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KYNNGI OG KÆRLEIKUR Í EYRBYGGJU  kallast dagskrá í Gerðubergi í dag klukkan 14. Þar flytur Haukur Sigurðsson, fyrrum sögukennari, eigin dagskrá úr Eyrbyggju. Áhersla er lögð á kærleik og kynngi sem sagan segir frá og leiða til átaka og baráttu um völd. 

„Helgin byrjaði á Brennivörgun-um í Þjóðleikhúsinu í gærkvöldi, en ég hef alltaf haft gaman af því að fara í leikhús og heppinn að unnusta mín deilir með mér leik-húsáhuganum. Við keyptum okkur áskriftarkort í bæði Borgarleik-húsið og Þjóðleikhúsið, erum að verða búin að fullnýta þau og verið mjög ánægð með flestar sýningar í vetur,“ segir Daníel Bjarnason, tónskáld og hljómsveitarstjórn-andi, spurður hvernig hann hyggst verja indælum helgardögunum.„Í dag mun ég stjórna tveim-ur barna- og fjölskyldutónleikum í Háskólabíói þar sem frumflutt verður nýtt ævintýri um tónlist-armúsina Maxímús Músíkús þar sem hann trítlar inn í tónlistar-skóla og kynnist börnum sem leika á allskyns hljóðfæri. Þar mun ég 

stjórna Sinfóníuhljómsveit Íslands ásamt ungum einleikurum og hljóðfærahópum sem leika munu með hljómsveitinni. Það er mikið tilhlökkunarefni og allt öðruvísi en að stjórna sinfóníu fyrir full-orðna, en nánast má heyra saum-nál detta í salnum þegar Maxímús er í húsinu, svo vinsæl er hún hjá börnunum,“ segir Daníel sem fer oftast snemma í háttinn kvöldið fyrir tónleika og sefur út morg-uninn eftir af bestu getu.„Á tónleikadögum tek ég því rólega fram að tónleikum og reyni að hafa ekki alltof stíft prógram og stress. Ég viðhef þó ekkert sér-stakt ritúal annað en að vera vel úthvíldur og fara aðeins yfir tón-leikana í huganum, áður en ég fer á sviðið,“ segir Daníel sem nam tónlistarstjórnun í Þýskalandi og 

notar aðeins sinn eigin tónsprota, eins og reyndar allflestir í hans starfi.
„Í kvöld reikna ég með að vera heima við í afslöppun og njóta góðs matar. Undanfarið höfum við staðið í heilmiklum framkvæmd-um í íbúðinni okkar og kærkom-ið að slaka á eftir parketlögn og tvenna tónleika. Ætli við klárum svo ekki að fínpússa í íbúðinni á morgun, en förum á eftir í göngu-túr eða sund ef vel viðrar og kíkj-um svo á sýningu eða í Kolaport-ið á eftir. Það þykja mér bestu sunnudagarnir ef maður er í fríi, sem er ekki alltaf um helgar, en við kærastan reynum að fylgjast með því sem gerist í leikhúsum og á listasöfnum, og virkilega njóta þess að eiga frítíma saman.“ 

thordis@frettabladid.is

Rómantískir sunnudagarTónlist, myndlist og leiklist verða fylginautar tónskáldsins og hljómsveitarstjórans Daníels Bjarnasonar 

og hans heittelskuðu um helgina, en vinnan tekur sinn toll milli parketlagnar, sundferða og bæjarrölts.

Fyrsta sólóplata Daníels, Processions, inniheldur eigin tónsmíðar og hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

apríl 2010

Í návígi við náttúruna

Samhent fjölskylda rekur gistiheimili í Skjaldarvík  SÍÐA 2

Spennandi 
viðburðir
Barnamenn-

ingarhátíð í 

Reykjavík 

SÍÐA 6

EFNAHAGSMÁL Stjórn Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins lauk í gær við end-
urskoðun annars áfanga efnahags-
áætlunar sjóðsins fyrir Ísland.  
„Þar með opnast fyrir verulegt 
lánsfé sem ætti að hafa verulegar, 
jákvæðar  afleiðingar,“ sagði Gylfi 
Magnússon viðskiptaráðherra.   

Í kjölfar þessa opnast Íslend-
ingum aðgangur að um 105 millj-
arða króna láni frá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum, Norðurlöndunum 
og Póllandi, auk um 20 milljarða 

sem ónýttir voru frá fyrri endur-
skoðun. 

Gylfi sagði að nú ætti að slá á 
allar áhyggjur af lausafjárskorti 
íslenska ríkisins í erlendri mynt. 

„Svo skiptir miklu að fá álit sjóðs-
ins á stöðunni, sem við gerum ráð 
fyrir að verði birt á þriðjudag eða 
miðvikudag.“

Allt ætti þetta að auðvelda róð-
urinn næstu mánuði. „Þá horfi ég 
sérstaklega til þess að hægt verði 
að stuðla að auknum erlendum fjár-

festingum,“ sagði Gylfi. „Við vonum 
að AGS-áætlunin liðki fyrir því að 
fjárfestingar vaxi,“ sagði Gylfi. 

Vegna tafa á afgreiðslu efnahags-
áætlunar AGS hefur verið ákveðið 
að framlengja áætlunina um þrjá 
mánuði, til loka ágúst 2011.

Spurður um efnahagsleg áhrif 
gossins í Eyjafjallajökli sagði 
Gylfi að þau hefðu ekki verið kort-
lögð en yrðu vonandi ekki umtals-
verð. Þau velti á því hve langvinnt 
gosið verður. 

Hann sagðist „leyfa sér að 
gera ráð fyrir“ að gosið trufli 
ekki viðræður við erlenda fjár-
festa og hefði ekki neikvæð áhrif 
á áhuga þeirra á að fjárfesta hér 
á landi, til dæmis í orkufrekum 
iðnaði. „Ég á síður von á að þetta 
hafi áhrif á þá sem eru að fjár-
festa til langs tíma en auðvitað er 
ekki óhugsandi að menn ákveði að 
fresta eða bíða með framkvæmd-
ir þar til eldsumbrotum linnir,“ 
sagði hann.   - pg

AGS opnar á 105 milljarða lán 
105 milljarða lán laus til ráðstöfunar fyrir Íslendinga eftir að AGS afgreiddi endurskoðaða efnahagsáætlun. 
Auðveldar róðurinn næstu mánuði segir viðskiptaráðherra. Greiðir fyrir auknum erlendum fjárfestingum.

MÁTTARVÖLD AÐ VERKI Kapellan snotra að Voðmúlastöðum í Austur-Landeyjum virtist heldur lítilfjörleg undir ægishjálmi náttúrunnar þegar 
loksins rofaði til yfir Eyjafjallajökli í gær og voldugir gosbólstrarnir blöstu við. Í gærkvöldi gerði miklar eldingar á gossvæðinu. Þá var öskufall í Vík og samfellt 40 
kílómetra í austurátt. Búist er við að askan falli í suðurátt í dag, yfir bæina undir Eyjafjöllum.  Sjá síður 4 til 10 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Hreindís, ertu öskureið?

„Nei, það er ekki hægt að vera 
reiður út í náttúruna.“ 

Eldgosið í Eyjafjallajökli hefur lamað 
flugsamgöngur. Hreindís Ylva Garðars-
dóttir Hólm missti af áheyrnarprufum í 
leiklistarskóla í London fyrir vikið. 

VINNUMARKAÐUR Alls voru rétt 
rúmlega 15 þúsund manns án 
atvinnu í mars, sem jafngildir 9,3 
prósenta atvinnuleysi á landinu 
öllu. Þetta er lítil breyting frá því 
í febrúar að því er fram kemur í 
samantekt á vef ASÍ.

Langtímaatvinnuleysi held-
ur áfram að aukast. Í mars höfðu 
rúmlega 8.500 manns verið án 
vinnu í sex mánuði eða lengur. 
Ríflega 4.600 hafa verið atvinnu-
laus í eitt ár eða lengur. Atvinnu-
leysið mælist sem fyrr hæst á 
Suðurnesjum, 14,9 prósent.  - bj

Atvinnuleysi stendur í stað:

Um 15 þúsund 
eru án atvinnu

STJÓRNMÁL Þingmenn Hreyfingar-
innar vilja að tólf þingmenn,  sex 
úr Samfylkingunni og sex úr Sjálf-
stæðisflokknum, afsali sér tafar-
laust þingmennsku.

Segjast þeir í yfirlýsingu taka 
undir kröfu almennings þar um. 
„Um er að ræða sitjandi þingmenn 
og ráðherra sem voru ráðherrar 
í ríkisstjórn haustið 2008 og bera 
ábyrgð beint eða óbeint á hruninu 
með aðgerðum eða aðgerðarleysi,“ 
segir í yfirlýsingu. Nær kraf-
an einnig til þeirra þingmanna 
sem höfðu náin tengsl við ýmis 
fjármálafyrirtæki og ráðamenn í 
aðdraganda hrunsins sem og þing-
menn sem þáðu umtalsverð fjár-
framlög frá bönkunum. - bþs

Þingmenn Hreyfingarinnar:

Tólf segi af sér 

IÐNAÐUR Betri nýting og einfaldari afhending orku til 
stóriðju myndi standa undir enn meiri mun á verði ork-
unnar sem seld er álfyrirtækjum og heimilum, að mati 
Harðar Arnarsonar, forstjóra Landsvirkjunar. Á árs-
fundi fyrirtækisins í gær upplýsti Hörður um jafnað-
arverð á orku til stóriðju hér á landi, en hingað til hefur 
verið farið leynt með þær tölur. 

Hörður boðar aukna upplýsingagjöf og að Lands-
virkjun færist frá því að vera framkvæmdadrifið yfir 
í að vera markaðsdrifið fyrirtæki.

Jafnaðarverð á raforku til stóriðju í janúar og febrú-
ar á þessu ári var 26,2 Bandaríkjadalir á hverja mega-
vattstund, eða 3,3 krónur fyrir kílóvattstundina. Verð-
ið er samsett af gjaldi fyrir raforkuvinnslu, flutning 
og orkuskatti. 

Verð til heimila, sem í tölum Landsvirkjunar er áætl-
að meðalverð 2010 fyrir einbýlishús í Reykjavík, er 
88,9 dalir fyrir megavattstundina, eða 11,3 krónur hver 
kílóvattstund. Auk vinnslu, flutnings og orkuskatts er 
þar líka innheimt gjald fyrir dreifingu og sölu og virð-
isaukaskattur. 

Hörður áréttar að samanburðurinn sé líka mjög 
háður gengi krónunnar, auk þess sem nýting orkunn-

ar sé mjög mismunandi. Framleiða þurfi orku til að 
standa undir afltoppum í neyslu heimilanna, en nýt-
ingin á henni sé 56 prósent.

  - óká / sjá síðu 24

Landsvirkjun upplýsir um verð á orku til stóriðju hér á landi og boðar breytingar:

Verðmunur skýrist af nýtingu

Á ÁRSFUNDI Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og 
Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar á ársfundi Landsvirkj-
unar í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Illugi Gunnarsson, for-
maður þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins, ætlar að taka sér leyfi 
frá þingstörfum þar til saksókn-
ari hefur lokið skoðun á málum 
peningamarkaðssjóðs Glitnis. 
Illugi veitti stjórn hans for-
mennsku.

Rannsóknarnefnd Alþingis vís-
aði málum peningamarkaðssjóða 
til sérstaks saksóknara. Mat Ill-
uga er að óvissa sem því fylgir 
sé til þess fallin að draga úr til-
trú almennings á störfum hans á 
Alþingi auk þess sem hún kunni 
að skaða Sjálfstæðisflokkinn. 

Segir hann í yfirlýsingu að 
hópur sérfræðinga á hans vegum 
hafi komist að þeirri niðurstöðu 
að stjórn sjóðsins hafi ekki gerst 
brotleg við lög. Kveðst hann ekki 
í vafa um að niðurstaða saksókn-
ara verði honum hagfelld og 
gangi það eftir muni hann í kjöl-
farið taka aftur sæti á þingi. - bþs

Illugi í leyfi frá þingstörfum:

Ekki í vafa um 
eigið sakleysi

PÓLLAND, AP Minningarathöfn 
verður haldin í Póllandi í dag um 
96 manns sem fórust í flugslysinu 
í Rússlandi um síðustu helgi. 

Útför Lechs Kazcynski forseta 
og Maríu eiginkonu hans verður 
væntanlega gerð á morgun, þó að 
tafir á flugi vegna ösku frá Íslandi 
verði til þess að ekki geti nærri 
allir þeir þjóðarleiðtogar, sem 
boðað höfðu komu sína, mætt. Fjöl-
skylda forsetans leggur áherslu 
á að útförinni verði ekki frestað. 
Meðal þeirra sem hafa boðað 
komu sína eru Barack Obama 
Bandaríkjaforseti, Dmitrí Med-
vedev Rússlandsforseti og Angela 
Merkel Þýskalandskanslari. - gb

Minningarathöfn í Póllandi:

Útför forseta 
gerð á morgun

MINNINGARATHÖFN UNDIRBÚIN Stórt 
spjald með myndum af öllum þeim sem 
létust fest upp í Varsjá. NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins, tilkynnir í 
dag hvort hún bregst sérstaklega 
við vegna lántöku eiginmanns síns, 
Kristjáns Arasonar. Það mun hún 
gera á flokksráðsfundi sem hefst 
klukkan 9.30 í Reykjanesbæ.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins íhugar Þorgerður að segja 
af sér varaformennsku og ekki er 
loku fyrir það skotið að hún hætti 
á þingi. Sömu heimildir herma að 
Þorgerður sæti nokkrum þrýst-
ingi frá flokksfélögum sínum. 
Hans sást stað í orðum Bjarna 

Benediktssonar, formanns flokks-
ins, sem sagði lántökurnar óeðli-
legar í Kastljósi Ríkisútvarpsins 

á fimmtudag. „Varðandi varafor-
manninn þá verð ég að segja að 
þau lán sem þar er um að ræða eru 
fullkomlega óeðlileg.“

K r i stjá n  sk u ld að i ,  3 0 . 
september 2008, 1,683 milljarða 
króna, samkvæmt skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis. Hann 
hefur lýst yfir við fjölmiðla að hann 
sé ekki í neinum persónulegum 
ábyrgðum, heldur séu skuldirnar 
í eignarhaldsfélagi hans 7 hægri.

Hægt er að fylgjast með ræðum 
formanns og varaformanns, sem 
verða í upphafi fundar, á xd.is. 

 - kóp

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tilkynnir um ákvörðun sína á flokksráðsfundi í dag:

Íhugar að hætta sem varaformaður

NÝ FORYSTA Bjarni Benediktsson og 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á lands-
fundi Sjálfstæðisflokksins í mars 2009.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SKIPULAGSMÁL Reykjavíkurborg 
mun fjarlægja allar óleyfisfram-
kvæmdir utan lóðamarka Hrafns 
Gunnlaugssonar á Laugarnestanga 
á mánudag. Hann hefur frest til 
klukkan 9 á mánudagsmorgun til 
að fjarlægja muni sem hann telur 
sig eiga, að öðrum kosti mun borg-
in láta fjarlægja án frekari fyrir-
vara „þaðan grjót og annað, sem 
ekki á þar heima“.

Nokkur styr hefur staðið um 
lóðina og svæðið í kringum hana 
og Þorleifur Gunnlaugsson, borg-
arráðsfulltrúi Vinstri grænna, 
óskaði eftir að svæði utan lóðar 
yrði komið í það horf sem það var 
þegar samkomulag var gert við 
Hrafn árið 2003. Þorleifur segir 
Hrafn hafa brotið það samkomu-
lag og framkvæmt utan lóðar sinn-
ar, í landi sem njóti minjaverndar. 
Þar sé til dæmis elsti kirkjugarður 
í Reykjavík og landnámsjörð.

Í bréfi frá borginni sem Hrafni 
barst í gær er vísað í samkomu-
lagið við hann. Þar segir: „Hrafni 
er ljóst að honum er óheimilt að 
breyta jarðvegi utan lóðamarka.“

Hrafn segist ekki hafa gert það 
og segir tjarnir, sem fullyrt er að 
hann hafi átt við, náttúrulegar. 
Stærðarmun á þeim á myndum 
megi skýra með því að mismun-
andi mikið vatn sé í mýrartjörn-
um. Það sé eðlilegt.

Þá telur hann borgina skaðabóta-
skylda verði listaverk kúbönsku 
listakonunnar Nailes Barzaga, sem 
standa á Laugarnestanganum, fjar-
lægð. „Mér finnst þetta bera mik-
inn keim af taugaveiklun.“

Þá segir Hrafn að árið 2007 hafi 
borgaryfirvöld tilkynnt honum að 
gert yrði við hann samkomulag um 
málið. Hann vísaði í tölvubréf frá 

Hrólfi Jónssyni, sviðsstjóra Fram-
kvæmdasviðs, en þar segir: „Ég 
held að það sé áhugi fyrir hendi 
að koma á einhvers konar sam-
komulagi milli þín og Reykjavík-
urborgar. Það þarf hins vegar að 
finna því réttu formerkin og far-
veginn.“ Embættismenn eigi að 
leita lausnar.

Hrafn segir því boltann hafa 
verið hjá borgaryfirvöldum og því 
ekki nema eðlilegt að hann hafi 
beðið rólegur eftir þeirra tilboði. 
Þá fullyrðir hann að bréf, sem 
borgaryfirvöld sendu honum dag-
sett 1. júlí 2009, hafi aldrei borist.

Hrafn segir að ekki hafi tekist 
að ljúka málinu vegna tíðra breyt-
inga í ráðhúsinu. „Vandinn er sá að 
borgarstjórar hafa komið og farið 
og ekki skrýtið að eitthvað hafi 
farið fram hjá þeim.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Borgin hreinsar til í 
kringum lóð Hrafns
Reykjavíkurborg mun á mánudag koma svæðinu í kringum lóð Hrafns Gunn-
laugssonar í „viðunandi ástand“. Hrafn hefur frest til klukkan níu um morgun-
inn að fjarlægja muni sína. Hann segir borgina skaðabótaskylda verði af þessu.

ÞORLEIFUR 
GUNNLAUGSSON

HRAFN 
GUNNLAUGSSON

LAUGARNESTANGI 65 Framkvæmdir Hrafns Gunnlaugssonar ná langt út fyrir lóð 
hans.

Mér finnst þetta bera 
mikinn keim af tauga-
veiklun.

HRAFN GUNNLAUGSSON 

STJÓRNMÁL Skuldir Ólafar Nordal 
Sjálfstæðisflokki og eiginmanns 
hennar, Tómasar Más Sigurðs-
sonar, sem námu 113 milljónum 
króna árið 2007 eru tilkomnar 
vegna fasteignakaupa.

Getið er um skuldirnar í 
skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis. 

Í yfirlýsingu rekja þau fast-
eignaviðskipti sín sem hlutust af 
búferlaflutningum til Egilsstaða 
2004 og breyttum högum á ný 
vegna kjörs Ólafar á þing 2007. 

