Baby

20.00

American Idol

STÖÐ 2 EXTRA

06.20 The Naked Gun
08.00 Mystery Men
10.00 Roxanne
12.00 Flubber
14.00 Mystery Men
16.00 Roxanne
18.00 Flubber
20.00 The Naked Gun
22.00 27 Dresses
00.00 The Brothers
02.00 Flatliners
04.00 27 Dresses
06.00 My Best Friend‘s Wedding

Meira fyrir minna!

með Martin Lawrence, Brendu Song og
Raven-Symoné í aðalhlutverkum.
Gamanmynd með Ben Stiller og Aaron Eckhart í aðalhlutverkum. Myndin segir frá þremur óhamingjusömum pörum sem ákveða að
hressa aðeins upp á ástalífið með að rugla
saman reitum.

23.55 The Business
01.30 Jiminy Glick in Lalawood
03.00 The Covenant
04.35 ET Weekend
05.20 Simmi & Jói og Hamborgarafabrikkan

Formúlu 1 kappaksturinn í Ástralíu.

07.20 PGA Tour Highlights
08.10 Barcelona - Osasuna Útsending
frá leik í spænska boltanum.

09.50 Getafe - Real Madrid Útsending
frá leik í spænska boltanum.
11.30 F1: Föstudagur
12.00 F1: Ástralía / Tímataka
13.35 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur

14.00 Flensburg - Hamburg Útsending
frá leik í þýska handboltanum.

15.25 Spænsku mörkin 2009-2010
16.20 La Liga Report
16.50 Mexíkó - Ísland Útsending frá vináttulandsleik Mexíkó og Íslands.

18.35 Inside the PGA Tour 2010
19.00 PGA Tour 2010 Bein útsending

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.10 7th Heaven (2:22) (e)
11.50 7th Heaven (3:22) (e)
12.35 Dr. Phil (e)
13.20 Dr. Phil (e)
14.00 Dr. Phil (e)
14.40 Still Standing (16:20) (e)
15.00 What I Like About You (e)
15.20 Rules of Engagement (7:13) (e)
15.40 Britain’s Next Top Model (e)
16.35 90210 (12:22) (e)
17.20 Top Gear (4:7) (e)
18.15 Girlfriends (4:22) Skemmtilegur
gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

18.35 Game Tíví (9:17) Sverrir Bergmann
og Ólafur Þór Jóelsson stjórna. (e)
19.05 Accidentally on Purpose (9:18) (e)
19.30 Around the World in 80 Days

frá Arnold Palmer Invitational-mótinu í golfi.

Gamanmynd gerð eftir sígildri sögu Jules
Verne. (e)

22.00 Mallorca - Barcelona Útsending

21.30 Saturday Night Live (12:24) Grín-

frá leik í spænska boltanum.

þáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi. Sigourney
Weaver er gestaleikari þáttarins að þessu
sinni og The Ting Tings taka tvö lög.

23.40 Ultimate Fighter - Sería 10
00.20 UFC Unleashed
01.00 UFC Unleashed
01.40 UFC 111 Countdown
02.00 UFC 111 Bein útsending frá UFC
111.

09.05 Man. City - Everton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
10.45 Season Highlights
11.40 Premier League World
12.10 Premier League Preview
2009/10

22.15 Your Friends and Neighbors

05.50 Fréttir
07.00 Dynkur smáeðla

05.45 F1: Ástralía / Formúla 1
2010 Bein útsending frá tímatökunni fyrir

▼

McAdams fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni Minningabókin
sem Stöð 2 sýnir í
kvöld kl. 21.35.

safnið geymir. Í síðustu tveimur þáttum lék hann viðtal sem
hann átti á sjöunda áratugnum við Hafstein Björnsson miðil.
Það nafn er kannski ekki öllum tamt í dag, en var ekki óalgengt
í umræðunni á hans tíð. Jónas fékk Hafstein til að spjalla um
æsku sína og með einni einfaldri spurningu: „Erum við einir
hér?“ færði hann talið að ófreskigáfu hans. Síðan ræddu þeir
um starf Hafsteins sem miðils og hörðustu trúleysingjar höfðu
gaman af og fræddust umtalsvert. Þeir sem hafa lagt leið sína
á safnadeild Ríkisútvarpsins vita hve gríðarlegur fjársjóður er
þar fólginn. Eitt af meginhlutverkum útvarpsins er að varðveita
þann menningararf, en ekki síst að gera hann aðgengilegan almenningi.
Það gerir Jónas vel og mætti gera meira af. Gunnar Stefánsson hefur
einnig gægst í gullkistuna og gerir það einnig óaðfinnanlega.
Þátturinn Sumar raddir er á dagskrá á sunnudagsmorgnum klukkan
8.05. Sé einhver ekki kominn á fætur þá getur sá hinn sami hlustað á
endurflutning á þriðjudagskvöldum.