Segja þau allar lánveitingar 
vera með veðum í góðum fast-
eignum og verðmat þeirra hærra 
en samanlögð lán sem komi fram 
í skýrslunni. Taka þau fram að 
engar lánveitingar hafi komið 
til vegna hlutabréfakaupa eða 
til eignarhaldsfélaga á þeirra 
vegum. - bþs

Ólöf tók lán til fasteignakaupa:

Verðmat eigna 
hærra en lánin  

SPURNING DAGSINS

Gömlu, góðu gildin 

Endrum og sinnum færðu 
í hendurnar svo sérstaka 

bók að þér finnst þú verða  
að deila henni með öllum 

sem þú þekkir. 

í skemmtilegri sögu.
 Metsölubók um allan heim.

Allra besta   sumargjöfin.



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

     

Sýnendur:
Partýbúðin sýnir ómissandi skrautið í veisluna - 
skreyttur bíll frá Icelimo - Hjördís Reykdal sýnir 
eigin skartgripahönnun - brúðarkjólar frá Maríu 
Lovísu fatahönnuði - Akfilm kynnir þjónustu 
sína með brúðkaupsupptökur á DVD - Lýður 
ljósmyndari kynnir brúðhjónamyndatökur og það 
gerir einnig Harpa Hrund ljósmyndari 
- Coast og Oasis sýna glæsilegan 
fatnað í brúðkaupsveisluna 
- Kökuhornið kynnir 
veisluþjónustu 
- Beautybarinn og Karl  
Berndsen verða á staðnum

Gjafavara

20%
afsláttur

Sýpris

1499

Til sýnis verða 
brúðarvendir og skreytingar

frá blómaskreytum 
Blómavals og Soldis.

Leitið ráðlegginga varðandi 
val á brúðarvendinum. 

Komið og sjáið
öðruvísi 

brúðarskraut 

Blómaveisla
10stk rósir

1990
10stk túlípanar 

999 

Brúðkaupsævintýrið 
                 frá upphafi  til enda

Dregið verður úr

 veglegum vinningum á 

Brúðkaupssýningunni Já

 vinningar frá: 

Blómavali, Hreyfingu, 

Blue Lagon Spa, 

Partýbúðinni, Icelimo 

og Beutybarnum

Kynnir: Svanhildur Þórsteinsdóttir
útvarpskona á Bylgjunni

Laugardagur 17. apríl
Sýningin hefst kl.13:00
14:00 Ingó veðurguð tekur lagið og spilar okkur í stuð
14:30 Tískusýning: Fatnaður frá Coast og Oasis

Sunnudagur 18. apríl
14:30 Tískusýning: Fatnaður frá Coast og Oasis

Dagskrá

Búsáhöld

20%
afsláttur

        K
arl Berndsen

         Ingó

            Svansí

190kr 

Kaffi og rjómaterta
      frá Kökuhorninu

A F S L ÁT T U R

Af brúðarvendinum og öðrum 
blómum þegar þið skráið 

ykkur til leiks

í Blómavali Skútuvogi

17. - 18. apríl
Brúðkaupssýningin

Kaffi  Garður

ICELANDIC FASHION DESIGN
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Nýr Nicorette plástur 
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær 

Nýtt!

Nicorette® nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð til að auðvelda reykingafólki að venja sig af tóbaki með því 
að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt. Nota má 
forðaplásturinn einan og sér eða samtímis 2mg Nicorette lyfjatyggigúmmíi eða Nicorette innsogslyfi. Hámarksdagskammtur 
er 1 stk forðaplástur og annað hvort 24 stk lyfjatyggigúmm eða 12 hylki af innsogslyfi.Til að ná sem bestum árangri skal fylgja 
leiðbeiningum í fylgiseðli. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir 
nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota Nicorette. Þungaðar konur og konur með 
barn á brjósti  skulu eingöngu nota Nicorette í samráði við heilbrigðisstarfsfólk. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatún 2, 210 Garðabæ.

Nicorette Invisi 25 mg 
Er að hærri styrkleika en fyrri 
forðaplástrar frá Nicorette

Á þessari gervitunglamynd, sem tekin var klukkan 19.04 
á fimmtudag, má vel sjá hve jökuleðjan sem hljóp úr 
Gígjökli nokkrum mínútum áður, niður Markarfljótsaura, 
var mikil. Myndin er tekin úr þýsku gervitungli úr 540 
kílómetra hæð. Þá sést öskustrókurinn vel í keilulaga 
skugga austan við eldstöðina. Norðan við gígana þrjá 
sjást nokkrir smærri, en óvíst er hvort þar gýs. Enn 
fremur sést gossprunga sunnan við gígana og það sem 
virðist vera spýja suður úr henni.

Gervitunglið hefur tekið fjölda mynda af gosstöðvun-
um. Arnar Guðmundsson, hjá Fjarkönnun, hefur verið 
í samstarfi við Þjóðverjana, en gervitunglið er á vegum 
Ludwig-Maximilians-háskóla í München. Hann segir vel 
hægt að fylgjast með gosinu í gegnum gervitunglið án 
þess að fljúga yfir gosstöðvarnar.

Rétt er að taka fram að um radarmynd er að ræða og 
litirnir því ekki réttir. Svarti liturinn á jöklinum þýðir því 
ekki endilega að hann sé hulinn ösku. - kóp

Jökulhlaupið vellur úr Gígjökli klukkan 19.04 á fimmtudag

MYND/ID: GEO 0100/A. GUÐMUNDSSON, FJARKÖNNUN EHF./U. MÜNZER, LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITY MUNCHEN

1 Hlaupið klukkan 19.04.
2 Eldstöðin. Gígarnir þrír sjást vel. Norðvestan 

þeirra sjást aðrir gígar.
3 Fljótsdalur, innsti bær í Fljótshlíð.
4 Gígjökull. Hlaupið fór þar niður.
5 Öskumökkurinn sést sem keilulaga skuggi 

austur af eldstöðinni.
6 Gosstöðin á Fimmvörðuhálsi. Ljósi flekkurinn 

er hraun þaðan.
7 Hrunagil.
8 Holtsós.
9 Varmahlíð. Hjálparmiðstöð Rauða krossins 

er þar.
10 Þorvaldseyri. 
11 Önundarhorn. Mikið tjón varð þar á miðviku-

dag þegar hlaup kom niður Svaðbælisá, sem 
sjá má vestan við bæinn.

12 Hringvegurinn.
13 Sólheimasandur. 
14 Nykhóll.
15 Jeppaslóði sem liggur að gosstöðvunum á 

Fimmvörðuhálsi. Margir óku eftir honum til 
að sjá gosið.

16 Þórsmörk.
17 Þórólfsfell.

2

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

17°

19°

15°

10°

18°

18°

11°

11°

21°

15°

18°

14°

28°

11°

17°

17°

9°Á MORGUN 
Snýst í NA-átt með éljum 

N-til annað kvöld.
MÁNUDAGUR

5-10 m/s.
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NOKKUÐ GOTT 
HELGARVEÐUR   
Það verður víða 
bjart á landinu í 
dag en skýjað og 
stöku él norðaust-
anlands. Á morg-
un verður fremur 
hæg vestlæg átt, 
úrkomulítið en 
annað kvöld snýst í 
norðlæga átt með 
snjókomu norðan-
lands og kólnandi 
veðri.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður



Laufhr

RUSLApokar

Laufhr

Apokkar STRÁKÚSTARSTRÁKÚSTAR

Fyrir vandláta...

RRósirósir
395395kr stk.kr stk.

Sækið vorið Sækið vorið í Garðheimaí Garðheima

Lífrænt – holltLífrænt – hollt

Premier | Helga Premier | Helga 
Rauðar | GullaugaRauðar | Gullauga

KartöfluKartöfluútsæðið útsæðið 
komið!komið!

– gott fyrir budduna!– gott fyrir budduna!

5kg5kg

895kr

VORTILBOÐ
Tækjaleiga Tækjaleiga 
Garðheima opnar! Garðheima opnar! 

NNý þjónustaý þjónusta

Komið og sækið ykkur frítt Komið og sækið ykkur frítt 
eintak af nýja Garðheimablaðinueintak af nýja Garðheimablaðinu

Uppfullt af spennandi hugmyndum 
og fræðslu fyrir vorið framundan!

Góð ráð GarðheimaGóð ráð Garðheima
Nú er góður tími til að 
leggja kartöflurnar 
í spírun á björtum, 
sólarlausum, svölum 
stað.  

Tilvalið að fara að sá 
fyrir salati í ker á 
björtum svölum stað 
innanhúss.

Gróðurkassar Gróðurkassar 
og vermireitirog vermireitir
í úrvali!í úrvali!

CASORON CASORON 
illgresiseyðirillgresiseyðir

Friðarlilja  
með flottum potti

19501950krkr

í blómabúðí blómabúð

afslafsláttur
20%

VORTILBOÐ Á WEBERVORTILBOÐ Á WEBER

20% afsláttur 20% afsláttur 

PottaplönturPottaplöntur
í úrvali!í úrvali!

af öllum Weber af öllum Weber 
grillum um helginagrillum um helgina

29802980krkr

allt í garðinn
á einum stað!
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Fjölskyldan á Þorvalds eyri 
má hafa sig alla við að 
svara fyrirpurnum erlendra 
fjölmiðla vegna heims-
frægrar ljósmyndar bónd-
ans Ólafs Eggertsson-
ar. Hann kveðst vona að 
greiðslur fyrir myndina 
dugi til að byggja nýjan 
flóðvarnargarð.

„Það er allt á hvolfi út af þessu,“ 
segir Ólafur Þorvaldsson, bóndi 
á Þorvaldseyri undir Eyjafjöll-
um, sem á miðvikudag tók frá-
bæra ljósmynd af gosbólstrunum 
í Eyjafjallajökli. Myndin hefur 
síðan birst á fréttamiðlum um 
allan heim.

Aðspurður segist Ólafur vera 
búinn að selja mynd sína víða. 
Hann átti sig þó ekki á því hversu 
mikla peninga hún gefi í aðra hönd 
þegar upp verður staðið. Síðdegis 
í gær höfðu að hans sögn nærri 30 
milljónir manna skoðað myndina á 
einni tiltekinni vefsíðu sem hann 
þó kann ekki að nefna.

„Ég vona að ég fái að minnsta 
kosti eitthvað upp í kostnaðinn við 
varnargarðinn,“ segir Ólafur sem 
um hádegisbil í gær sat einmitt við 
að reikna áætlan kostnað við nýja 
varnargarðinn sem eyðilagðist í 
flóði á miðvikudag. Kostnaðurinn 
var kominn í 3,4 milljónir króna 
en dæmið hefur ekki verið reikn-
að til enda.

Það er í nógu að snúast í kring-

um ljósmyndina. „Ég var í allan 
gærdag [fyrradag] og allan dag-
inn í dag [í gær] nánast bara í því 
að svara fyrir þessa mynd og ég 
var með enskumælandi tengda-
dóttur mína nær eingöngu í þessu 
í allan gærdag [fyrradag]. Þá hef 
ég verið í viðtölum í blöðum í Bret-

landi, Hollandi, Frakklandi, Sví-
þjóð og Noregi,“ útskýrir Ólafur.

Myndina tók Ólafur á miðviku-
dag. „Ég bara tók þessa mynd og 
svo flúði ég af bænum. Seinna um 
daginn skoðaði ég myndina til að 
sjá hvernig hún hefði tekist og þá 
henti ég henni að eigin frumkvæði 
inn á fréttavefina hér. Síðan hafa 
allir erlendu fjölmiðlarnir hringt 
og beðið um leyfi,“ segir Ólafur 
sem kveður atburðarásina með 
ólíkindum. Merkilegt sé þegar 
fólk vilji heyra meira um þennan 
atvinnuljósmyndara. „Ég sem hef 
aldrei lært að taka myndir!“

Ólafur þekkir lítið til sölu á birt-
ingarrétti ljósmynda. „Það virð-
ast margir ætla að græða á mér 
með því að vera með myndina og 
fá rentur af því. Ég get eiginlega 
ekki staðið í þessu sjálfur og verð 
að fá mér umboðsmann,“ segir 
hann.

Í gær var von á að norðanátt 
myndi brátt senda öskufall yfir 
Þorvaldseyri og aðra byggð undir 
Eyjafjöllum og unnið var að því 
að þétta húsakostinn á bænum. 
Eftir mjaltir um kvöldið ætlaði 
heimilisfólkið síðan að aka fimm 
kílómetra til vesturs til að gista 
í Varmahlíð eins og það hefur 
gert síðustu daga. „Það er engin 
flóðahætta í Varmahlíð en þar 
getur komið aska. Það er uggur í 
okkur yfir því hversu lengi þetta 
gos ætlar að standa. Verður að 
mallast úr þessu aska fram eftir 
sumri? Þetta er alveg hrikalegt,“ 
segir Ólafur Eggertsson.   
 gar@frettabladid.is

Vonar að gosmyndin 
borgi varnargarðinn

LJÓSMYND ÓLAFS Þessi magnaða mynd Ólafs af bólstrunum úr Eyjafjallajökli hefur ratað í mörg helstu dagblöð, netmiðla og 
sjónvarpsstöðvar heims.  MYND/ÓLAFUR EGGERTSSON

ÓLAFUR EGGERTSSON Á ÞORVALDSEYRI
Unnið var að því í gær að þétta allar 
glufur á húsunum á Þorvaldseyri vegna 
fyrirsjáanlegs öskufalls frá Eyjafjallajökli.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hópur fjörutíu breskra skóla-
krakka þurfti að rjúka frá heitu 
lambalærinu á kvöldverðarborð-
inu á Hellishólum í Fljótshlíð á 
fimmtudagskvöld þegar kallið 
kom um rýmingu. Maturinn fór 
þó ekki til spillis heldur var sleg-
ið upp veislu í fjöldahjálparmið-
stöðinni á Hellu.

Matargestirnir flúðu hlaupið í 
Markarfljóti alla leið til Hvera-
gerðis þar sem þeir fengu loks 
eitthvað í svanginn. Lambalær-
ið fór hins vegar ekki lengra en á 
Hvolsvöll, segir Laila Ingvarsdótt-
ir, framkvæmdastjóri Hellishóla. 

„Við vorum ekkert að slóra, en 
maturinn var allur kominn í hita-

borðið svo við tókum hann bara 
með,“ segir Laila.

Fólk sem rýma hafði þurft hús 

sín í Fljótshlíðinni og víðar þurfti 
því ekki að svelta þetta kvöld 
frekar en önnur, og segir Laila að 
lambakjötið hafi runnið ljúflega 
niður í gesti í fjöldahjálparstöð-
inni. 

Eldgosið og sífelldar rýmingar 
vegna hlaupa í Markarfljóti eru 
þegar farnar að hafa slæm áhrif á 
bókanir, segir Laila. Fullbókað er 
svo til allt sumarið að Hellishól-
um, en þegar hefur borið á afbók-
unum, segir Laila.

„Svo er þetta auðvitað þreyt-
andi fyrir okkur sem búum hérna, 
þetta er auðvitað rosalegt ástand 
að vera alltaf að rýma,“ segir 
Laila. - bj

Kvöldverðargestir á Hellishólum í Fljótshlíð þurftu að rjúka upp frá borðunum:

Slógu upp veislu eftir rýmingu

VEISLUMATUR Þótt breskir skólakrakkar 
hafi orðið af lambalærinu gátu gestir 
í fjöldahjálparstöðinni í Hvolsskóla á 
Hvolsvelli notið matarins.
 MYND/EGILL BJARNASON

Margar sagnir eru til um ber-
dreymi, allt aftur til Íslendinga-
sagnanna. Ef marka má Svein Run-
ólfsson landgræðslustjóra, lifa þær 
góðu lífi í nútímanum.

„Þetta er orðinn fullorðinn maður 
og kominn á eftirlaun og hann 
dreymdi draum í vetur, áður en 
goshrinan hófst. Þegar gosið hófst 
á Fimmvörðuhálsi sagði hann mér 
frá þessu,“ segir Sveinn.

„Hann dreymdi rauðan kálf sem 
ærslaðist heilmikið en hvarf þó að 
lokum á braut. Hann er ekki fyrr 
farinn en gríðarlega stórt og svart 
naut birtist, mjög loðið, augun risa-
stór og öll á floti. Tuddinn veittist 
að þessum fyrrverandi starfsmanni 
mínum og þó sá sé mikill hugmaður 
þá vék hann að lokum undan tudd-
anum. Honum fannst síðan tuddinn 
hrökklast í burtu.“

Sveinn vill ekki segja annað um 
dreymandann en að hann hafi unnið 
hjá Landgræðslunni. „Hann mundi 
drepa mig ef ég gæfi nafnið hans 
upp!“

Menn hafa lesið ýmislegt í draum-
inn, að rauði tuddinn væri gosið á 
Fimmvörðuhálsi og sá svarti undir 
Eyjafjallajökli. Eða það sem verra 

er, að sá rauði sé gosið sem nú stend-
ur yfir en sá svarti boði Kötlugos.

 - kóp

Fyrrverandi sáðmann dreymdi fyrir gosunum:

Svartur loðinn tuddi 
og augun öll á floti

VEGURINN Í SUNDUR Vegurinn var rof-
inn til að hlífa brúnni yfir Markarfljótið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bolinn betri
Sveini barst vísa um draum starfs-
mannsins í gær. Þar er reyndar 
gert ráð fyrir því að hann sé bóndi, 
en svo er ekki. Stuðlanna vegna er 
það þó látið standa.

Nú er kominn bölvaður bolinn,
bónda skjátlast ekki neitt.
Vildi ég heldur hafa kálfinn,
hann var góður yfirleitt.

Ég get eiginlega ekki 
staðið í þessu sjálfur 

og verð að fá mér umboðs-
mann.

ÓLAFUR ÞORVALDSSON, 
BÓNDI Á ÞORVALDSEYRI.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
(WHO) hvetur fólk í Evrópu til að 
halda sig innandyra á þeim svæð-
um þar sem aska frá gosinu í Eyja-
fjallajökli fellur til jarðar. 

Stofnunin gaf þessa viðvörun 
frá sér vegna frétta af öskufalli 
á Íslandi, í Skotlandi og Noregi.  
Daniel Epstein, talsmaður WHO, 
sagði að askan gæti verið hættuleg 
fólki þegar hún fellur til jarðar. Í 
henni séu agnir sem berast í lungu 
og valda öndunarerfiðleikum. „Við 
höfum miklar áhyggjur af þessu,“ 

sagði talsmaðurinn og vísaði eink-
um til áhrifa á fólk með asma og 
öndunarfærasjúkdóma. Hann 
beindi því einnig til fólks að hafa 
í huga hvort ástæða sé til að ganga 
með rykgrímur útivið.

Aðrir erlendir sérfræðingar voru 
ekki jafnsannfærðir um skaðsemi 
öskunnar. Ken Donaldson, sér-
fræðingur við háskólann í Edin-
borg, sagði að hún ógnaði fyrst og 
fremst heilsu þeirra Íslendinga sem 
eru viðkvæmir í öndunarfærum og 
búa nærri gosinu.  - pg

Viðvörun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar:

Evrópubúar haldi sig innan-
dyra þar sem aska fellur
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ÍSLAND 
AF STAÐ!
1Meginmarkmiðið er að útrýma 

atvinnu leysi og tryggja að 
ný störf verði til fyrir þá sem 
koma út á vinnu markaðinn á 
næstu árum.
 

2 Örlög íslensks atvinnu- og efnahagslífs 
eru fyrst og fremst í höndum Íslendinga 
sálfra. Aðgerðir eða aðgerðarleysi ráða 
því hvernig til tekst að komast út úr 
kreppunni  í kjölfar bankahrunsins 2008.
 

3 SA leita eftir samstöðu með 
öllum ábyrgum  aðilum til að 
ná viðsnúningi strax þannig að 
endurheimta megi fulla atvinnu 
og lífskjör sem allra fyrst.

SA hafa sett fram ítarlega stefnu  mörkun um atvinnu- og efnahags mál sem miðar að 
sköpun nýrra starfa og uppbyggingu atvinnu lífsins á þessu ári og í næstu framtíð. 

Kynntu þér 
aðgerðaáætlun 

SA á www.sa.is

ATVINNA 
FYRIR 
ALLA

Annan daginn í röð var nán-
ast ekkert flogið í Norður-
Evrópu. Mat samtaka áætl-
unarflugfélaga er að tap 
flugfélaga sé 200 milljón-
ir dollara á dag. Meira en 
helmingur fluga í evrópskri 
lofthelgi var felldur niður.

Askan úr Eyjafjallajökli hafði 
enn meiri áhrif á flugsamgöngur 
í gær en í fyrradag. Fleiri Evrópu-
lönd þurftu að loka lofthelgi sinni 
en svigrúm gafst þó til að þess að 
fljúga til Skotlands, hluta Írlands, 
auk þess sem innanlandsflug í 
Norður-Noregi og norðurhluta Sví-
þjóðar var leyft hluta úr degi.

Annars lágu flugsamgöngur 
niðri á Norðurlöndum, í Hollandi, 
Belgíu og Eystrasaltslöndum, norð-
urhluta Frakklands, norðurhluta 
Þýskalands, hluta af Póllandi og 
Tékklandi. Austurríki og Sviss lok-
uðu lofthelgi er leið á daginn.

Fjöldi fólks sem hefur orðið 
fyrir áhrifum vegna flugbannsins 
hleypur á hundruðum þúsunda hið 
minnsta. Útlit er fyrir áframhald-
andi tafir í dag.

16 þúsund flug felld niður
Evrópska flugmálastofnunin 
sagði 12 þúsund flug hafa verið 
í evrópskri lofthelgi en hefðu átt 
að vera 28 þúsund, það þýðir að 
60 prósent fluga voru felld niður. 
Aldrei áður hefur verið jafn mikil 
röskun á flugi í evrópskri loft-
helgi. 

Ásgeir Pálsson, framkvæmda-
stjóri Flugstoða, segir unnið eftir 
viðbragðsáætlun Alþjóðaflugmála-
stofnunar. Hún felur meðal annars 
í sér að farið er eftir kortum sem 
Upplýsingamiðstöð gjóskudreif-
ingar í London gefur út en þau 
sýna hvar öskuský leggur yfir og 
þar með hvar bannað er að fljúga. 
Yfirvöld á hverjum stað meta svo 
einnig aðstæður sem skýrir mis-
munandi tímasetningar á lokunum 
lofthelgi.

Icelandair flaug þrisvar til 
Glasgow í gær, alls með 600 far-
þega. Að sögn Guðjóns Arngríms-
sonar, upplýsingafulltrúa Ice-
landair, voru þeir að stórum hluta 
til breskir ferðamenn sem hér 
voru strandaglópar. Guðjón segir 
viðskiptavini hafa sýnt þolinmæði. 
Hann segir ekki mikið um afbók-
anir, fólk virðist ætla að bíða og 
sjá hvað setur. Undir þetta tekur 

Kristín Þorsteinsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi Iceland Express. Ein 
vél félagsins kom frá Alicante í 
gær.

Fraktflug í uppnámi
Eins og gefur að skilja voru það 
ekki einungis ferðalangar sem sátu 
heima vegna flugbannsins. Frakt-
flug lá niðri sem til dæmis þýðir 
að ferskvörur voru ekki fluttar 
milli landa. Breska blaðið Guardi-
an sagði frá því að gera mætti ráð 
fyrir að ef framhald yrði á flug-
banni myndi úrval ferskra ávaxta 
í hillum breskra stórmarkaða 
minnka strax eftir helgi. 50 fullir 
vörubílar voru í gærdag á leið með 
vörur frá Noregi, Svíþjóð og Dan-
mörku til Leipzig í Þýskalandi en 
þaðan átti að fljúga þeim á mark-
aði að sögn Politiken. Þjóðir sem 
flytja mikið til Evrópu hafa einn-
ig orðið fyrir tjóni, enda geta þær 
ekki flutt varninginn á markað.

Asía í viðbragðsstöðu
Samkvæmt mati samtaka áætlun-
arflugfélaga er tap flugfélaga 200 
milljónir dollara dag hvern, ríflega 

25 milljarðar íslenskra króna. Svo 
dæmi séu tekin þá er talið að nor-
ræni flugrisinn SAS tapi í kring-
um 150 milljónum danskra króna 
á dag eða 3,4 milljörðum íslenskra 
króna. 

Í netútgáfu breska dagblaðsins 
Times er áætlað að bresk flugfé-
lög tapi jafnvirði tuttugu milljarða 
króna raskist flug um helgina. 
Samkvæmt tilskipunum Evrópu-
sambandsins verða flugfélög að 
halda strandaglópum uppi, greiða 
fyrir þá gistingu og fæði, auk 
þess sem flugfélögin verði af tekj-
um þegar farþegar afpanti flug.
Þá sagði sérfræðingur í flug-
málum hjá alþjóðlega matsfyr-
irtækinu Standard & Poor‘s í 
samtali við Fréttablaðið flug-
félög í Asíu í viðbragðsstöðu. 
Röskun á flugsamgöngum hefur 
jafnframt komið við kaunin á fjár-
magnseigendum en gengi hluta-
bréfa í flugfélögum víða um heim 
lækkaði í gær. Sem dæmi þá lækk-
aði virði hlutabréfa British Air-
ways, SAS og Atlantic Airways.

sigridur@frettabladid.is 

jonab@frettabladid.is

Tugmilljarða tap á dag

ÞRÖNG Á ÞINGI Mikill mannfjöldi var á lestarstöðinni í Hamborg í gær, sem og á 
öðrum lestarstöðum í Evrópu. Fólk á ferð um meginlandið brást við flugbanni með 
því að breyta ferðamátanum.  NORDIPHOTOS/AFP 

Tvær finnskar herþotur urðu 
fyrir skemmdum eftir að hafa 
flogið í gegnum öskuna frá Eyja-
fjallajökli á fimmtudag. Vélarnar, 
sem eru af gerðinni F/A-18 Hornet, 
voru í æfingaflugi fyrir hádegi 
á fimmtudag í Norður-Finn-
landi, áður en lofthelgi landsins 
var lokað, að því er fram kemur 
í grein Aftenposten. Þoturnar 

eru af gerðinni F/A-18 Hornet, 
sem eru hljóðfráar og fjölhæfar 
orrustuþotur. 

Samkvæmt upplýsingum 
frá finnska hernum eyðilögð-
ust hreyflar vélanna við flugið. 
Finnski herinn hefur síðan eftir 
að atvikið gerðist sinnt flugpróf-
um til að kanna frekar áhrif ösku 
á flugvélar.  - sbt

Finnskir herflugmenn flugu inn í öskuský:

Askan skemmdi þotuhreyfla

ÞOTAN Bandarísk herþota af sömu tegund sést hér á myndinni.  NORDICPHOTS/AFP

„Við eigum ein sjö tonn af ferskum 
flökum á Keflavíkurflugvelli sem 
bíða þess að komast í flug en stað-
an er vægast sagt mjög óljós. Við 
erum í stöðugu sambandi við við-
skiptavini okkar í Evrópu. Ef ein-
hverjar glufur opnast þá munum 
við nýta þær,“ segir Sólveig Arna 
Jóhannesdóttir, sölustjóri fersk-
fiskafurða hjá HB Granda, en 
útflutningur á ferskum fiski með 
flugi er nú í uppnámi eftir að 
flugsamgöngur á milli Íslands og 
Vestur-Evrópu lömuðust í kjölfar 
eldgossins í Eyjafjallajökli.

Fyrirtækið heldur þeim mögu-
leika opnum að fljúga með fisk-
inn þangað sem er opið og flytja 
með flutningabílum til kaupenda. 
„Vandinn er sá að kaupandi, sem 
vildi gjarnan fá ferskan fisk í dag, 
hefur hugsanlega takmarkaðan 
áhuga á sambærilegri sendingu á 
morgun,“ segir Sólveig. 

Það setur vanda fiskframleið-
enda hér á landi í samhengi að 
um miðjan dag í gær var búið að 
fella niður átján þúsund flugferð-

ir í Evrópu. Ef heldur áfram sem 
horfir þurfa fyrirtæki sem flytja 
út ferskan fisk að taka ákvarðanir 
um hvernig á að haga vinnslunni 
og fyrir hvaða markaði.

Frændur okkar Norðmenn tak-
ast á við sama vanda. Þar er jafn-
vel búist við að allt flug liggi niðri 
fram á sunnudag. Verð á ferskum 
eldislaxi, sem fluttur er um allan 
heim með flugi, féll um þrettán 
prósent í gær.  - shá

Eldgosið veldur sjávarútveginum vandræðum:

Mörg tonn af ferskum 
fiski bíða eftir flugi 

FISKUR Í PAKKNINGUM Eldgosið hefur 
hamlað útflutningi á íslenskum sjávaraf-
urðum til Evrópu.



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Hi-Ten stell 6 gíra 
Shimano Revoshift.
3899968

Energy 20”

27.795

INGÓ VEÐURGUÐ
TEKUR LAGIÐ Í SKÚTUVOGI 
LAUGARDAG kl. 14:00

Shimano
Revoshift

framskiptir

Tektro
bremsur

Shimano
Ty-18

afturskiptir

Álgjarðir

Evrópsk 
gæðaframleiðsla

mikið úrval

Hi-Ten
stell

TAX FREE!
TAX FREE!

Öll GRILL!

Aðeins um
helgina!

CRONO
175/70R13
5022200

175/65R14
5022202

185/65R14
5022204

185/65R15
5022206

FUTURA PRIMATO
195/65R15
5022208

205/55R16
5022210

Evrópsk gæða sumardekk

8.690

9.490

10.490

8.690verð frá

11.490

12.490

14.490

nú getur þú pantað sumardekkin
í Húsasmiðjunni um land allt!

Garðsett borð og fjórir stólar.
3899138

27.990

Garðhúsgögnin komin
mikið úrval!

ÍS
á 10kr 

Í Blómavali Skútuvogi

50% 
afsláttur

af öllum vörum  
Aðeins um helgina

ódýrt

20%
AFSLÁTTUR

af öllum 
búsáhöldum 
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Fólk sem þjáist af lungnasjúkdómum, t.d. astma, 
getur fengið berkjubólgur sem vara í marga daga og 
lýsa sér í hósta, uppgangi og öndunarerfi ðleikum

Tilfi nning um aðskotahlut
Augnsærindi

kláði

blóðhlaupin augu

Útferð og 
tárarennsli

Skrámur á 
sjónhimnu

Bráð 
augnbólga

ljósfælni

Nefrennsli og 
erting í nefi 

Særindi í hálsi 
og hósti

Utandyra
■ Séu öndunarfæragrímur ekki 

tiltækar má nota vasaklút eða 
annan klæðnað sem heldur 
stærri ögnum frá.

■ Ráðlagt að nota hlífðargler-
augu.

■ Gjóskan getur verið varasöm 
vegna eldinga.

Innandyra
■ Börn og þeir sem eru með öndunarfærasjúkdóma 

skulu halda sig innandyra. 
■ Loka gluggum og hækka í ofnum til að draga úr því að 

ryk smjúgi inn. Hugsanlega þarf að þétta glugga.

■ Nota öndun-
arfæragrím-
ur utanhúss. 
Æskilegt að nota 
hlífðarföt.

Heilbrigðisyfirvöld mæla eindreg-
ið með því að þeir sem búa á svæðum 
þar sem öskufalls gætir geri viðeig-
andi varúðarráðstafanir. Askan er 
afar fínkornótt og á greiða leið niður í 
öndunarfæri og það getur valdið fólki 
lungnaskaða. Fólk sem á við öndunar-
færasjúkdóma að stríða ætti að fara 
sérstaklega varlega. Það sama á við 
um börn. 

Hvernig ber að varast heilsuspillandi áhrif 
öskufalls?

Umhverfisstofnun hefur gefið út leiðbein-
ingar vegna öskufallsins. Þar segir að þar 
sem er sýnilegt öskufall er fólki ráðlagt að 

vera ekki á ferli að óþörfu. Ef fólk fer út á að 
hafa grímu eða blautan klút fyrir vitum. Við-
kvæmir skulu halda sig innandyra og mælt er 
með notkun hlífðargleraugna. 

Þar sem ekki er áberandi öskufall, en 
greina má mistur, getur jafnframt verið var-
hugavert að vera á ferli. Fínni hluti gjóskunn-
ar er ekki síður varasamur fyrir öndunar-
færin en sjálft öskufallið og getur borist víða. 

Kornastærðargreining af sýni sem tekið 
var af Mýrdalssandi sýnir að fjórðungur 
gjóskunnar þar er svifryk, en það á greiða 
leið niður í lungu og getur haft áhrif á heilsu. 
Eftir því sem fjær dregur má gera ráð fyrir 
að hlutfall svifryks aukist. Umhverfisstofnun 
er að setja upp svifryksmæli austan við gos-
stöðvarnar til að mæla mengun þar sem ekki 
er sýnilegt öskufall og mun birta niðurstöður 
þeirra mælinga.

Kristján Geirsson, deildarstjóri á 
Umhverfisstofnun, segir að gjóskan sé mjög 
misjöfn að gerð og erfitt að koma við full-
kominni vörn gegn henni. Eins skiptir máli 
hversu lengi mengunarinnar gætir á hverj-
um stað, en mestu skipti að fólk bregðist við 
aðstæðum á viðeigandi hátt. „Askan er verri 
en það svifryk sem við þekkjum vegna þess 
að það eru skarpari brúnir á öskunni. Hún 
er því meira ertandi en annað svifryk,“ segir 
Kristján. 

Mengun andrúmsloftsins er ekki aðeins 
bundin við rykmengun; með mekkinum ber-
ast einnig lofttegundir, eins og til dæmis 
brennisteinsoxíð, sem eru óheilnæmar.

Almennar leiðbeiningar um mengun vegna 
eldgossins er að finna á vef Umhverfisstofn-
unar og Almannavarna.

 svavar@frettabladid.is

Getur valdið lungnaskaða

GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

STANGVEIÐI „Vegna eldgoss í Eyja-
fjallajökli verða þeir sem eiga 
veiðileyfi eystra líklegast að 
sitja heima nema veiðidellan sé 
svo mikil að farin sé norðurleið-
in,“ sagði á vef Stangaveiðifé-
lags Reykjavíkur í gær. Þá voru 
einmitt hollaskipti í Tungufljóti í 
Skaftárhreppi.

„Þeir sem voru við veiðar voru 
komnir til síns heima, en þeir 
sem ætluðu sér austur í morg-
un komust hvergi. Því miður eru 
þeir sem staddir eru í Steinsmýr-
arvötnum ekki jafn heppnir, því 
þeir eru fastir fyrir austan. Eru 
þeir hinir sömu farnir að huga 
að því að keyra norðurleiðina til 
þess að komast til síns heima,“ 
sagði á svfr.is.   - gar

Hlaup hefti stangveiðimenn:

Komust ekki í 
sjóbirtingsveiði

„Nú vitum við að þetta er yfir 
hættumörkum,“ segir Gunnar 
Þorkelsson, héraðsdýralæknir á 
Kirkjubæjarklaustri, um flúor-
mengunina í öskunni sem fallið 
hefur úr gosinu. „Það er þvert 
ofan í það sem var búið að segja 
að þetta væri eldstöð sem ekki 
væri mikið flúor í,“ segir hann

Gunnar segir þó að gosið hafi 
engin áhrif haft á skepnur enn. 
Helst væri að askan pirraði hross 
sem fengju hana í augun. Það 
væri þó ekki ýkja hættulegt. 
Greint var frá því að gær að blóð-
ugur niðurgangur gæti fylgt því 
ef skepnur önduðu að sér mikilli 
ösku.

Gunnar biður bændur að gæta 
sérstaklega að því næstu daga að 
skepnur komist ekki í að drekka 
úr menguðum vatnspollum.

Flúor getur bundið kalsíum í 
torleyst sambönd í skrokknum og 
þannig stuðlað að kalkskorti. Það 
veikir mjög bein og tennur.  - sh

Askan eitraðri en talið var:

Flúorið yfir 
hættumörkum

GUNNAR ÞORKELSSON Brýnir fyrir 
bændum að gæta að skepnum.

FRÉTTABLAÐIÐ / GVA



Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.
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Ring óskar Hamborgara-
fabrikkunni til hamingju
með opnunina.

Ringjarar fara inn á ring.is og óska eftir 
að fá MMS með tilboði sent í símann.

Ógleði

50% 
afsláttur

Gildir á 
sunnudögum

Hamborgarar af matseðli á hálfvirði á sunnudögum.

Sunnudagstilboð Ring og Hamborgarafabrikkunnar:

Ekkert vesen með afsláttarmiða,
þú sýnir bara GSM símann í afgreiðslunni. 

50% afsláttur
af öllum hamborgurum
á matseðli fyrir Ringjara
á morgun.



12  17. apríl 2010  LAUGARDAGUR

Í siðferðihluta skýrslu 
rannsóknarnefndar segir 
að þjálfa þurfi þjóðina í 
málefnalegri rökræðu og 
menntamálaráðherra tekur 
undir það. Vilhjálmur Árna-
son vill ekki ræða gagnrýni 
forsetans, sem gerir lítið úr 
kafla um sig.

Styrkja þarf siðferðisvitund stjórn-
málamanna og auka virðingu 
þeirra fyrir góðum stjórnarháttum. 
Þeir eiga að setja sér siðareglur. Þá 
þarf að draga úr ráðherraræði og 
auka eftirlitshlutverk Alþingis. 