▼

„Ég heyrði eitt sinn sagt að það
eina sem kæmi í veg fyrir að
konur stjórni heiminum sé hatur
þeirra í garð hverrar annarrar
og ég óttast að það sé
eitthvað til í því.“

12.40 Crystal Palace - Cardiff Bein útsending frá leik í ensku 1. deildinni.

14.50 Chelsea - Aston Villa Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport
3. Birmingham - Arsenal Sport 4. Tottenham
- Portsmouth Sport 5. West Ham - Stoke
Sport 6. Wolves - Everton

17.15 Bolton - Man. Utd. Bein útsending.
19.30 Mörk dagsins
20.10 Leikur dagsins
21.55 Mörk dagsins
22.35 Mörk dagsins
23.15 Mörk dagsins
23.55 Mörk dagsins

22.20 Mulholland Drive Rómantískur
spennutryllir frá David Lynch.
00.50 Djúpa laugin (7:10) (e)
01.50 Spjallið með Sölva (6:14) (e)
02.40 Premier League Poker (e)
04.15 Girlfriends (3:22) (e)
04.35 Jay Leno (e)
05.20 Jay Leno (e)

18.00 Hrafnaþing
19.00 Eldhús meistaranna
19.30 Grínland
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Tryggvi Þór á alþing
22.00 Kokkalíf
22.30 Heim og saman
23.00 Alkemistinn
23.30 Óli á Hrauni
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

40-80% afslátt

LAGERSALA TEKK

ur

KAUPTÚNI 3, GARÐABÆ Komdu og gerðu kostakaup
Opið mánudaga-laugardaga kl. 11-18
Opið á sunnudögum kl. 13-17
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Gettu betur, úrslit
Sjónvarpið kl. 19.40

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.50
College Road Trip
Gamanmynd um
unga stúlku sem
ákveður að ferðast
á milli háskóla í
Bandaríkjunum til
að finna þann eina
rétta. Það sem átti
að verða ævintýraleg
skemmtiferð breytist
svo í algjöra martröð
þegar pabbi hennar ákveður að fara með henni enda vanur
að vakta allar hennar ferðir. Aðalhlutverk: Martin Lawrence,
Brenda Song og Raven-Symoné.

13.10 Mottu mars - Landssöfnun fyrir
Krabbameinsfélagið Sérstök útsending til
styrktar krabbameinsfélaginu. Landslið karlgrínara leggur félaginu lið í stórskemmtilegri
hátíðardagskrá í beinni og opinni útsendingu.

more er einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni Rory.

18.25 Ally McBeal (22:23) Ally verður
mjög afbrýðisöm vegna vináttu Larrys og
fyrrverandi eiginkonu hans. Richard rýkur til
bjargar Jane, vinkonu sinni frá LA, en hún er
að reyna að koma í veg fyrir að karlatímarit
þar á bæ birti nektarmyndir af henni.

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Ellismellir
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónar að nóni
FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

Jazz

í Skífunni!

19.10 E.R. (12:22) 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.

20.00 Sagnaslóð
20.40 Mánafjöll
21.10 Á tónsviðinu
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Hvað er að heyra?
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

DAGAR

15.45 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.25 Nágrannar
16.50 Nágrannar
17.15 Nágrannar
17.40 Gilmore Girls (11:22) Lorelai Gil-

Það eru lið Menntaskólans í Reykjavík
og Verzlunarskóla Íslands sem mætast í
úrslitaþætti Gettu betur í kvöld. Áður en
spurningakeppnin sjálf hefst mun Ásgeir
Erlendsson fá til sín góða
gesti sem tengjast allir
Gettu betur með einhverjum hætti og sýnd
verða minnisstæð
atriði úr eldri
þáttum.
Athygli skal vakin
á því að Gettu
betur hefst fyrr í
kvöld en venjulega, eða klukkan
19.40.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

ÞETT
AÐEIN A ER
SB
AUKNU ROT AF
ÚRV
Í JAZZ ALI
I!