Þetta má sjá í niðurstöðum sið-
ferðihluta skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis, um lærdóma 
þá sem íslensk stjórnmálamenn-
ing má draga af skýrslunni. Meðal 
annars þurfi að endurskoða stjórn-
arskrána.

„Íslensk stjórnmálamenning er 
vanþroskuð og einkennist af miklu 
valdi ráðherra og oddvita stjórnar-
flokkanna,“ segir þar. Þekking og 
rökræður víki fyrir hernaðarlist 
og valdaklækjum.

Því þurfi að efla góða rökræðu-
siði meðal almennings og kjörinna 
fulltrúa hans, til dæmis með því 
að þjálfa nemendur í málefnalegri 
rökræðu og skoðanaskiptum.

Spurð um þetta segir Katrín 

Jakobs dóttir menntamálaráðherra 
að „lýðræðismenntun“ sé einmitt 
ein af fimm grunnstoðum nýrrar 
aðalnámskrár, sem gæti komist í 
gagnið á næsta ári.

„Inn í lýðræðismenntunina á að 
flétta rökræðuþjálfun, hugmynda-
sögu og siðfræðikennslu. Þannig 
að ég vona svo sannarlega að við 
séum að bregðast við ábending-
um skýrslunnar,“ segir Katrín og 
bætir við að þetta hafi verið rætt 
til dæmis á þjóðfundi um mennta-
mál og menntaþingi.

En hvað segir Katrín um 
ráðherra ræðið? Þarf að draga úr 
því? Já, segir ráðherra, sem einn-
ig er varaformaður VG. Hún hafi 
til dæmis ákveðið að „mæla fyrir 
frumvarpi um opinbera háskóla 
þar sem lagt er til að fulltrúum 
ráðherra verði fækkað en fulltrú-
um háskólasamfélags fjölgað,“ 
segir hún. 

Spurð hvort hún telji það geta 
dregið úr valdi ráðherra að þeir 
hætti að gegna þingmennsku 
meðan á ráðherradómi stendur, 
segist Katrín ekki hafa myndað 
sér skoðun á því. „Þótt það skerpi 
augljóslega skilin milli löggjafar- 
og framkvæmdarvalds, sem gæti 
verið mjög æskilegt.“

Katrín kveður ráðlegt að líta til 
ólíkrar reynslu Norðurlanda, sem 
þó eigi það sammerkt að þar ríki 
minna ráðherraræði en hér.

 klemens@frettabladid.is

Talið að draga 
verði úr ráð-
herraræðinu

RÁÐHERRAR GLUGGA Í SKÝRSLUNA Meðal þess sem þarf að gera er að draga úr 
ráðherraræði og efla nefndarstarf Alþingis. Menntamálaráðherra vill að skoðað verði 
hvernig jafnvægi ríki milli þings og framkvæmdarvalds á Norðurlöndum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vilhjálmur Árnason, einn höfunda 
siðferðihluta skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis, vill ekki bregðast 
við gagnrýni forseta Íslands, Ólafs 
Ragnars Grímssonar, sem hefur 
sagt umsögn um sig í skýrslunni 
vera fulla af rangfærslum.

Ekki náðist í Pál Hreinsson, for-
mann nefndarinnar, en á skrifstofu 
nefndarinnar var bent á þing-
nefnd um hvernig bregðast skuli 
við skýrslunni sjálfri. Samkvæmt 
heimildum blaðsins er nú farið yfir 
hvort og hvernig brugðist verði við 
umkvörtunum forseta landsins.

Annars ætlar Vilhjálmur Árna-
son, sem er prófessor í heimspeki 
við Háskóla Íslands, að halda 
erindi í dag fyrir Samfylkinguna 
um helstu lærdómana af skýrsl-
unni. Spurður hvort hann muni 
brýna eitthvað ákveðið fyrir Sam-
fylkingunni frekar en hann myndi 
gera hjá öðrum flokkum segir 
hann svo ekki vera. „Ég myndi tala 
eins við hvaða stjórnmálasam-
tök sem er í þessu tilviki,“ segir 
Vilhjálmur.

Ræðir ekki gagnrýni forseta Íslands

VILHJÁLMUR ÁRNASON

FRÉTTASKÝRING: Xxxxxxx

Opinn kynningarfundur rammaáætlunar 
í Reykjavík 21. apríl 

Skilafrestur umsagna framlengdur

Verkefnisstjórn 2. áfanga rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða 
með áherslu á vatnsafl  og jarðhitasvæði boðar til opins kynningarfundar í 
Nýja bíói, fundarsal á 4. hæð Iðuhússins, Lækjargötu 2, miðvikudaginn 
21. apríl kl. 16:00.

Á fundinum verða kynntar niðurstöður faghópa verkefnisstjórnar sem metið hafa 
svæði og virkjunarkosti, hver á sínu sérsviði. Í kjölfarið verður fyrirspurnum svarað.

Skýrslu verkefnisstjórnar um virkjunarkosti til mats og niðurstöður faghópa, auk 
ítarefnis, má nálgast á vefsíðu rammaáætlunar, www.rammaáætlun.is,

Umsagnarferli framlengt

Skilafrestur umsagna í opnu kynningarferli um niðurstöður faghópanna hefur verið 
framlengdur til 3. maí. Öllum er heimilt að senda inn umsagnir. Nánar á vefsíðunni 
www.rammaáætlun.is. 

Verkefnisstjórn 2. áfanga rammaáætlunar
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Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000

Við bjóðum upp á stórkostlegar tískusýningar og 
frábær tónlistaratriði bæði laugardag og sunnudag.
Glæsilegir happdrættisvinningar verða dregnir út á sunnudaginn.
Á einum stað getur þú kynnt þér allt sem þú þarft til að halda 
ógleymanlegt brúðkaup.

Sjáumst á brúðkaupssýningunni í Smáralind!

Smáralind býður þér á sjóðheita
og rómantíska brúðkaupssýningu
um helgina í Vetrargarðinum.

BRÚÐKAUPS-
SÝNING ÁRSINS

Sjá nánar dagskrá og sýningaraðila á smaralind.is
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FRÉTTASKÝRING: Xxxxxxx

Þrátt fyrir skyldleika 
Werners Rasmussonar við 
Karl og Steingrím Werners-
syni skilgreindi lánanefnd 
Glitnis þá ekki sem slíka. 
Þegar félag bræðranna rauf 
skilmála við erlenda kröfu-
hafa veitti Glitnir tuttugu 
milljarða fyrirgreiðslu.

Starfsmenn Glitnis virðast hafa 
hagað lánveitingum til Milestone og 
félaga tengdum bræðrunum Stein-
grími og Karli Wernerssona með 
það fyrir augum að hylja háa skulda-
stöðu félaganna við bankann. Þetta 
er á meðal þess sem fram kemur í 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 
um bankahrunið. Nefndin tekur það 
fram, að félag þeirra bræðra hafi 
verið í sífelldri fjárþörf á árabilinu 
2007 til 2008 og hafi þeir sífellt leit-
að til Glitnis um fjárhagslega fyrir-
greiðslu.

Bræðurnir áttu 95 prósenta hlut í 
Milestone, sem var umsvifamikið í 
tryggingum, fjármálum, lyfjafram-
leiðslu og fasteignarekstri. Mile-
stone átti fimmtungshlut í Glitni 
en seldi í kringum tvo þriðju hluta 
hans í mars 2007. Söluandvirðið nam 
á milli fimmtíu til sextíu milljörð-
um króna. Milestone átti sömuleið-
is 5,9 prósenta hlut í lyfjafyrirtæk-
inu Actavis, sem það seldi um svipað 
leyti og fékk fyrir hann um fimmt-
án milljarða króna. Fyrir féð keypti 
Milestone sænska bankann Invik & 
Co fyrir rúmar átta hundruð millj-
ónir evra, jafnvirði sjötíu milljarða 
króna. Bandaríski fjárfestingar-
bankinn Morgan Stanley veitti lán til 
kaupa á þriðjungi bankans. Nokkrar 
tilfærslur urðu á félögum tengdum 

þeim Wernersbræðrum í tengslum 
við kaupin, svo sem í gegnum trygg-
ingafélagið Sjóvá, sem heyrði undir 
Milestone-samstæðuna.  

Í skýrslu rannsóknarnefndar-
innar kemur fram, að í stað þess 
að lána Milestone-samstæðunni 
beint til reksturs og annarra hluta 
hafi lánanefnd Glitnis veitt þau til 
nýstofnaðra einkahlutafélaga í eigu 
aðila sem tengdust þeim bræðrum 
með óbeinum hætti. Eitt þeirra var 
einkahlutafélagið Svartháfur, sem 
var í eigu föður þeirra, Werners 
Rasmussonar. Svartháfur var einn 
af stærstu lántakendum Glitnis en 
ekki skilgreindur sem aðili tengd-
ur Milestone-samstæðunni þrátt 
fyrir augljósan skyldleika. Einka-
hlutafélögin voru jafnframt notuð 
til að greiða upp skuldir Milestone 
erlendis.

Í rannsóknarskýrslunni er skýrt 
tekið fram að þessi háttur hafi verið 
viðhafður til að  halda lánveitingum 
utan samstæðu Milestone og lána-
nefnd Glitnis vitað af tengslunum. 

Lánveitingar til Milestone og 
tengdra aðila jukust verulega þegar 
harðna fór í ári á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum árið 2008. Strax í 
febrúar 2008 sagði Morgan Stanley 
upp lánasamningi við félagið og 
komst reksturinn því í uppnám. 
Lánanefnd Glitnis ákvað því að auka 
lánveitingar verulega til félagsins. Í 
upphafi mánaðarins runnu 102 millj-
ónir evra til félagsins en 180 í enda 
hans. Þetta jafngildir því að 282 
milljónir evra, jafnvirði 21,6 millj-
arða króna á þávirði, hafi runnið úr 
sjóðum bankans til félaga þeirra 
Werners-bræðra á einum mánuði.

  jonab@frettabladid.is

KARL WERNERSSON Stjórnarformaður Milestone var umsvifamikill í íslensku efna-
hagslífi fram að hruni. Tryggingafélagið Sjóvá var í fjárhagslegri rúst eftir aðkomu 
Karls og tengdra aðila að því.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Glitnir horfði fram 
hjá feðgatengslum

Fjárfestingarfélag þeirra Karls og Steingríms Wernerssona var stofnað fyrir 
rétt rúmum 22 árum og hét í fyrstu Áman-Deiglan. Ingunn systir þeirra átti 
jafnframt hlut í félaginu á þessum árum. Sex árum síðar eignaðist fyrirtækið 
Apótek Austurbæjar, Vesturbæjarapótek og fleiri félög og tók þá upp nafnið 
Milestone. Á vordögum 2005 keypti félagið tæpan sjötíu prósenta hlut í trygg-
ingafélaginu Sjóvá og hlut í Íslandsbanka í ágúst sama ár. Kaupverð hlutarins 
nam 7,9 milljörðum króna. Félagið átti jafnframt hlut í Actavis. Í maí 2006 
keypti Milestone svo afganginn af Sjóvá sem verið hafði í eigu Glitnis. 

Á sama tíma og salan á Sjóvá fór í gegn átti Milestone 20 prósenta hlut í 
bankanum. Milestone stofnaði síðar fjárfestingarbankann Askar Capital, sem 
var stórtækur í fasteignatengdum verkefnum á Indlandi og í Asíu. Undir hann 
heyrði meðal annars fjármögnunarfyrirtækið Avant. Ofan á allt saman keypti 
Milestone sænska bankann Invik, endurskipulagði rekstur hans og setti undir 
fjármálafyrirtækið Moderna Finance. Undir það voru settar eignir Milestone, 
svo sem Sjóvá og Askar Capital. 

Skilanefnd Glitnis tók yfir flestar eigur Milestone í mars í fyrra og hefur selt 
helstu erlendar eigur þess. Í júlí 2009 gerði embætti sérstaks saksóknara 
húsleit í höfuðstöðvum Milestone og Sjóvár. Rannsóknin sneri að meintu 
fjármálamisferli sem tengdist fjárfestingarstarfsemi Sjóvár, meðal annars 
sem sneri að misnotkun á bótasjóði tryggingafélagsins. Í sjóðinn vantaði tíu 
milljarða króna svo eiginfjárhlutfall hans gæti talist jákvætt. Í kjölfarið hætti 
Þór Sigfússon störfum sem forstjóri.  

Milestone í hnotskurn

Banki  Janúar 2007 Október 2008 Breyting
Landsbankinn 17,5 14,7 -16%
Kaupþing 0,0 0,0  0%  
Glitnir 28,9 65,9 128%
Straumur 14,3  5,2  -63%
Spron 0,0 0,0 0%
Sparisjóðabankinn 0,6 5,7 896%
Samtals 61,2 91,5 49%
(Samtals í milljónum evra) 647,3 628,7 -3%

Tengd félög: Amarel, Askar Capital, Avant, Áman - Deiglan, Crawley, DAC, Ecchinswell, Faxar, 
Fjárfestingarfélagið Máttur, FS6 ehf, Gleraugnaverslunin í Mjódd, auglýsingastofan Gott 
fólk, Hljóðfærahúsið, Karl Emil Wernersson, Kcaj, L&H Optik, Legacy Holding, Lyf og heilsa, 
Milestone, Moderna Finance, Nordic Pharma Inv., Randolph International Ltd, 34 ehf, SJ-
Fasteignir, Sjóvá-Almennar tryggingar, Unisport A/S, Þáttur International ehf.
* Upphæðir í milljörðum króna.

Áhættuskuldbindingar Milestone og tengdra félaga*
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Heildarútlán stóru bankanna þriggja til tengdra aðila
M. evra
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1. Gerði flokkur þinn mistök sem biðjast ber afsökunar á? 

2. Aðhafðist þú eitthvað eða sýndirðu af þér aðgerðaleysi sem biðjast ber 
afsökunar á?

3. Telur þú að kæra beri þá þrjá fyrrverandi ráðherra, sem rannsóknar-
nefndin metur að hafi sýnt af sér vanrækslu, til landsdóms?

4. Hverjar eru brýnustu breytingarnar sem ráðast þarf í á sviði stjórnmála 
og stjórnsýslu?

5. Ættu einhverjir að víkja úr embættum sínum eða störfum?

Spurningarnar

formaður Sjálfstæðis-
flokksins

Bjarni Benediktsson

formaður Vinstri grænna

Steingrímur J. Sigfússon

formaður Framsóknar-
flokksins

Sigmundur D. Gunnlaugsson

þingmaður Hreyfingar-
innar

Þór Saari 

Ráðherraábyrgð óafgreidd
1. Stærstu mistök sjálfstæðismanna 
sem tengjast bankakerfinu og hruni 
þess voru þau að falla frá þeirri 
stefnumörkun sem ákveðin hafði 
verið um dreifða eignaraðild að 
bönkunum þegar þeir voru einka-
væddir. Þetta sagði Geir H. Haarde í 
ræðu á landsfundi árið 2009. Fleiri 
mistök voru gerð sem margrætt er 
um og Geir baðst afsökunar á fyrir 
sína hönd og flokksins á sínum tíma. 
Margt fór aflaga á okkar vakt. Innviðir 
stjórnsýslunnar voru of veikir. Eftirlits-
kerfisins líka. Virðing fyrir lögum og 
reglum var mjög ábótavant og eftirlit 
Alþingis með framkvæmdarvaldinu 
var ekki nægjanlegt. Í augu við allt 
þetta horfumst við og munum draga 
af því lærdóm. Það verða aðrir stjórn-
málaflokkar einnig að gera.

2. Ég tók sæti á Alþingi árið 2003, 
en ég hef ekki átt sæti í ríkisstjórn. 
Að sjálfsögðu ber ég ábyrgð á verk-
um mínum á þeim tíma sem ég hef 
setið á Alþingi. Það má kannski helst 
gagnrýna okkur sem setið höfum á 
Alþingi að hafa ekki gengið harðar 
eftir því að styrkja eftirlitshlutverk 
Alþingis gagnvart framkvæmdarvald-
inu. Alþingi er að mínu mati enn of 
veikt og það á sinn þátt í því hvernig 
fór. Um þetta hef ég skrifað greinar 
og haldið ræður. Og ég ætla mér að 
leggja mitt af mörkum til að tryggja 
að á þessu verði breyting. 

3. Ég ætla mér ekki setjast í 
dómarasæti yfir þeim fyrrverandi 
ráðherrum sem rannsóknarnefndin 
telur að hafi sýnt af sér vanrækslu. 
Mér finnst það ekki við hæfi þar sem 
Alþingi hefur skipað sérstaka nefnd 
í þeim tilgangi að fara yfir embættis-
færslur þeirra, ákvarðanir og gjörðir 
og taka ákvörðun um það hvort 
og hvernig bregðast skuli við þeim 
athugasemdum sem fram koma í 
skýrslunni. Sjálfur hef ég hvatt mína 
flokksmenn til að vega og meta nið-
urstöður skýrslunnar af yfirvegun og 
það væri í algjöru ósamræmi við þau 
skilaboð, að komast að niðurstöðu 
um þetta atriði á þessu stigi málsins. 
Í því samhengi vil ég benda á sjálf-

stæði þingsins um þessa skoðun. 
Það er til dæmis ekki hægt að útiloka 
að þingið komist að þeirri niðurstöðu 
að einhverjir ráðherrar, sem ekki 
teljast hafa vanrækt skyldur sínar á 
grundvelli laganna um rannsóknar-
nefndina, hafi hins vegar gert það 
í skilningi laga um ráðherraábyrgð. 
Um þau lög hefur rannsóknarnefndin 
ekkert fjallað. 

4. Í mínum huga þarf viðhorfs-
breyting að eiga sér stað í íslenskum 
stjórnmálum. Það þarf til lyfta virð-
ingu þingsins sem æðstu valdastofn-
unarinnar. Ég hef lengi talað fyrir því 
að efla þingið. Það tekur bæði til 
fagmennsku í lagasetningarstörfum 
þess og hvað snertir eftirlit og aðhald 
með framkvæmdarvaldinu. Almennt 
þarf að opna stjórnmálin og gera þau 
gagnsærri, færa valdið nær fólkinu. 
Þau áföll sem við höfum orðið fyrir 
kalla á að við endurskoðum innviði 
stjórnsýslunnar, skipulag og vinnu-
brögð, m.a. með það að markmiði 
að styrkja eftirlitsstofnanirnar og 
starfsemi þeirra. Aukin fjárframlög 
leysa ekkert ein og sér. Án vafa má 
ná fram hagræðingu samhliða slíkri 
skoðun. 
5. Frá efnahagshruninu hafa því sem 
næst allir þeir sem voru í fremstu víg-
línu í fjármálakrísunni, vikið úr sínum 
störfum. Þetta á við um stjórnmál-
in, stjórnkerfið og bankana, bæði 
stjórnir þeirra og forstjóra. Hér urðu 
ríkisstjórnarskipti og í kjölfarið fóru 
fram kosningar með góðri þátttöku 
fólksins í landinu. Í þessari viku hafa 
þessu til viðbótar þingmenn stigið til 
hliðar vegna niðurstöðu rannsóknar-
skýrslunnar. Ég verð að viðurkenna 
að mér hefur þótt allt of lítið úr 
þessu gert í almennri umræðu um 
málið og ætla ekki að tiltaka ákveðna 
einstaklinga hér sem ættu að bætast 
í þennan stóra hóp. 

FRÉTTASKÝRING: Xxxxxxx SVÖR FORMANNA FLOKKANNA VIÐ SPURNINGUM VEGNA SKÝRSLUNNAR

Nefndin fái ráðrúm
1. Þegar Samfylkingin settist í 
ríkisstjórn 24. maí 2007 var þegar 
of seint að forða bönkunum frá falli 
samkvæmt niðurstöðum rannsókn-
arnefndar Alþingis. Í skýrslunni 
kemur einnig fram að eftir þann tíma 
hefði þurft að grípa til margvíslegra 
aðgerða til að draga úr tjóni sam-
félagsins, aðgerða sem m.a. voru á 
ábyrgðarsviði ráðherra Samfylkingar-
innar. Þótt bankarnir sjálfir, eigendur 
þeirra og stjórnendur, ásamt þeim 
ríkisstjórnum sem mótuðu eign-
arhald þeirra og starfsskilyrði, beri 
mesta ábyrgð á hruni bankakerfisins 
samkvæmt skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis afsakar það samt 
ekki mistök Samfylkingarinnar að 
þessu leyti. Uppgjör þessara mála 
er flokksins alls og því hefur stjórn 
Samfylkingarinnar ákveðið að leggja 
til við flokksstjórn að setja á stofn 
umbótanefnd sem meðal annars 
mun leiða skoðun og umræðu um 
störf, stefnu og ábyrgð Samfylking-
arinnar í aðdraganda bankahrunsins 
ekki síst til að draga lærdóma til 
framtíðar og leggja fram tillögur til 
úrbóta.

2. Ekkert í skýrslu rannsóknar-
nefndarinnar gefur tilefni til að ætla 
að svo sé, enda var ábyrgðarsvið 
mitt í ríkisstjórn Samfylkingar og 
Sjálfstæðisflokks á sviði félags- og 
tryggingamála og málefni bankanna 
komu nánast aldrei til umræðu á 
ríkisstjórnarfundum fyrir hrun. Að 
þessu leyti opinberar skýrslan með 
skýrum hætti alvarlega brotalöm í 
stjórnskipan Íslands sem brýnt er 
að bregðast við. Það hefur reyndar 
þegar verið gert að nokkru leyti, m.a. 
með skipan ráðherranefndar um 
efnahagsmál og stofnun efnahags- 
og viðskiptaráðuneytis. Þá hef ég 
sem forsætisráðherra þegar beðið 
þjóðina afsökunar fyrir hönd Stjórn-
arráðsins og stofnana þess. Í þessu 
sambandi er einnig vert að vekja 

athygli á því sem m.a. kemur fram í 
skýrslunni að undirrituð lagði ítrekað 
fram fyrirspurnir og tillögur á Alþingi 
sem vörðuðu málefni bankanna, 
áhættu vegna útþenslu þeirra, kross-
eignatengsl í atvinnulífinu, bónus-
greiðslur, innistæðutryggingar, bætta 
stjórnsýsluhætti og þróun valds o.fl. 
Svör og viðbrögð framkvæmdavalds-
ins voru yfirleitt á einn veg: að ekki 
þyrfti að hafa áhyggjur eða grípa 
til sérstakra ráðstafana. Átakan-
legt er t.d. í ljósi sögunnar að lesa 
svör þáverandi viðskiptaráðherra, 
Valgerðar Sverrisdóttur við fyrirspurn 
minni frá mars 2006 vegna alvar-
legra hættumerkja sem ýmsir töldu 
þá blasa við í bankakerfinu. Öllum 
hættumerkjum var vísað á bug, en 
samkvæmt rannsóknarskýrslunni var 
síðasti möguleiki stjórnvalda til að 
forða bankahruni án verulegs skaða 
einmitt á umræddu ári. 

3. Sérvalin nefnd alþingismanna 
hefur nú það mikilvæga hlutverk að 
yfirfara skýrslu rannsóknarnefndar-
innar og m.a. gaumgæfa hvort tilefni 
er til að gefa út ákærur á grundvelli 
hennar og kalla saman landsdóm. 
Ég tel eðlilegt að þingmannanefndin 
fái ráðrúm til að meta efni skýrslunn-
ar án afskipta minna eða annarra 
þingmanna.

4. Frá því að ný ríkisstjórn tók 
við í febrúar 2009 hefur markvisst 
verið unnið að endurbótum á 
lagaumhverfi og vinnubrögðum í 
gangverki samfélagsins, hvort sem 
litið er til ráðuneyta, eftirlitsstofn-
ana, fyrirtækja, fjármálastofnana, 
fjölmiðla, stjórnmálaflokka eða 
stjórnskipunarinnar í heild. Vinna við 
að taka á þeim brotalömum sem 

skýrslan bendir á er því komin vel 
á veg og ljúka þarf lagasetningu og 
innleiðingu þessara umbótaverka 
sem allra fyrst. Lögfesting stjórnlaga-
þings, siðareglna, fækkun ráðuneyta, 
endurskoðun laga um Stjórnarráð 
Íslands og viðamiklar umbætur á 
starfsumhverfi fjármálakerfis landsins 
skipta þar miklu máli. Þá er afar 
brýnt að stórefla úrræði og umfang 
réttarkerfisins til að unnt verði að 
taka hratt og örugglega á þeim fjölda 
ábendinga skýrslunnar um möguleg-
ar misgjörðir í aðdraganda hrunins.

5. Skýrslan er áfellisdómur yfir 
mörgum mikilvægum þáttum í 
samfélagi okkar og hafi einhver efast 
um að tilefni hafi verið fyrir því mikla 
vantrausti og reiði sem einkennt 
hefur samfélagið frá hruni, þá færir 
skýrslan okkur sanninn um að svo 
var ekki. Forsenda þess að okkur 
lánist að byggja upp betra samfélag 
á Íslandi á næstu misserum og árum 
er að okkur takist að endurreisa 
traustið í íslensku samfélagi. Í þessu 
augnamiði hefur m.a. verið skipt um 
stjórnendur í Seðlabanka, FME, flest-
um ráðuneytum (ráðherra og/eða 
ráðuneytisstjóra) og víða í stjórnum, 
ráðum, fyrirtækjum og félagasamtök-
um. Nýtt löggjafarþing hefur einnig 
verið kjörið og mikil endurnýjun 
hefur átt sér stað í forystu stjórn-
málaflokkanna. Víða hefur því verið 
brugðist við frá hruni bankanna og 
greina þarf á milli þess sem var og 
er. Engu síður finnst mér einsýnt 
að ýmsir þurfi að skoða sinn hug í 
ljósi skýrslunnar og meta sína stöðu. 
Hver og einn þarf að meta fyrir sitt 
leyti hvernig hann getur lagt sitt af 
mörkum til að efla traust og styðja 
þannig við endurreisnina í samfélag-
inu. Fyrsti stjórnmálamaðurinn sem 
axlaði pólitíska ábyrgð með þessum 
hætti var Samfylkingarmaðurinn 
Björgvin G. Sigurðsson. Afsögn hans 
sem viðskiptaráðherra og nýjasta 
ákvörðun hans um að taka leyfi frá 
þingstörfum sýndi gott fordæmi.

Róttækt uppgjör fór fram
1. Já, sannarlega voru gerð mistök og 
beðist hefur verið velvirðingar á þeim. 
Flokkurinn gekk hins vegar lengra en 
það, því að í janúar í fyrra flýtti Fram-
sókn flokksþingi sínu til að gera upp 
þessi mál. Þar var ráðist í róttækara 
uppgjör og endurnýjun en dæmi voru 
um í sögu íslenskra stjórnmálaflokka. 
Það snerist ekki bara um að fá inn 
nýtt fólk heldur líka að endurmeta 
stefnuna. Skýrslan er kærkomin því að 
hún sýnir mikilvægi þeirra atriða sem 
hvað mest voru rædd í endurnýjun-
inni, t.d. mikilvægi meðalhófs, breyttr-
ar stjórnsýslu, lýðræðisumbóta og 
þess að nýta sérfræðiþekkingu. Hvað 
varðar einstök tilvik á ég eftir að lesa 
megnið af skýrslunni. Stóra myndin er 
þó nokkuð ljós og mikilvægt að halda 
áfram að læra af henni.

2. Ég var ekki orðinn þátttakandi í 
stjórnmálum. 

3. Sérstök nefnd á vegum þingsins 
fjallar um það þessa dagana þannig 
að mér finnst ekki rétt að tjá mig um 
það á meðan nefndin er að vinna þá 
vinnu. 

4. Frá því í janúar í fyrra höfum við 
beitt okkur fyrir stjórnlagaþingi sem 
færi yfir stjórnarskrá landsins. Tölu-
verð umræða varð um það á sínum 
tíma en ekki tókst að ljúka henni í 
þinginu. Það þarf að gera verulegar 
breytingar á ráðuneytum og stofnun-

um og skýrslan veitir fljótt á litið góða 
innsýn í hvernig standa má að því. Að 
mínu mati væri mjög óæskilegt að 
gera það með sameiningu ráðuneyta 
í stór ofurráðuneyti. Það verður að 
nýta sérfræðiþekkingu á hverju sviði 
og tryggja aðhald úr ólíkum áttum 
fremur en að búa til ný bákn. 

Æskilegt er að gera breytingar á 
kosningalögum og í því sambandi 
höfum við stutt persónukjör. Einnig 
teljum við mikilvægt að auka aðgrein-
ingu löggjafarvalds og framkvæmdar-
valds m.a. með því að ráðherrar sitji 
ekki á þingi. Betri nýting sérfræði-
þekkingar í stjórnkerfinu er nauðsyn-
leg og tryggja þarf að eftirlit og ráð-
gjöf berist úr ólíkum áttum til að ýta 
undir rökræðu og draga úr hættunni á 
því að menn gangi út frá að ein sýn á 
hlutina sé óumdeilanlega rétt.

5. Hér á við sama svar og í þriðju 
spurningu. Það gengi gegn tilgangi 
nefndarinnar ef stjórnmálamenn væru 
að mælast til um ákveðna niðurstöðu 
út frá henni á meðan hún er að 
störfum. 

Jöfnuður aftur í forgang
1. Vinstrihreyfingin - grænt framboð 
stóð gegn fjölmörgum þeim atriðum 
sem eru nefnd í skýrslu rannsókn-
arnefndarinnar. Flokkurinn barðist 
einn stjórnmálaflokka gegn Kára-
hnjúkavirkjun, einkavæðingu beggja 
ríkisbankanna, skattalækkunum og 
þeirri græðgisvæðingu sem leiddi 
til hrunsins. Þá lagði flokkurinn til 
fjölda tillagna um að ná tökum 
á því ójafnvægi sem einkenndi 
hagkerfið og sporna við útþenslu 
bankanna. Í því sambandi má nefna 
tillögur um að aðskilja fjárfestinga-
bankastarfsemi og hefðbundinnar 
bankaþjónustu og margflutta tillögu 
um aðgerðir til að endurheimta 
efnahagslegan stöðugleika allt frá 
árinu 2005.

2. Nei, ekki sem ég kem auga á 
en það er nauðsynlegt fyrir alla að 
endurskoða og betrumbæta sín 
vinnubrögð í ljósi þeirra athuga-
semda sem í skýrslunni koma. Eng-
inn er undanskilin í þeirri vinnu. 

3. Mál þeirra eru til meðferðar 
sérstakrar nefndar á vegum Alþingis 
og það er svo þingsins að úrskurða í 
málum þeirra. 

4. Nefnd undir forystu Gunnars 
Helga Kristinssonar prófessors 
mun innan skamms skila tillögum 
um með hvaða hætti stjórnsýslan 
getur bætt sig út frá þeim fjölmörgu 
ábendingum sem í skýrslunni eru. 

En nú þegar hafa verið gerðar 
mikilvægar breytingar hjá Seðla-
banka Íslands, Fjármálaeftirlitinu 
og Ríkisskattstjóra sem fela meðal 
annars í sér auknar valdheimildir 
til þeirra. Þá liggur fyrir frumvarp til 
breytinga á lögum um fjármálafyrir-
tæki sem tekur á fjölda þeirra van-
kanta sem fjallað er um í skýrslunni. 

Auk þess er frumvarp sem herðir 
enn frekar á þeim reglum sem gilda 
um fjármál stjórnmálaflokka. Nú 
stendur yfir vinna bæði við heildar-
endurskoðun á lögum um stjórnar-
ráðið sem og endurskipulagningu 
stjórnsýslunnar og vænti ég mikils af 
niðurstöðum þeirrar vinnu. Það sem 
væntanlega skiptir þó mestu máli 
er hugarfarið og sú hugmyndafræði 
sem unnið er eftir. Verði ekki horfið 
frá þeirri afskiptaleysisstefnu sem 
verið hefur gegnum gangandi við 
stjórn landsins undanfarna áratugi 
munu breytingar á skipulagi og 
stjórnsýslu litlu máli skipta. Einnig 
að jöfnuður manna í milli verði 
settur aftur í forgang í íslenskum 
stjórnmálum.

5. Þeir sem teljast ábyrgir fyrir því 
hvernig fór fyrir íslensku þjóðarbúi 
eiga auðvitað að finna það hjá sjálf-
um sér að stíga til hliðar. Einhverjir 
kunna svo að lenda með sín mál hjá 
sérstökum saksóknara eða þar til 
bærum aðilum.  

Fleiri fyrir Landsdóm
1. Svar: Á ekki við.
2. Svar: Á ekki við.
3. Já, og mér finnst einnig að 

þingmannanefndin sem hefur með 
þá ákvörðun að gera eigi einnig að 
velta fyrir sér hvort ástæða sé til 
að landsdómur fjalli um mál fleiri 
fyrrverandi ráðherra.

4. Skýrslan er áfellisdómur 
yfir stjórnmálalífinu á Íslandi í 
heild sinni. Hún staðfestir að hér 
viðgengst djúpstæð spilling sem 
uppræta verður. Siðbót þarf að eiga 
sér stað. Rjúfa þarf óeðlileg hags-
munatengsl á milli viðskiptaheims 
og þingheims, til dæmis með því 
að gera framlög lögaðila til stjórn-
málasamtaka og stjórnmálamanna 
óheimil. Ráðast þarf í viðamiklar 
lýðræðisumbætur. Setja þarf lög 
um þjóðaratkvæðagreiðslur sem 
fela í sér að almenningur öðlist rétt 
til að kalla eftir málum í sinn dóm 

að eigin frumkvæði. Vægi atkvæða 
í alþingiskosningum þarf að verða 
jafnt. Afnema þarf 5% þröskuldinn 
og leyfa persónukjör þvert á flokka. 
Tryggja verður þrískiptingu valdsins 
m.a. þannig að ráðherrar sitji ekki 
á þingi. Ráðherrar, þingmenn og 
æðstu embættismenn framkvæmd-
arvaldsins, nema dómarar, mega 
ekki gegna embætti nema í mesta 
lagi í átta ár eða tvö kjörtímabil 
samfellt. Taka þarf upp faglegar 
ráðningar í embætti í stað pólitískra. 
Formlegri og gegnsærri vinnubrögð 
í stjórnsýslunni þarf að taka upp. 
Ríkisstjórn á að vera fjölskipað 
stjórnvald. Bindandi stjórnlagaþing 

almennings þarf að fara fram með 
sem minnstri aðkomu hins opin-
bera. Leiðrétta þarf lán almennings 
og afnema verðtryggingu.     

5. Frá útgáfu skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis hefur krafa 
almennings um afsögn tiltekinna 
þingmanna orðið háværari með degi 
hverjum. Einkum beinast spjótin að 
þingmönnum sem voru ráðherrar 
í ríkisstjórn haustið 2008 og þeim 
þingmönnum sem þegið hafa fjár-
framlög frá hinum föllnu fjármálafyr-
irtækjum og tengdum aðilum. Eins 
hefur afsagnar þeirra þingmanna 
verið krafist sem náin tengsl höfðu 
við ýmis fjármálafyrirtæki og ráða-
menn í aðdraganda hrunsins.

Með hliðsjón af þeim áfellisdómi 
sem skýrsla rannsóknarnefndar 
Alþingis felur í sér taka þingmenn 
Hreyfingarinnar heils hugar undir 
umræddar kröfur og skora á þá 
þingmenn sem um ræðir að segja af 
sér tafarlaust.

formaður Samfylkingar-
innar

Jóhanna Sigurðardóttir
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M
annlífi hér við ysta haf reynist margt mótdrægt 
þessi dægrin. Djúpin rymja og af landinu leggur 
langan slóða suður og austur sem minnir á fyrri 
öskuský sem ollu á sínum tíma umfangsmiklum 
byltingum og tímabærum breytingum á stjórnar-

háttum víða á meginlandi Evrópu. Athygli umheimsins beinist enn 
hingað norður og aftur eru tíðindin sem héðan berast neikvæð 
öllum þorra manna. Ekkert lát er á mótlæti okkar. Og á sama tíma 
og öskusallinn leggst yfir öræfi og gróin héruð er æ ljósara að hula 
tímans er ekki lögst yfir þær efnahagslegu hamfarir sem skóku 
samfélagið og skildu það eftir í sárum. Raddir sem kölluðu ákaft 
eftir að miskar skyldu geymast, jafnvel gleymast, fyrir fáum mán-
uðum eru nú þagnaðar. Þær minntu um margt á þá tíma í sögu Evr-
ópu þegar krafist var eftirgjafar saka til handa misindismönnum 
og morðingjum, svo þjóðirnar „mættu líta fram á veginn, ráðast 

sameinaðar í uppbyggingu“. Nú 
eru litlar líkur á að þær hljómi 
um sinn. Þvert á móti magnast 
nú krafa um að embættismenn, 
stjórnmálamenn og forkólfar í 
atvinnulífi víki úr sessi og bíði 
þess að ábornar sakir þeirra 
verði kannaðar fyrir dóm-
stólum. 

En hinir grunuðu virðast því miður enn haldnir þeirri skynvillu 
að athafnir þeirra og æði séu hafnar yfir lög og rétt. Stærilæti og 
mikillæti hópsins sem gekk á svig við almannahag og olli þjóðar-
búi og einkahögum þúsunda miklum búsifjum er þessu fólki svo 
vendilega í merg runnið að skilsmunur sóma og skammar er því 
ókunnugur. Undanskot á stórum fjárfúlgum virðist vera almenn 
regla í umgengni hóps manna um almannasjóði. Og á sama tíma 
og lögreglan greinir hófstillt frá málsókn á hendur einum manni 
sem sveik nokkur hundruð milljóna frá tugum einstaklinga er 
beðið þess að þeir komist undir manna hendur sem sviku þúsundir 
milljóna, tugþúsundir, hundruð þúsunda milljóna frá tugþúsundum 
Íslendinga. Enginn friður, engin sátt mun ríkja í samfélaginu fyrr 
en rannsókn lýkur, ákærur verða bornar fram og réttað er yfir 
brotamönnunum sem hafa rústað landið. Þeir verði sóttir til saka 
hvar sem þeir í landleysi sínu hafa holað sér niður í þeirri glópsku 
að Interpol hafi ekki uppi á þeim.