▼

20.00 American Idol (22:43) Níunda
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. Eins
og kunnugt er þá er Paula Abdul horfin á
braut en í hennar stað kemur Ellen DeGeneres sem mun aðstoða Simon Cowell, Randy
Jackson og Köru DioGuardi.

21.20 American Idol (23:43)
22.00 Auddi og Sveppi
22.40 Gilmore Girls (11:22)
23.25 Ally McBeal (22:23)
00.10 E.R. (12:22)
00.55 Sjáðu
01.20 Fréttir Stöðvar 2
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Extras 10.30 Jonathan Creek 11.20 Jonathan
Creek 12.10 Gavin And Stacey 12.40 The Weakest
Link 13.25 Monarch of the Glen 14.15 Strictly
Come Dancing 15.30 Strictly Come Dancing 16.15
Sensitive Skin 16.45 Absolutely Fabulous 17.15
Only Fools and Horses 18.05 Torchwood 18.55
Holby Blue 19.45 My Family 20.15 Two Pints of
Lager and a Packet of Crisps 20.45 The Jonathan
Ross Show 21.35 Only Fools and Horses 22.25
The Mighty Boosh 22.55 Marc Wootton Exposed
23.25 This Is Dom Joly 23.55 Torchwood

CYCLES
EINAR SCHEVING

HAVANA
TÓMAS R.

KVIKA
AGNAR MÁR

THE BEST OF
CHET BAKER

NIGHT TRAIN
THE OSCAR PETERSON TRIO

THE FALL
NORAH JONES

ELLA & LOUIS
ELLA & LOUIS

LOVE SUPREME
JOHN COLTRANE

QUIET NIGHTS
DIANA KRALL

GETZ/GILBERTO
GETZ/GILBERTO

THE ESSENTIAL
HERBIE HANCOCK

LADY IN SATIN
BILLIE HOLIDAY

THE VERY BEST OF
NINA SIMONE

MINGUS AH UM
CHARLES MINGUS

TIME OUT
THE DAVE B. QUARTET

KIND OF BLUE
MILES DAVIS

HVAR ER TUNGLIÐ?
SIGURÐUR FLOSASON

HRÍM
GUNNAR GUNNARSSON

BONSOM
BONSOM

ÞAÐ SEM HVERFUR
SIGURÐUR FLOSASON

12.30 Teenageliv 13.00 X Factor 14.00 Agent
Cody Banks 2 15.40 Kongehuset indefra 16.10
Før søndagen 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. EM i skydning 18.30 X
Factor optakt - den røde løber 19.00 X Factor 20.15
Påskevejret 2010 20.25 X Factor Afgørelsen 21.10
A Knight‘s Tale 23.30 Little Nicky

11.00 V-cup skiskyting 12.00 OL 2010. Kunstløp,
oppvisning 13.00 V-cup skiskyting 14.15 Norway
Freeride Cup 14.45 4-4-2. Tippekampen 17.00
Barne-tv 17.25 Krem Nasjonal 18.00 Lørdagsrevyen
18.45 Lotto-trekning 18.55 Mesternes mester
19.55 Topp ti - Melodi Grand Prix 20.25 Virtuos
21.40 Viggo på lørdag 22.10 Kveldsnytt 22.25
Venner med penger 23.50 Trygdekontoret

SVT 1
10.00 Så ska det låta 11.00 Vinterstudion 11.10
Skidskytte. Världscupen Khanty Mansiysk 12.00
Vinterstudion 13.00 Skidskytte. Världscupen
Khanty Mansiysk 13.55 Vinterstudion 14.00
Konståkning. VM 15.00 Handboll. 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 Jakten på Julia
20.00 Millennium 21.30 Rapport 21.35 Brottskod.
Försvunnen 22.20 The Aviator

Stærsta
S
tærsta hljómplötuverslun
hljómplötuverslun á Íslandi
hl
Íslandi
LAUGAVEGUR
L
AUGAVEGUR 26
26 · K
KRINGLAN
RINGLAN · WWW.SKIFAN.IS
WWW.SKIFAN.IS

FRÉTT VIKUNNAR
„Eldgosið á Fimmvörðuhálsi er
frétt vikunnar. En
mér fannst
svolítið
skondið hvað
brúðkaup
þeirra Jónínu
Ben og
Gunnars tók
mikið pláss.
Þau rændu
eiginlega kastljósinu af eldgosinu þrátt fyrir að hafa gift sig í
kyrrþey. Ég vona samt að þau
verði ótrúlega hamingjusöm og
hafi bara fundið hvort annað.“
Lilja Nótt Þórarinsdóttir leikkona.