Bragurinn í samfélagi okkar, tíðarandinn, varð ekki til af engu: 
opinbert líf á Íslandi í nær þrjá áratugi var heltekið af hugsjónum 
stefnu sem kenndi sig við frjálshyggju, rétttrúnaði sem heimtaði 
í takt við fyrirferðarmikla stefnu víða um lönd að vald fyrirtækja 
skyldi ofar öllu, ekki fyrirtækja í atvinnurekstri eða framleiðslu, 
heldur félaga um fjármagnseigu.

Mikillæti er í læknisfræði skilgreint sem tiltekið stig brjálsemi. 
Í almennri framkomu er það þekkt sem upphafið sjálfstignunar-
ástand sem fer út fyrir skynsemismörk og um þessar mundir má 
sjá þess víða merki í framgöngu manna að harkalegur árekstur við 
raunveruleikann dugar ekki til að kenna þeim hver staða þeirra er 
orðin í mannlegu samfélagi. 

Þeirri stöðu breytir aðeins hávær og skilyrðislaus krafa almenn-
ings um afsagnir þingmanna, embættismanna, eldri lykilmanna 
sem enn sitja í bankakerfinu. Enginn má við margnum. Brýnt er  að 
hagsmunir hinna fáu fjúki fyrir hagsbót og sálarheill fjöldans.

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Páll Baldvin 
Baldvinsson
pbb@frettabladid.is

SKOÐUN

Eftir umbrotahrinu og áföll:

Mikillæti

Umræður um skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþing-
is bera þess eðlilega 
merki að hún hafði ekki 

að geyma ný sannindi um orsak-
ir fyrir hruni krónunnar og bank-
anna. Á hinn bóginn skýrir skýrsl-
an býsna vel samhengi og baksvið 
þess sem gerðist.

Mikill fengur er að þeirri heildar-
mynd sem skýrslan gefur um ofvöxt 
í bankakerfinu sem á síðustu stig-
um leiddi til glapræðisverka banka-
stjórnenda. Greinargerð starfshóps-
ins sem fjallaði um siðferðilega 
hlið þessara atburða er einkar skil-
merkileg og mikilvæg undirstaða 
umræðu næstu ára og áratuga um 
endurreisn samfélagsins.

Segja má að athyglisverðustu 
niðurstöður á hagfræðilegri hlið 
málsins séu þær að í raun réttri 

var hrunið óum-
flýjanlegt eftir 
2006. Eftir þann 
tíma hefðu nær 
allar aðgerðir 
af hálfu ríkis-
stjórnar, Seðla-
banka og fjár-
málaeftirlits leitt 
til þess eins að 
flýta falli bank-
anna.

Það er helst að styrking gjald-
eyrisvarasjóðsins hefði á þessum 
tíma komið að haldi. Margt bend-
ir þó til að þegar komið var fram 
á árið 2008 hafi það einnig verið 
orðið of seint. Vandamálin hlóð-
ust upp á árunum fram til 2004 eða 
2005. Vandinn er hins vegar sá að 
fyrir þann tíma er erfitt að skil-
greina einhvern einn atburð sem 

þau vatnaskil að ekki varð til baka 
snúið án hamfara.

Í þessu ljósi er erfitt að komast 
að annarri niðurstöðu en að dómur 
nefndarinnar um vanrækslu nokk-
urra ráðherra og embættismanna 
frá 2006 til 2008 þarfnist nánari 
rökstuðnings. Þó að ekki sé gerð-
ur ágreiningur um það sem betur 
mátti fara í þessum tilvikum er 
eigi að síður ljóst að nefndin skýr-
ir ekki orsakasamhengi milli til-
tekinna athafna eða athafnaleysis 
þeirra sem hlut eiga að máli og falls 
bankanna.  

Jafn mikilvægar og þessar 
athugasemdir eru við endurbætur 
á stjórnsýslunni eru þær að sama 
skapi veikur grunnur fyrir viðurlög 
hvort heldur horft er á ráðherraá-
byrgðarlögin eða lögin um réttindi 
og skyldur opinberra starfsmanna.

Hvenær var ekki við snúið?

Athugasemdir af ýmsu 
tagi voru gerðar um 
hæfi nefndarmanna. 
Nefndin víkur þeim til 

hliðar með einfaldari röksemd-
um en núorðið tíðkast bæði að því 
er varðar dómstóla og stjórnsýslu. 
Hér er því þörf nánari skýringa.

Þá virðist nefndin leggja aðra 
og rýmri merkingu í hugtak-
ið vanræksla en hefð er fyrir í 
dómaframkvæmd. Nú geta verið 
góð og gild rök til þess einkum 
vegna þess að hér var ekki um 
sakamálarannsókn að ræða. Það 
getur því aukið aðhald í stjórn-
sýslu ef þessi þrengri merking 
verður lögð til grundvallar þeim 
endurbótum á formi og efnislegu 

innihaldi stjórnsýsluathafna sem 
koma í kjölfarið.

Á hinn bóginn veikir það notkun 
á þeim efnisniðurstöðum skýrsl-
unnar þar sem stuðst er við þessa 
breyttu merkingu ætli menn að 
nota hana til umfjöllunar um við-
urlög vegna liðinna atburða. Þessu 
hefði mátt gera betri grein fyrir.

Í áratugi hafa margar pólitískar 
ákvarðanir ekki verið nægjanlega 
formbundnar. Eftir að ráðherrum 
var fjölgað í tólf hafa raunveru-
leg ráð verið á höndum tveggja til 
fjögurra ráðherra. Átta til tíu ráð-
herrar hafa í raun ekki haft meiri 
pólitísk áhrif en nefndarformenn í 
þingi áður fyrr. Löng hefð er fyrir 
því að stærstu pólitísku ákvarð-

anirnar eru sökum þessa teknar 
utan ríkisstjórnarfunda. 

Rétt er að þessu þarf að breyta. 
Hæpið er hins vegar að telja einum 
manni til vanrækslu að hafa ekki 
brotið upp þessa gömlu venju. Það 
er heldur ekkert orsakasamhengi 
milli hennar og bankahrunsins.

Eftir mannréttindasáttmála 
Evrópu verða allir að eiga þess 
kost að mál þeirra sé tekið fyrir 
á tveimur dómstigum. Lands-
dómur uppfyllir ekki þetta skil-
yrði. Hann er því ónothæfur. Þess 
vegna voru í stjórnarskrárnefnd 
gerðar tillögur um breytta skip-
an. Öll frekari umræða hlýtur að 
taka mið af þessari köldu en skýru 
staðreynd.

Skýringa er þörf og kerfisveikleikar 

Skýrslan og álit siðfræði-
starfshópsins leggja góðan 
grunn að vandaðri og yfir-
vegaðri umræðu en verið 

hefur fram til þessa bæði um 
gjaldmiðilshrunið og bankahrun-
ið. Fyrir þá sök vekur athygli að 
pólitíska umfjöllunin um skýrsl-
una fer að stórum hluta fram í 
gömlum skotgröfum eins og ekki 
sé komin ný viðspyrna.

Í þessu efni þarf að gera ríkar 
kröfur til bæði stjórnar og stjórn-
arandstöðu. Eðli máls samkvæmt 
er það þó ríkisstjórnin sem hefur 
þá skyldu að leiða umræðuna að 
nýrri framtíðarsýn. Í þessu ljósi 
ollu fyrstu viðbrögð forsætisráð-
herra nokkrum vonbrigðum.

Ein helsta niðurstaða siðfræði-
starfshópsins var sú að forseti 
Íslands hefði lagst á sveif með 

þeim sem léku fyrstu fiðlu í sin-
fóníu siðferðisbrestsins. Forset-
inn er ábyrgðarlaus af stjórn-
arathöfnum. Fyrir þá sök þarf 
ríkisstjórnin að taka í taumana 
og setja embættinu skýr mörk í 
samræmi við þá ábyrgð sem ráð-
herrar bera á störfum hans eftir 
stjórnarskránni.

Fjármálaráðherra beindi athygl-
inni réttilega að þessum vanda.

Umræðan og forsetinn

ÞORSTEINN 
PÁLSSON





Komdu í Ellingsen og skoðaðu árgerð 2010 af fellihýsum frá Coleman 
og A-húsum frá Aliner. Ýmsar nýjungar sem henta vel við íslenskar 
aðstæður. Ferðalög sumarsins hefjast á ferðatækjasýningu Ellingsen.

KYNNUM 20

Aliner eða A-hús eru afar þægileg og vönduð að 

allri gerð. Þau eru einangruð í hliðum og þaki og 

það tekur innan við mínútu að reisa vagninn og gera 

hann kláran. Rúminu má breyta í góðan sófa með 

örfáum handtökum og svefnrými fyrir allt að fjóra.

A-
hú

s

EXPEDITION

CLASSICA

ALINER CLASSICA

2.690.000 kr.

ALINER
CLASSICA OG EXPEDITION

Sá stóri í Aliner-fjölskyldunni. Sameinar kosti fellihýsis þegar 

kemur að geymslu og drætti og þægindi hjólhýsis hvað varðar 

aðbúnað og innréttingar. Undirvagninn er á galvaníseraðri grind. Uppsetning á innan 
við einni mínútu. 
Smár að utan, 
rúmur að innan.

Hér er á ferðinni mest selda A-húsið frá Aliner. 

Þessi vagn er millistærð og þægilegur að draga 

fyrir flest ökutæki. Hentar vel í hvaða ferðalag 

sem er. Undirvagninn er galvaníseraður.

FERÐATÆKJASÝNING



www.ellingsen.is
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Rýmið í fellihýsum gerist ekki betri en í Coleman, 

rúmstæðin taka ekki pláss frá gólffleti og ferða-

lagið verður hreinn lúxus. Tjalddúkurinn er með 

öndunareiginleika sem gerir það nær ómögulegt 

að hann slagni. Nýstárleg hugsun, frábær tækni-

kunnátta, vönduð viðskiptamannaþjónusta og skil-

virkt sölukerfi hafa skapað Coleman yfirburðastöðu 

meðal framleiðenda fellihýsa, enda spannar saga 

fyrirtækisins rúm 40 ár.
CHEYENNE

SEDONA

E1

SEDONA, CHEYENNE OG E1

Sérstaða Cheyenne felst bæði í útliti og eiginleikum 

fellihýsanna. Þau eru rennileg, auðdregin og 

grunnfyrirkomulagið er sérstaklega vel heppnað.

Undirvagninn er á galvaníseraðri grind.

Bráðsniðugt fellihýsi sem kemst flestum 

lengra. Mesti töffarinn af þeim öllum. 

Frábær hönnum og öflug bygging.

Undirvagninn er á galvaníseraðri grind.

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

SEDONA

2.190.000 kr.

COLEMAN

NÝIR CAMP-LET 

TJALDVAGNAR AF ELDRI 

ÁRGERÐ Á FRÁBÆRU VERÐI

Í Sedona-fellihýsunum fást gæðin á einstöku verði. Útlit Sedona er 

fremur hefðbundið en því meira lagt upp úr gæðum. Þessi eru fyrir 

þá sem setja gæði og verð í fyrsta og annað sæti.
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T
ímabil uppbyggingar 
og framkvæmdadrif-
innar starfsemi er að 
baki hjá Landsvirkjun, 
að mati Harðar Arnar-
sonar, forstjóra fyrir-

tækisins. Á ársfundi fyrirtækis-
ins í gær kynnti hann nýja stefnu 
og braut blað í sögu orkuiðnaðar á 
Íslandi þegar hann upplýsti í fyrsta 
sinn um á hvaða verði Landsvirkj-
un selur orku til stóriðju.

„Við teljum að yfirlýsingar Lands-
virkjunar marki tímamót. Og þótt 
breytingin tengist raforkuverði, þá 
þykir okkur boðuð stefnubreyting 
heldur markverðari,“ segir Hörð-
ur. „Við færum okkur nú yfir í að 
vera markaðs- og rekstrardrifið 
fyrirtæki.“

Annað sem Hörður segir að lögð 
verði áhersla á hjá Landsvirkjun er 
aukin sátt um fyrirtækið. „Það er 
gríðarlega mikilvægt bæði fyrir 
okkur og þjóðina. Við leggjum 
okkur fram um að tryggja aukið 
gagnsæi í starfseminni og hluti 
af því er opinn ársfundur okkar. 
Við afléttum dulúð um orkuverð-
ið sem við teljum að hafi skapað 
tortryggni.“ Hörður segir Lands-
virkjun um leið meðvitaða um að 
ákveðinn hópur komi aldrei til 
með að geta fellt sig við starfsemi 
fyrirtækisins. „En við vonum að 
við getum átt við þann hóp mál-
efnaleg samskipti og tekið tillit til 
hans sjónarmiða eina og hægt er. 
Það eru hins vegar stjórnvöld sem 
ákveða virkjanakostina.“

Orka til handa hálfri Danmörku
Hörður segir ljóst að orkukostum 
hafi fækkað og ekki sé óendanlega 
orku að fá þótt enn séu til virkjana-
kostir. „Við höfum virkjað um 17 
teravattstundir og seljum 13 til 14 
til stóriðju. Ef við gerum ráð fyrir 
því að virkjanleg orka sé nálægt 30 
teravattstundum þá erum við með 
svona 10 sinnum meiri orku aflögu 
en nú til stærri notenda.“ 

Sérstöðu Íslands segir Hörður 
hins vegar fremur felast í því 
hversu fá við séum og höfum því 
hlutfallslega mikla umframorku. 
„Við eigum næga orku handa 
þriggja milljóna manna þjóð, sem 
er um það bil hálf Danmörk. Í eðli 
sínu er þetta því ekkert mjög mikið 
af orku, en hún getur hins vegar 
orðið mjög dýrmæt.“ Rammaáætl-
un stjórnvalda um nýtingu orku-
kosta segir Hörður því mjög mik-
ilvæga, því í henni komi til með að 
liggja fyrir hvaða svigrúm er fyrir 
frekari virkjanir vatnsafls og jarð-
varma.

Hörður segir að breytingar á 
alþjóðlegu orkuumhverfi hafi búið 
til tækifæri sem breytingar hjá 
Landsvirkjun miði að því að nýta. 
„Fyrir um áratug varð mikil breyt-
ing á raforkumarkaði í heiminum, 
sem áður var ríkisrekinn að mestu 
og raforkukerfi ekki samtengd. 
Því var ekkert markaðsverð til 
fyrir orkuna.“ Síðustu sjö til átta 
ár segir Hörður hins vegar raf-
orkumarkað hafa orðið til og verð 
hækkað mikið. „Markaðurinn í 

Evrópu og Bandaríkjunum hefur 
líka orðið erfiðari orkufrekum 
fyrirtækjum. Verð sveiflast mjög 
og lítið sé um langtímasamninga. 
Samkeppnisstaða okkar hefur því 
batnað mjög.“ 

Landsvirkjun selur nú um 80 pró-
sent af orku sinni til stóriðju. „Við 
erum því bæði íslenskt og alþjóð-
legt fyrirtæki og ef umhverfið 
breytist erlendis þá á það að hafa 
áhrif á okkur líka.“ Hann segir 
hluta af stefnumótun fyrirtækis-
ins nú að átta sig á hlutverki Lands-
virkjunar, sem fram til þessa hafi 
ef til vill verið svolítið óljóst og 
sumpart jafnvel mótsagnakennt í 
hugum fólks. Þannig fari ekki endi-
lega saman að hámarka langtíma-
arðsemi og útvega ódýra raforku og 
óvíst að háu framkvæmdastigi fylgi 
endilega aukin arðsemi. 

Sæstrengur myndi miklu breyta
„Núna skerpum við á því að hlut-
verk Landsvirkjunar er að hámarka 
afrakstur af þeim orkulindum sem 
fyrirtækinu er trúað fyrir með 
sjálfbæra nýtingu, verðmætasköp-
un og hagkvæmni að leiðarljósi.“ 
Hærra framkvæmdastig,  auk-
inn hagvöxtur, gjaldeyristekjur 
og framleiðsla á öruggri raforku á 
samkeppnishæfu verði, segir Hörð-
ur svo að verði jákvæð afleiðing af 
arðsemissjónarmiði Landsvirkjun-
ar.

Verð til stóriðju hljóti að taka 
mið af verðþróun í Evrópu, en hér 
njótum við líka þeirrar sérstöðu að 
geta áfram boðið langtímasamn-
inga. „Við höfum líka áhuga á að 
fá tíu til tuttugu nýja viðskiptavini 
sem myndu greiða svona um það bil 
50 prósentum hærra verð en áliðn-
aðurinn,“ segir Hörður. 

„Síðan höfum við áhuga á því 
að allt að 10 prósent af orkunni 
verði seld sem úrvalsorka til Evr-
ópu, annaðhvort inn á raforkutoppa 
eða sem græn orka.“ Sú sala þurfi 
ekki endilega að eiga sér stað um 
sæstreng, heldur mögulega með 
samningum við lönd sem ekki hafi 
aðgang að grænni orku. 

Landsvirkjun hefur hins vegar 
allt frá 1980 hugleitt lagningu 
sæstrengs til orkusölu. „Tækni-
lega hefur strengur verið mögu-
legur svona frá því um 1995. En á 
meðan orkuverð var lágt í Evrópu 
var ekki grundvöllur fyrir lagn-
ingu hans. Það hefur nú breyst,“ 
segir Hörður. 

„Af því við erum á eyju þá þurf-
um við alltaf að eiga til vara svona 
10 prósenta öryggismörk. En með 
tengingu til Evrópu þurfa öryggis-
mörkin ekki að vera nema óveruleg. 
Í mjög lágu vatnsári væri hægt að 
flytja orkuna í hina áttina.“ Sala á 
„verðmætri orku“ úr vatnsaflsvirkj-
unum hér segir Hörður til dæmis 
geta komið til þegar hlaupa þarf 
undir bagga með vindorku í Evr-
ópu. Hann gerir ráð fyrir að forat-
hugun á viðskiptahlið sæstrengsins 
taki eitt og hálft til tvö ár. „Miðað 
við orkuverð í Evrópu bendir allt til 
þess að þetta sé mjög arðbært.“

Orkuverð til heimila í landinu 

sé pólitísk ákvörðun, segir Hörð-
ur þegar hann er spurður hvort 
hann sé að boða stórfellda hækkun 
á orkuverði. „En við boðum að verð 
til stóriðju fylgi orkuverði í heim-
inum. Og ef við trúum því að það 
hækki, eins og ég er sannfærður 
um, þá hækkar orkuverð til stór-
iðju. Við getum hins vegar vel verið 
með mjög samkeppnishæft verð.“

Nýframkvæmdir stopp í bili
Þá segir Hörður að samanburður-
inn sem kynntur var á ársfundinum 
sýni að munur á verði til neytenda 
og stóriðju sé langt því frá óeðlileg-
ur. Orkuverð til heimila hafi farið 
lækkandi hér á landi og í fyrra 
hafi samanburðurinn við önnur 
lönd verið Íslandi mjög hagstæður. 
Þar spili þó líka inn í veikt gengi, 
en gengismunur geri samanburð 
erfiðan. „En verðið er mjög lágt í 
alþjóðlegum samanburði.“

Þá segir Hörður að samningar 
um orkuverð til stóriðju sem hér 

hafi verið gerðir endurspegli mark-
aðsverð á þeim tíma. „Sjóðsstreymi 
Landsvirkjunar hefur staðið undir 
hraðri uppbyggingu þrátt fyrir að 
vöxturinn hafi allur verið skuld-
settur.“

Verð til álfyrirtækja hefur farið 
hækkandi að undanförnu vegna 
tengingarinnar við álverð, eftir 
lækkun í fyrra, segir Hörður. Í 
byrjun þessa árs greiddi stóriðjan 
3,3 krónur á kílóvattstundina sam-
kvæmt tölum Landsvirkjunar en 
heimilin 11,3 krónur. Þetta sé þó 
ekki samanburðarhæft því ekki 
sé verið að afhenda sömu vöruna. 
Miklu meiri kostnaður fylgi því að 
koma rafmagni til heimilanna, auk 
þess sem í verði til heimila sé líka 
virðisaukaskattur. Þá sé nýtingin 
allt önnur. Nær væri að bera saman 
kostnað við raforkuvinnsluna, en 
hann sé 2,5 krónur hjá stóriðju og 
3,5 hjá heimilunum (eða 19,6 dalir á 
megavattstund hjá stóriðju og 27,5 
dalir hjá heimilunum). Munurinn 

er tæp 30 prósent. Nýtingartími 
raforku hjá stóriðju bendir Hörð-
ur hins vegar á að sé 96 prósent, 
en bara 56 prósent hjá heimilun-
um vegna sveiflna í notkun, bæði 
innan dags og eftir árstíðum. Því 
mætti færa rök fyrir því að kostn-
aður heimila af raforkuvinnslunni 
ætti að vera helmingi meiri en hjá 
stóriðjunni. 

Hörður segir yfirstandandi efna-
hagsörðugleika ekki trufla stefnu-
mörkun Landsvirkjunar. „Við 
vonum nú að þessar þrengingar 
taki enda, en allt sem viðkemur 
orkuiðnaði einkennist mjög af lang-
tímahugsun. Orkugeirinn hugsar 
alltaf í áratugum, en við vonum að 
mál sem snerta Icesave og gjald-
eyrishöft leysist sem allra fyrst. 
Það er mjög erfitt að reka alþjóð-
legt fyrirtæki í þessu umhverfi.“ Á 
meðan þessi mál séu óleyst sé hins 
vegar ljóst að ekki verði ráðist í 
nýjar nýframkvæmdir hjá Lands-
virkjun.

ÓLÍKAR ÞARFIR STÓRIÐJU OG HEILDSÖLU Hér má sjá á kynningarmynd Landsvirkjun-
ar muninn á magni og nýtingu á þeirri raforku sem annars vegar er seld til stóriðju 
og hins vegar til heimila landsins.  MYND/LANDSVIRKJUN

HÖRÐUR ARNARSON, FORSTJÓRI LANDSVIRKJUNAR Landsvirkjun stendur á tímamótum og hefur kynnt nýja stefnu. Forstjórinn 
segir um að ræða eðlilegar breytingar í takt við þróun fyrirtækisins og breytingar á ytra rekstrarumhverfi þess. Breytt stefna feli 
síður en svo í sér gagnrýni á fyrri störf eða stefnu.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við erum fá og eigum afgangsorku
Landsvirkjun stefnir á að selja rafmagn inn á „gæðamarkað“ í Evrópu, mögulega um sæstreng. Hækkandi orkuverð í Evrópu 
hefur breytt forsendum, segir Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, í viðtali við Óla Kristján Ármannsson. Á ársfundi var í 
fyrsta sinn upplýst um orkuverð til stóriðju og kynnt ný stefna. „Tímamót,“ segir Hörður og boðar hærra orkuverð til stóriðju.

LANDSVIRKJUN SKILAÐI HAGNAÐI Í FYRRA

Hagnaður Landsvirkjunar var 193 
milljónir Bandaríkjadala árið 2009, 
að því er fram kemur í ársreikningi 
fyrirtækisins. Stefán Pétursson, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs Lands-
virkjunar, kynnti afkomu fyrirtækisins 
á ársfundi þess á föstudag. Hann 

sagði reksturinn hafa verið ásættan-
legan þrátt fyrir erfiðar ytri aðstæður. 
Landsvirkjun hafi tryggt fjármagn til 
að mæta útgjöldum til ársloka 2012. 
Rekstrartekjur fyrirtækisins í fyrra 
voru 299,8 milljónir dala og lækkuðu 
um 152 milljónir dala frá fyrra ári. 

Rekstrarkostnaður fór úr 100 milljón-
um dala í 70 milljónir. 

Skammtímahorfur sagði Stefán 
hins vegar að væru góðar, en helstu 
forsendur þeirra væru að álverð 
haldist viðunandi og vaxtaumhverfi 
hagstætt.
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Fyrir nærri tveimur áratugum fór 
fram heilmikið uppgjör á Ítalíu 
við pólitíska spillingu og tengsl 
fjölmargra stjórnmálamanna við 
mafíuna. Uppgjörið varð til þess að 
kaflaskipti urðu í ítölskum stjórn-
málum. Alger uppstokkun varð á 
flokkakerfinu og breytingar gerðar á 
kosningalögum með það í huga að 
draga úr áhrifum stjórnmálaflokk-
anna. Almennt er talað um að „fyrsta 
lýðveldið“ á Ítalíu, sem stofnað var 
í lok seinni heimsstyrjaldar, hafi þar 
með liðið undir lok og „annað lýð-
veldið“ tekið við árið 1992, þrátt fyrir 
að stjórnskipan hafi að mestu verið 
óbreytt áfram.

Upphafið má rekja til þess að 
Mario Chiesa, þingmaður Sósíalista-
flokksins, var handtekinn í febrúar 
1992. Rannsóknardómarinn Antonio 
Di Pietro fékk hóp dómara í lið með 
sér til að rannsaka spillingu stjórn-
málamanna. Hópurinn gekk undir 

nafninu „Hreinar hendur“ eða „Mani 
pulite“ og vann ötulum höndum 
næstu árin að því að afhjúpa hvern 
stjórnmálamanninn á fætur öðrum 
úr öllum helstu stjórnmálaflokkum, 
þar á meðal Bettino Craxi, leiðtoga 
Sósíalistaflokksins, sem sagði af sér 
í lok ársins 1992. Giuliano Amato 
forsætisráðherra sagði síðan af sér 
ásamt ríkisstjórn sinni í lok mars 
1993. Þingmenn, dómarar, mafíufor-
ingjar og auðjöfrar voru handteknir 
og dæmdir, sumir í ævilangt fangelsi. 
Nokkrir þingmenn frömdu sjálfsvíg 
og nokkrir viðskiptajöfrar sömuleiðis.

Í þingkosningum árið 1994 varð 
síðan mikil endurnýjun þingmanna 
og flokkaflóran var orðin allt önnur. 

Seinni tíma rannsóknir hafa sýnt 
að kerfislæg spilling viðgengst enn í 
ítölskum stjórnmálum, þótt ítök maf-
íunnar séu orðin hverfandi enda er 
mafían varla svipur hjá sjón lengur. 
Ótvíræður sigurvegari kosninganna 

1994 var fjölmiðlakóngurinn Silvio 
Berlusconi, sem allar götur síðan 
hefur verið áberandi og umdeildur 
stjórnmálaleiðtogi með alvarlegar 
ásakanir um spillingu loðandi við sig 
hvert sem hann fer.

Uppgjör við skúrka og dýrlinga

Bandaríkjaþing hefur oft nýtt sér býsna víðtækar heimildir til þess að láta 
rannsóknarnefndir kafa ofan í umdeild mál. Eitt þekktasta dæmið er rann-
sókn þingsins á Íran-Contramálinu í valdatíð Ronalds Reagan árið 1986.

Stjórn Reagans varð uppvís að því að hafa selt Írönum vopn, þrátt fyrir 
alþjóðlegt vopnasölubann til Írans, í skiptum fyrir sex bandaríska gísla sem 
Hesbolla-samtökin höfðu þar á valdi sínu. Síðan var ágóðinn af vopnasöl-
unni sendur til Contra-skæruliða í Níkaragva, sem börðust gegn vinstristjórn 
Sandinista-hreyfingarinnar þar í landi.

Þingnefndin sendi frá sér 200 blaðsíðna skýrslu í febrúar árið 1987. Eftir 
útkomu hennar viðurkenndi Ronald Reagan forseti að bandarísk stjórnvöld 
hefðu í reynd stundað vopnasölu til Írans í skiptum fyrir gísla. Hann tók á sig 
ábyrgðina, en sagðist þó ekki hafa vitað allt um málið.

Oliver North, bandarískur undirofursti sem átti sæti í þjóðaröryggisráði 
Bandaríkjanna, reyndist hafa gegnt lykilhlutverki í útfærslu vopnasölunnar. 
Hann var rekinn úr embætti, en þjóðaröryggisráðgjafinn John Poindexter 
sagði af sér. Þeir báðir hlutu síðar dóma fyrir minni háttar brot í tengslum 

við málið, en við áfrýjun voru þeir dómar felldir 
niður. Fleiri embættismenn hlutu dóma, en 
eftirmaður Reagans, George H.W. Bush, náðaði 
þá árið 1992. Sonur hans, George W. Bush, fékk 
suma þeirra til liðs við sig þegar hann komst til 

valda tæpum áratug síðar.
Vinsældir Reagans hröpuðu úr 67 prósent-

um niður í 46 prósent í nóvember 1986, þegar 
opinberar yfirheyrslur fyrir nefndinni leiddu 
sannleikann í ljós með ótvíræðum hætti. Rúm-
lega tveimur árum síðar, í janúar 1989, komust 

vinsældirnar engu að síður upp í 64 prósent aftur. 
Önnur þingnefnd sendi svo árið 1989 frá sér aðra 

skýrslu um tengsl bandarísku leyniþjónustunn-
ar CIA við Contra-skæruliðana í Níkaragva. Sú 
skýrsla vakti reyndar litla athygli bandarískra 
fjölmiðla, þrátt fyrir að þar hefði komið fram 
að bandarísk stjórnvöld hefðu greitt þekktum 
fíkniefnasmyglurum háar fjárhæðir fyrir að 
flytja hergögn, matvæli og ýmsa aðra aðstoð 
til Contra-skæruliðanna.

Gíslar, skæruliðar og fíkniefni

Hinn 14. janúar árið 1993 afhenti danski hæstaréttardóm-
arinn Mogens Hornslet forsætisráðherra Danmerkur, Poul 
Schlüter, sex þúsund blaðsíðna skýrslu sína um tamílamál-
ið svonefnda. Klukkan 18 sama dag skýrði Schlüter frá því 
að ríkisstjórn hægriflokkanna segði af sér.

Málið snerist um nokkur hundruð tamílska flóttamenn 
frá Srí Lanka, sem óskuðu eftir því að nánustu ættingjar 
sínir fengju að koma til Danmerkur. Samkvæmt dönsk-
um lögum höfðu þeir óskoraðan rétt til þess, en danska 
stjórnin kom í veg fyrir að fjölskyldurnar gætu sameinast í 
Danmörku.

Upphaf málsins má rekja til ríkisstjórnarfundar í sept-
ember 1987, þar sem rætt var um leiðir til að draga úr 
flóttamannastraumi til Danmerkur. Um þær mundir hafði 
verið gerður friðarsamningur á Srí Lanka og í einhverju 
bjartsýniskasti töldu margir að borgarastyrjöldinni þar milli 
stjórnarhersins og uppreisnarsveita tamíltígra væri þar með 

lokið. Þetta notaði stjórnin sem tilefni til þess að stöðva 
– án lagaheimilda – flutning tamíla til Danmerku. Einnig 
var gerð áætlun, sem aldrei komst þó til framkvæmda, um 
að sumir þeirra, sem þegar voru komnir til Danmerkur, 
flyttu aftur til Srí Lanka.

Umboðsmaður danska þjóðþingsins gerði árið 1989 
alvarlegar athugasemdir við málsmeðferð stjórnarinnar og í 
skýrslu rannsóknarréttar Hornslets rúmu ári síðar kom fram 
að ráðherrar stjórnarinnar hefðu ekki sagt satt og rétt frá 
því sem gerðist.

Landsdómur var kallaður saman í fimmta sinn í sögu 
Danmerkur í júní þetta ár og kvað hann upp úrskurð sinn 
tveimur árum síðar. Erik Ninn-Hansen, sem var dóms-
málaráðherra í stjórn Schlüters, hlaut fjögurra mánaða 
skilorðsbundinn dóm fyrir að hafa upp á sitt einsdæmi, 
án aðkomu danska þingsins, komið í veg fyrir sameiningu 
tamílskra flóttamannafjölskyldna.

Hægristjórn Schlüters og tamílarnir

Víða um heim þar sem langvarandi blóðug átök hafa klofið 
samfélög í herðar niður hafa svonefndar sannleiks- og 
sáttanefndir fengið það hlutverk að hreinsa andrúmsloftið 
og undirbúa nýtt upphaf.

Þekktasta dæmi slíks er frá Suður-Afríku, þar sem rann-
sóknarnefnd með víðtækt umboð var stofnuð eftir hrun 
aðskilnaðarstefnu hvíta minnihlutans árið 1995. Fórnar-
lömb glæpa aðskilnaðarstjórnarinnar áratugina á undan 
skýrðu frá reynslu sinni, en hinir seku gátu einnig mætt til 
yfirheyrslu og fengið sakaruppgjöf gegn því að segja satt og 
rétt frá. Margir íbúar landsins hafa þó verið áfram ósáttir við 
að hinir seku skyldu sleppa þannig með skrekkinn.

Alls hafa slíkar nefndir starfað í nærri þrjátíu löndum, 
en sú fyrsta var sett á stofn í Úganda árið 1974 eftir að 
grimmdarstjórn Idi Amin hafði verið þar við völd í þrjú ár. 
Nefndin átti að rannsaka mannshvörf í landinu, en hafði 
lítil áhrif enda átti Idi Amin eftir að stjórna harðri hendi 
fimm ár í viðbót.

Eftir reynsluna frá Suður-Afríku fjölgaði slíkum nefndum 
og hafa þær meðal annars starfað í Argentínu, Chile, El 
Salvador, Kanada, Bandaríkjunum, Suður-Kóreu og Austur-
Tímor.

Sannleiks- og sáttanefndir

Á síðustu árum hafa æ fleiri mál barnaníðinga innan kaþólsku kirkjunn-
ar verið dregin fram í dagsljósið, fyrst í Bandaríkjunum en síðar einnig á 
Írlandi, í Kanada, Ástralíu og nú síðast í flestum hinum kaþólsku löndum 
Evrópu.

Í Bandaríkjunum og á Írlandi hafa komið út ítarlegar skýrslur um 
rannsóknir þessara mála. Í Bandaríkjunum kom út árið 2004 skýrsla, sem 
kaþólskir biskupar þar í landi fengu lagadeild háskóla í New York til að taka 
saman. Þar kom fram að á árunum 1950-2002 hefðu 10 þúsund manns 
komið fram með ásakanir um kynferðisbrot gegn börnum, en af þeim tókst 
að staðfesta ásakanir 6.700 manna á hendur 4.392 prestum kaþólsku kirkj-
unnar í Bandaríkjunum, en það eru fjögur prósent allra presta kirkjunnar 
sem störfuðu á þessu tímabili.

Árið 2009 sendu tvær nefndir á Írlandi frá sér skýrslur um kynferðisbrot 
gegn börnum og aðra illa meðferð barna innan vébanda kaþólsku kirkjunn-
ar. Í maí kom skýrsla frá Ryan-nefndinni, sem hafði þá starfað í áratug að 
rannsóknum á brotum sem framin höfðu verið í skólum á vegum kirkjunnar 
allt frá árinu 1936, en í september kom út 720 blaðsíðna skýrsla frá Murphy-
nefndinni sem hafði kafað sérstaklega ofan í kynferðisbrot í erkibiskups-
dæminu í Dublin.

Niðurstaða Murphy-skýrslunnar er meðal annars sú, að í skólum kaþólsku 
kirkjunnar hafi almennt verið komið fram við nemendurna frekar eins og 
fanga eða þræla sem njóta engra mannréttinda. Gróf kynferðisbrot hafi 
verið algeng, sérstaklega í drengjaskólum kirkjunnar, en yfirmenn kirkjunnar 
hafi séð til þess að leynd hvíldi yfir öllu saman.

Niðurstöður írsku nefndanna beggja höfðu víðtækar afleiðingar fyrir 
kaþólsku kirkjuna á Írlandi og víðar um heim, sem enn sér ekki fyrir endann 
á, svo kaþólska kirkjan hefur jafnvel þótt nánast komin að því að riða til 
falls. Í síðasta mánuði rauf páfi loks þögn sína með því að senda írsku 
kirkjunni bréf þar sem hann fordæmdi kynferðisbrot innan kirkjunnar og nú 
í vikunni lýsti hann því yfir að kirkjunnar fólk verði að sýna iðrun vegna þess 
sem gerst hefur.

Barnaníðingar kaþólsku kirkjunnar

Kerfislæg spilling og mafíutengsl

Á FUNDI Í RÓM Sean Brady kardináli og Brennan biskup í heimsókn í Páfagarði. NORDICPHOTOS/AFP

VITNALEIÐSLUR Í SUÐUR-AFRÍKU Desmond Tutu erkibiskup 
og aðrir nefndarmenn hlýða á frásagnir frá aðskilnaðartíman-
um. NORDICPHOTOS/AFP

ANTONIO DI PIETRO Rannsóknardóm-
arinn sem fór í stríð við spillinguna. 
 NORDICPHOTOS/AFP

OLIVER NORTH Ber vitni fyrir rannsóknarnefnd.
 NORDICPHOTOS/AFP

ERKIBISKUP MEÐ SKÝRSLUNA Diamuid Martin biðst afsökunar.  NORDICPHOTOS/AFP

Víða um lönd hafa ítarlegar rannsóknir verið 
gerðar og þykkar skýrslur teknar saman um af-
brot ráðamanna, auðjöfra og valdastofnana, sem 
valdið hafa umbrotum og straumhvörfum. Til 
lengri tíma hafa þó slík uppgjör skilið misjafnlega 
mikið eftir sig.