2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

27. mars 2010 LAUGARDAGUR

66

20

21

LÁRÉTT
2. steypuefni, 6. í röð, 8. farfa, 9.
erlendis, 11. tónlistarmaður, 12. kál,
14. afspurn, 16. bardagi, 17. traust, 18.
goð, 20. hreyfing, 21. nabbi.
LÓÐRÉTT
1. malargryfja, 3. á fæti, 4. fitlari, 5.
stykki, 7. málmtittur, 10. angan, 13.
sigað, 15. fiskur, 16. siða, 19. tveir
eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. gifs, 6. rs, 8. lit, 9. úti, 11.
kk, 12. salat, 14. umtal, 16. at, 17. trú,
18. guð, 20. ið, 21. arða.
LÓÐRÉTT: 1. krús, 3. il, 4. fiktari, 5.
stk, 7. stautur, 10. ilm, 13. att, 15.
lúða, 16. aga, 19. ðð.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Valdís Óskarsdóttir.
2 Tvo.
3 Menntaskólanum í Reykjavík.

Ólafur meðal þeirra bestu
Íslenski listamaðurinn Ólafur
Elíasson er meðal níu listamanna
sem koma fram í níu þátta heimildarmyndaþáttaröð bandaríska
sjónvarpsrisans HBO undir nafninu Masterclass. Í þeim fá fimmtíu listnemar frá öllum hornum
Bandaríkjanna að heimsækja
fremstu listamenn heims, kynnast
því hvernig þeir vinna og hvaða
hugmyndir þeir hafa um listina.
Leikstjórar þáttanna eru Karen
Goodman og Kirk Simon en þau
tvö hafa verið tilnefnd til þriggja
Óskarsverðlauna fyrir stuttu heimildarmyndirnar sínar.
Fyrsti þátturinn verður frum-

sýndur 18. apríl næstkomandi en
þá verður óperustjarnan Placido
Domingo heimsótt. Meðal annarra listamanna sem taka þátt
í þessu verkefni eru hin norska
Liv Ullmann, arkitektinn heimsfrægi Frank Gehry og bandaríski kvikmyndagerðarmaðurinn
Julian Schnabel sem gerði meðal
annars The Diving Bell and the
Butterfly.
Samkvæmt opinberri heimasíðu Ólafs er undirbúningur
nú í fullum gangi fyrir opnun
sýningar hans í Ullens-listamiðstöðinni í Peking sem
verður 3. apríl og heitir

„Tilfinningar eru staðreyndir“.
Þá stendur til að listamaðurinn
íslenski opni regnbogasýningu sína í Jerúsalem í maí.
- fgg

Í FREMSTU RÖÐ Ólafur Elíasson
er í fremstu röð listamanna
heims. HBO valdi hann ásamt
Placido Domingo, Frank
Gehry og Liv Ullmann til
að taka þátt í heimildarmyndaþáttaröð undir
nafninu Masterclass.

HALLDÓR Í HENSON: ÆTLUM AÐ GERA EITTHVAÐ SNIÐUGT SAMAN

FM Belfast hannar boli,
stuttbuxur og svitabönd
„Við viljum fá íþróttaandann inn
– að fólk upplifi sig sem íþróttastjörnur á tónleikum með okkur,“
segir Árni Vilhjálmsson úr hljómsveitinni FM Belfast.
FM Belfast ætlar að senda frá
sér boli, stuttbuxur og svitabönd
í samstarfi við Henson í sumar.
Klæðnaðurinn mun henta sérstaklega vel fyrir gesti á tónleikum hljómsveitarinnar, en
þar myndast iðulega gríðarlega
sveitt stemning – svo sveitt að
fólk hefur vanið sig á að fækka
fötum á miðjum tónleikum.
„Fólk hikar ekki við að fara úr
buxunum á tónleikum og jafnvel hoppa upp á svið í leiðinni,“
segir Árni. Það er því við hæfi að
sérstakar FM Belfast-stuttbuxur verði í boði á næstunni. „Fólk
þarf þá ekki að vera algjörlega
berskjaldað á nærfötunum
þegar það fer úr buxunum
á tónleikum. Þá getur það
verið í FM Belfast-stuttbuxum.“
Stuttbuxurnar leysa einnig ákveðið innanbúðarvandamál, en Árni segir
það hafa komið reglulega fyrir að hann sé
eini meðlimurinn sem
kemur fram á nærbuxunum á meðan hinir
klæðast stuttbuxum.
„Ég er alltaf illa svikinn, hlaupandi um einn á nærbuxunum á
meðan þeir sleppa auðveldlega,“
segir hann. „Núna er komið að
því að allir verði í stuttbuxum.“
FM Belfast hyggst einnig láta
framleiða á sig íþróttagalla, sem
koma sér vel í löngum tónleikaferðum erlendis sem eru fram
undan í vor og sumar. „Þegar
maður ferðast í rútum langar leiðir er óþægilegt að vera í þröngum

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fólk vikunnar er án
nokkurs vafa Jónína
Benediktsdóttir og
Gunnar Þorsteinsson
sem tókst að
skyggja á heilt
eldgos með brúðkaupi sínu. Fréttablaðið greindi frá
því að þau hefðu
mætt í viðtöl við morgunþáttinn
H&M, Ísland í dag og síðar Spjallið
við Sölva Tryggvason. Ofan á þetta
bættust síðan viðtöl við Séð &
heyrt og DV þannig að allir ættu nú
að vita allt um hjónaband þeirra.
Gunnar var annars
meðal gesta á leiksýningu Þjóðleikhússins,
Gerplu. Athygli vakti
að Gunnar fór út af
sýningunni í hléi og
héldu einhverjir
að Gerpla Baltasars Kormáks
hefði farið
fyrir brjóstið á
eldklerkinum.
Svo var þó ekki
því sýningin var einfaldlega lengri
en Gunnar bjóst við og þess vegna
lét hann sig hverfa.

SKEMMTILEGT SAMSTARF Hljómsveitin FM

Belfast hyggst senda frá sér stuttbuxur, boli og
svitabönd fyrir sumarið. Varningurinn mun
koma sér vel á tónleikum hljómsveitarinnar,
en á þeim er oft heitt í kolunum. Halldór í
Henson hlakkar til samstarfsins. Treyjan sem
hann heldur á er ekki úr línu FM Belfast.

gallabuxum,“ útskýrir Árni. „Það
væri miklu betra að vera í þægilegum íþróttagöllum. Enn þá
betra ef allir væru í eins göllum –
upp á andann.“ Hann bætir við að
íþróttagallinn verði aðeins fyrir
meðlimi hljómsveitarinnar „nema
það þróist brjáluð eftirspurn eftir
FM Belfast-íþróttagöllum“.
Halldór Einarsson í Henson
segir að hljómsveitir leiti alltaf annað slagið til fyrirtækis-

ins. „Við ætlum að gera eitthvað
sniðugt saman. Þetta er eins og
við gerðum með Quarashi fyrir
nokkrum árum. Það var mjög
skemmtilegt,“ segir hann. „Við
gerðum líka búninga fyrir Stuðmenn. Þetta dúkkar upp. “
En eitt að lokum, hefurðu hlustað á FM Belfast?
„Nei. Góður,“ segir Halldór og
hlær. „Ég er enn þá bara í Tom
Jones og Ragga Bjarna!“
atlifannar@frettabladid.is

Mikil gleði er í tónlistarheiminum
eftir að tryggt hefur verið að Iceland Airwaves verður haldin áfram.
Útón auglýsir um helgina eftir
framkvæmdastjóra og má búast við
að margir úr bransanum skili inn
umsókn. Meðal þeirra sem líklegt
má telja að sæki um eru Róbert
Aron Magnússon, tónleikahaldari
í London, Eldar Ástþórsson hjá
Kraumi og Egill Tómasson. Þeir
hafa allir unnið að hátíðinni með
Þorsteini Stephensen í gegnum
árin. Auk þess hafa heyrst nefnd
nöfn á borð við tónleikahaldarana Grím
Atlason og Kára
Sturluson, Kamillu
Ingibergsdóttur
sem starfar hjá Útón
og Jóhann Ágúst
Jóhannsson sem
lengi var kenndur við 12 Tóna.
- fgg, hdm

Friðrik Ómar í útrás til Svíþjóðar
Vikutilboð
9.995

6.995,nn
aljósmyndara
g
u
h
á
rir
fy
f
jö
garg
Tilvalin fermin

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

Einn ástsælasti söngvari þjóðarinnar, Friðrik Ómar
Hjörleifsson, flytur til Stokkhólms eftir tvær til
þrjár vikur og er ekki væntanlegur aftur í bráð.
Friðrik segir að það hafi verið kominn tími á nýja
áskorun. „Ég ætla bara að fara að semja tónlist með
innfæddum og taka upp nýtt efni. Þetta eru sambönd
sem ég hef komist í í gegnum Eurovision og undanfarin tvö ár hafa margir hvatt mig til að fara út.
Nú var bara rétti tímapunkturinn,“ segir Friðrik en
síðustu tónleikar hans á Íslandi verða annað kvöld
þegar hann syngur Elvis-lög í Salnum, Kópavogi.
Gestur á þeim tónleikum verður sjálfur Björgvin
Halldórsson.
Friðrik kveðst ekki vilja upplýsa alveg strax hvaða
menn þetta eru sem hann ætlar að semja með. Sumir
séu þekktir fyrir þátttöku sína í sænsku Eurovision-keppninni. Þá hafa útgáfufyrirtæki í Svíþjóð
óskað eftir fundum með honum. Söngvarinn er þó
með báðar fæturna á jörðinni. „Ég ætla bara að gefa
þessu sinn tíma og leyfa hlutunum að gerast á sínum
hraða,“ segir Friðrik.
Söngvarinn viðurkennir að hann hafi verið kominn inn í ákveðinn þægindaramma á Íslandi og það
sé vissulega svolítil áhætta að segja skilið við hann.
„En ég held að partur af þessu sé einmitt að brjótast út úr þessu og reyna eitthvað nýtt,“ segir Friðrik

SAMAN Í SVÍÞJÓÐ Friðrik Ómar og Ármann hafa fundið íbúð í

Stokkhólmi en þar ætla þeir að búa næstu misseri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

en unnusti hans, Ármann Skæringsson, ætlar einnig
að flytja með honum út og er verið að leita að vinnu
fyrir hann. Þá upplýsir Friðrik að þeir hafi augastað
á íbúð í Stokkhólmi og hann vonast til að landa henni
fyrr en seinna. „Ég held að ég hafi bara gott af þessu,
ég veit alveg að ég á eftir að koma heim en draumurinn er að sjálfsögðu að syngja eigið efnið fyrir fullu
húsi.“
- fgg

Nýtt Nova
blað fylgir
blaðinu
í dag!
VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Skjaldborg skal það heita
Gárungar austan heiða velta nú
fyrir sér réttnefni á nýja eldfjallið sem hægt og bítandi hleðst
upp á Fimmvörðuhálsi. Hraunið
rennur í stríðum straumum niður
í Hrunagil sem menn þar eystra
telja viðeigandi í ljósi
samfélagsumræðunnar. Þeir vilja ganga
lengra. Fjallið skal
heita Skjaldborg
með vísan í
loforð stjórnmálamanna,
eða þeirrar
skoðunar
er alla vega
Sveinn
Pálsson,
sveitarstjóri í
Vík í Mýrdal.

Hvað gerir Jón?
Niðurstöður skoðanakönnunar
Fréttablaðsins um fylgi flokka í
Reykjavík sem birtust í blaðinu í
gær vöktu mikla athygli. Helstu
tíðindi könnunarinnar voru þau
að Besti flokkur grínarans Jóns
Gnarrs fær tvo borgarfulltrúa.
Samkvæmt þessu má nær öruggt
telja að Jón muni helga pólitíkinni
starfskrafta sína næstu fjögur árin.
Forvitnilegt verður að sjá hvernig
Jón telur það samræmast starfi
sínu sem hirðskáld Borgarleikhússins sem hann sinnir nú til
eins árs. Öruggt er að einhverjir
munu gera athugasemdir við að
Jón sinni báðum
störfum en
umræðan um
listamenn og
laun þeirra
er funheit
eftir
nýlegt
upphlaup
Þráins
Bertelssonar
alþingismanns.
- shá, hdm

Mest lesið
1

Hraunið færðist um 6 metra á
klukkutíma - myndir

2

Besti flokkurinn nær tveimur
mönnum inn

3

Nýr hraunfoss í Hvannárgili

4

Sá á fund sem finnur - eða
ekki

5

Sjónvarpskona sýkanuð af
gullfiskadrápi

1.590,-/2 í pk.

10
túlipanar

995kr
10 ára!

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