NOCTURNE 315 með þykkri yfirdýnu, 25 mm svampur, 
millistíf dýna. Frotte áklæði sem hægt er að þvo við 60 
gráður. Tvöfalt gormakerfi. Efra kerfi inniheldur 114 Bonell 
gorma á m2. Neðra kerfi inniheldur 150 Bonell gorma 
á m2. Verð er án fóta. 

32.980
ÁÐUR: 44.980

90 X 200 CM:

49.980
ÁÐUR: 69.980

120 X 200 CM:

59.980
ÁÐUR: 79.980

140 X 200 CM:

ÁÐUR: 139.980
89.980

ASPEN LA-Z-BOY stóll. Fæst með hvítu, svörtu 
og brúnu leðri. B:85 D:85 H:100 cm.

PINNACLE LA-Z-BOY stóll. Fæst með rauðu, 
natur og brúnu áklæði. B:85 D:85 H:100 cm.

25% AFSLÁTTUR

SAN DIEGO matardiskur kr. 1.890 áður kr. 2.990
SAN DIEGO diskur 26 cm. kr. 990 áður kr. 1.590
SAN DIEGO hliðardiskur kr. 890 áður kr. 1.390
SAN DIEGO súpudiskur kr. 990 áður kr. 1.590
SAN DIEGO bolli & undirskál kr. 890 áður kr. 1.390

GERÐU GÓÐ KAUP FYRIR SUMARIÐ

Hlýlegt heimili

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 OPIÐ: Virka daga 10 - 18. laugard. 12 - 18. sunnud. 13 - 17.

ÁÐUR: 119.980
79.980

ÁÐUR: 119.980
89.980

ARINN 6000 hvítur 
B:112 D:32 H:108 cm

STELL

35%
AFSLÁTTUR

ARINN

35%
AFSLÁTTUR

BOXDÝNA

25%
AFSLÁTTUR

LA-Z-BOY

25%
AFSLÁTTUR

ÁÐUR: 99.980
69.980

ASPEN LA-Z-BOY stóll. Fæst með rauðu, 
natur og brúnu áklæði. B:85 D:85 H:100 cm.

30% AFSLÁTTUR

35% AFSLÁTTUR

35% AFSLÁTTUR



Aðeins 
1 1 kr. bollinn

Aððeeiinns

Allta f  mj ú ku r  ú r  í sská pn umr

GRÍMS PLOKKFISKUR 400G 

UMBRO STURTUSÁPA 300 ML 

DELON HANDSÁPA 500 ML 

100 STK. POKAR FYRIR
HUNDAÚRGANG 

ALLETIDERS FROSIN BLÁBER 250 GR
ALLETIDERS FROSIN
JARÐARBER 1200g 

1.2 KÍLÓ

SMOOTHIE
PLASTGLÖS

10 STK M.RÖRI
OG LOKI

KJÖRFUGL FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR KJÖRFUGL FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR

BÓNUS KJARNABRAUÐ 500G

BÓNUS KLEINUHRINGIR 2 STK

BRAZZI 1 LTR. APPELSÍNU OG EPLA

KJÖRFUGL FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR



TILBOÐ
FERSKT NÝTT KJÖTFARS 

FROSIÐ SPARHAKK

ÍSLANDSLAMB 1/2 LAMBASKROKKUR FROSINN

NAUTAVEISLU FERSKT NAUTGRIPAHAKK BÓNUS NAUTABORGARAR
K.S SALTFISKBITAR FROSNIR

REACH
TANNBURSTI

MEDIUM 

K.S FROSIN LAMBALÆRI Í SNEIÐUM 

BÓNUS FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR BÓNUS GRILL KRYDDAÐAR GRÍSABÓGSNEIÐAR

K.S FROSINN LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM 

Hálfur lambaskrokkur 798 kr.kg.  Heilt læri, hálfur hryggur, frampartur í bitum og slag í 
súpukjöt. Fimm máltíðir fyrir 4 manna fjölskyldu á aðeins ca. 5.500 kr. eða 1120 kr. í mál.
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Glataðir snillingar 
Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis má finna lýsingar og ummæli úr skýrslutökum, sem veita merkilega innsýn í þankagang 
lykilpersóna í bankahruninu. Bergsteinn Sigurðsson rýndi í mannlýsingar nokkurra bankastjóra og formanna bankaráða.

Björgólfur Guðmundsson er aldurs-
forsetinn í hópi helstu bankamanna. 
Björgólfi er annt um ímynd sína; í 
skýrslunni kemur fram að að hann 
sækist frekar eftir Landsbankanum, 
þar sem hann sé virðulegri stofnun en 
Búnaðarbankinn, sem hann hefði þó 
ekki fúlsað við.  

Björgólfsfeðgar litu á sig sem fersk-
an andvara í íslenskt fjármálalíf; þeir 
hefðu búið svo lengi erlendis að í raun 
væru þeir eins og erlendir fjárfestar. 

Feðgarnir ruddu til rúms hugtakinu 
„umbreytingafjárfestir“ sem var ætlað 
að brjóta upp staðnað eignarhald á 
Íslandi, „koma hlutunum á hreyfingu“. 

Björgólfur gerðist stjórnarformaður 
Landsbankans og þrátt fyrir starfs-
reglur Fjármálaeftirlitsins sem áttu að 

takmarka afskipti eigenda af bönk-
unum, kom hann sér fyrir á skrifstofu 
milli bankastjóranna tveggja. 

Björgólfur var duglegur við að reisa 
sér bautasteina á útrásarárunum. 
Landsbankinn var sérlega fyrirferðar-
mikill í samfélagslegum styrkjum, og  
tók þátt í að byggja tónlistarhús við 
Reykjavíkurhöfn. 

„Björgólfur Guðmundsson hafði 
áhuga á að setja sitt mark á miðbæ-
inn,“ sagði Sigurjón  Árnason, sem 
deildi ekki áhuga Björgólfs á tónlistar-
húsinu. 

Björgólfur virðist ekki hafa náð 
góðum tengslum við yngri kollega sína 
í bankageiranum; almennt hafi tor-
tryggnin  ráðið ríkjum: og fannst andi 
háskólapólitíkurinnar svífa yfir vötnum. 

„[Þ]eir höfðu nú allir verið saman þar, 
Sigurjón formaður og svo var Bjarni 
þarna og […] Hreiðar Már, og þú veist, 
það bara á köflum fannst mér þeir 
vera þarna uppi í háskóla í einhverri 
háskólapólitík, töluðu, mállýskan var 
þannig,“ segir hann.  

Björgólfur var í útlöndum þegar 
bankarnir riðuðu til falls og var ráðlagt 
að halda sig þar: „[…] Björgólfur 
[Thor] kemur heim og það er nú 
hringt í hann, Sigurður Einarsson og 
fleiri hringja í hann og biðja hann 
um að koma. Og þá er bara ákveðið 
[…] að vera ekki að blanda fleirum 
inn í málið, reyna bara, þetta sé: Vert 
þú bara kjurr úti, þú færð nú bara 
hjartaslag ef þú kemur heim, vert þú 
bara kyrr úti.“

Björgólfur Guðmundsson: Reisti sjálfum sér bautasteina

Hreiðar Már Sigurðsson er viðskipta-
fræðingur frá Háskóla Íslands og hóf 
störf hjá Kaupþingi strax að námi 
loknu 1994. Hann tók við bankastjóra-
stöðunni þegar bankinn var samein-
aður Búnaðarbanka 2003 og gegndi 
þeirri stöðu þar til bankinn féll. 

Guðjón Rúnarsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, 
segir að Hreiðar Már sé „svona klár 
strákur líka og snarpur, ef maður 
notar eitthvað íþróttalíkingamál, og 
óhræddur við að kýla á hlutina og þá 
bæði til sóknar en líka til varnar ef það 
þarf“. Hreiðar Már kveðst enn fremur 
hafa verið af „kynslóð stjórnenda sem 
ætlaði ekki að láta nappa sig í Öskju-

hlíðinni“. 
Eftir hrunið talar Hreiðar Már um 

„góðærisárin“ sem „blómaskeið“. 
Í skýrslunni játar Hreiðar Már að 

hafa gert mistök þegar bankarnir féllu. 
„[V]ið gerðum ekki okkar besta, ég 
veit það, það er ljóst, þetta var slæm 
ákvörðun [að taka yfir Glitni] og við 
gerðum ekki okkar besta.“ Hann segist 
enn fremur ekki myndu fara eins að 
ef hann stofnaði banka í dag. „[É]g 
held að það hafi ekki verið gott kerfi. 
[…] Þetta er bara mjög sárt hvernig 
þetta hefur farið og hvað þetta hefur 
valdið fyrrum samstarfsmönnum 
mínum miklum vandræðum.“ 

Hreiðar Már bað hluthafa bankans, 

kröfuhafa og starfsfólk afsökunar í 
Kastljósi 2009. „Annan hóp vantaði 
þó tilfinnanlega í upptalningu hans,“ 
stendur í skýrslunni, sparifjáreigendur 
og almenna viðskiptavini. 

Eftir að hafa lýst draumi sínum um 
fjármálastöð á Íslandi, vitnaði Hreiðar 
Már í Stein Steinarr og sagði að „í 
draumi sérhvers manns, er fall hans 
falið“. En þrátt fyrir heilt kerfishrun 
virðist Hreiðar Már enn ekki vaknaður 
af draumnum: „Það er nú eitt sem 
maður saknar svolítið, mér finnst 
að við hefðum getað gert meira, við 
Íslendingar, á þessu blómaskeiði 
okkar. Það ætti að liggja meira eftir 
okkur, stór verk.“ 

Hreiðar Már Sigurðsson: Vildi skilja „stór verk“ eftir sig

Lárus Welding tók við af Bjarna 
Ármannssyni sem forstjóri Glitnis í 
lok apríl 2007, eftir að aðilar tengdir 
Baugi náðu yfirráðum í bankanum. 
Lárus var yngstur í hópi tiltölulega 
reynslulítilla bankastjórnenda á 
Íslandi. Ef marka má skýrsluna virðist 
Lárus hafa verið lítill bógur. 

Lárus var áður yfirmaður útibús 
Landsbankans í London. Björgólfur 
Guðmundsson segir að Jón Ásgeir 
Jóhannesson hafi verið stór kúnni hjá 
honum og það hafi ráðið því að hann 
var ráðinn til Glitnis. Útlán Glitnis 
til Baugs tvöfölduðust á nokkrum 
mánuðum eftir að Lárus var ráðinn 
bankastjóri. 

Davíð Oddssyni seðlabankastjóra 
hugnaðist ekki þróunin í bankanum 
og byrjaði fyrsta fund þeirra Lárusar 
á því að „demba því yfir hann“. Lárus 
segir þetta hafa tekist vel hjá Davíð; 
eftir þetta hafi hann ávallt verið hrein-
skilinn við Davíð. 

Lárus virðist hafa verið stuðpúði 
milli bankastjóra hinna bankanna; 
Jón Ásgeir lýsir Lárusi sem peði á milli 
Sigurjóns Árnasonar og Hreiðars Más 
Sigurðssonar. 

Öll spjót stóðu á Lárusi haustið 

2008 og segir í skýrslu rannsókn-
arnefndar að reynsluleysi hans hafi 
reynst afdrifaríkt. Hreiðar Már og 
Sigurður Einarsson hjá Kaupþingi 
lögðu báðir hart að honum að láta 
sig vita ef bankinn stæði tæpt. Hann 
hafi hins vegar sagt þeim það sama 
og fjölmiðlum, að staða bankans væri 
sterk. Hreiðar Már telur að skilaboð 
eigandans til Lárusar hafi verið að 
sýna ekki veikleika. Af skýrslunni er 
ekki að skilja að yfirvöld hafi borið 
mikla virðingu fyrir Lárusi þegar halla 
tók undan fæti. Hann segir sjálfur 
skilaboðin almennt hafa verið að 
hann vissi ekkert hvað hann væri að 
gera, „alveg vonlaus í öllu. Þannig að 
það voru svona almennt skilaboð-
in, það voru svo sem engin sérstök 
skilaboð“.

Lárus átti líka augljóslega erfitt eftir 
að bankinn var tekinn yfir af ríkinu og 
á símafundi með fjárfestum var hann 
„skjálfandi og nötrandi“. 

Lárus fullyrti undir það síðasta 
að staða Glitnis væri traust. Stuttu 
eftir að hann fullyrti það í Silfri Egils 
hreinsaði hann um 318 milljónir 
króna af reikningi sínum og færði til 
útlanda. 

Lárus Welding: Reynsluleysið reyndist afdrifaríkt 

Sigurjón Þ. Árnason var ráðinn 
bankastjóri Landsbankans árið 2003 
við hlið Halldórs J. Kristjánssonar. Sig-
urjón var að margra mati þó sá sem 
stjórnaði bankanum í reynd og bar 
jafnvel ekki hluti undir Halldór. 
Hvorugur tók gagnrýni vel; Einar Þór 
Harðarson, forstöðumaður í Lands-
bankanum, segir að Sigurjón hafi haft 
gaman af því að reita þá til reiði sem 
voru ósammála honum. „En maður 
svona þorði ekki að segja alveg allt.“ 
Regluvörður Landsbankans stakk upp 
á því árið 2006 að bankinn setti regl-
ur um boðsferðir. „[E]n hann vildi það 
ekki af því að það takmarkaði kannski 
hans laxveiðiheimildir.“

Sigurjón áleit fasteignalán bank-
anna tómt rugl en bankinn tók samt 
þátt í leiknum. „Og ég var alltaf hissa 
á að Moody‘s sögðu ekki við mann: 
Eruð þið klikkaðir? Ég var alltaf að 
vona að þeir mundu setja eitthvert vit 
í galskapinn,“ sagði Sigurjón í skýrslu-
töku. Krosseignatengsl á Íslandi kallar 
hann „eitt risastórt spaghettí“ og lúx-
usferðir bankans voru að hans mati 
„ótrúlega ódýrar“ miðað við hvað 
fékkst í staðinn.

Þegar lausafjárkreppan skellur á 
í mars 2008 var orðið of seint að 
minnka umsvif bankans. „Það er ekki 
hægt núna, núna verð ég bara að 

þakka fyrir að halda mér á floti …“ 
Fljótlega eftir að gengið hrynur 
tilkynnir hann stjórnendum Seðla-
bankans að það séu litlar líkur á að 
íslensku bankarnir muni komast í 
gegnum þetta.

Allar tilraunir af hans hálfu til að 
bjarga bankanum virðast hafa verið 
skot í myrkri. 

Um fund bankastjóranna með Geir 
H. Haarde rétt fyrir hrun segir Sigur-
jón: „[…] þegar við erum að tala við 
hann verður þú að átta þig á því að 
við erum í rauninni ekki með góðar 
lausnir, sjálfir.“

Sigurjóni virðist hafa verið öllum 
lokið helgina fyrir hrun þegar Lands-
bankamenn funda með ráðherrum 
til að ræða um sameiningu Glitnis, 
eins og frásögn Össurar Skarphéð-
inssonar ber með sér. „Svo var þessi 
fundur búinn, Sigurjón var þarna, það 
voru snúðar á borðunum, skornir í 
tvennt, stórir snúðar. Sigurjón er nú 
munn stór maður og mikill og þegar 
þeir voru farnir út og hann var einn 
eftir þá tók hann svona hálfan snúð, 
tróð honum upp í andlitið á sér og 
skaut undan snúðnum þessari setn-
ingu: Ég hef ekki trú á þessu, ég hef 
ekki trú á þessu. Þá kom svona hönd 
með gullúri og kippti honum út.“

Sigurjón Árnason:  Kappsfullur orðhákur 

Kaupþingsmenn þóttu einna kok-
hraustastir í fjármálageiranum, ekki 
síst Sigurður Einarsson, stjórnarfor-
maður bankans. „Sigurður hafði bara 
ekki rangt fyrir sér,“ segir Ólöf Embla 
Einarsdóttir, regluvörður bankans, í 
skýrslunni.  Vitnað er í orð Ármanns 
Þorvaldssonar, sem segir að Sigurður 
sé „ekki þekktur fyrir nærgætni og 
málamiðlanir“. Sigurður er sagður 
stundum hafa beinlínis reynt að ögra 
keppinautum sínum. 

Í skýrslunni segir að Sigurður og 
Kaupþingsmenn hafi ekki litið á það 
sem svo að Kaupþing væri í sam-
keppni við hina bankana; þeir töldu 
sig vera „að sigla inn á ný og óþekkt 
markaðshöf“. 

Allt kapp var lagt á að stækka 
bankann. „Ég sé fyrir mér að á næstu 
fimm árum verði Kaupþing Búnaðar-
banki einn af fimm stærstu bönkum 
á Norðurlöndum,“ sagði Sigurður árið 
2004, „þetta kann að hljóma háleitt 

markmið, en stærð bankans þarf þó 
einungis að fimmfaldast til að svo 
verði.“ 

Ljóst er af lestri skýrslunnar að 
Sigurður álítur sig lykilmann í íslensku 
fjármálalífi, sem ætti að vera hafður 
með í ráðum á æðstu stöðum. Hann 
er tíður gestur á Bessastöðum og í 
bréfi til forsætisráðherra óskar hann 
eftir fundi, „fremur en að bætast í 
hóp álitsgjafa og aftursætisbílstjóra“ í 
fjölmiðlum. Um yfirtöku Glitnis segir 
hann það „náttúrulega ekki heilbrigt 
eða eðlilegt og það er gjörsamlega 
fáránlegt að svona ákvörðun skuli vera 
tekin án þess að stærsti banki þjóðar-
innar skuli vera kallaður að borðinu.“ 

Davíð Oddsson sagði í skýrslutöku 
hjá rannsóknarnefndinni að erfitt hefði 
verið að taka stjórnendur bankanna 
fastari tökum, því þeir væru búnir 
að vera „stórkostlegir gleðigjafar 
fyrir þjóðfélagið,“ og  nefndi Sigurð 
sérstaklega.  „Meira að segja þegar var 

verið að hugsa um framhaldið þá var 
alltaf Sigurður Einarsson kallaður til og 
gerður að stjórnarformanni í einhverj-
um nefndum sem áttu að undirbúa 
framhaldið […] hvernig sem hann 
hafði borgað sér 500 til 600 milljónir. 
Þó að allir þessir menn vissu að hann 
væri opnandi rauðvínsflöskur sem 
kostuðu 200.000 krónur, flösku eftir 
flösku eftir flösku.“

Sigurður taldi laun sín vissulega  
enga ofrausn. „Þau laun sem ég hef 
verið með hjá þessum banka síðan 
2003 hafa í öllum samanburði við 
þá sem ég ber mig saman við verið 
óheyrilega lág. Það er nefnilega 
þannig.“ Í skýrslutöku gerir hann líka 
lítið úr hálfköruðu stórhýsi sínu í Borg-
arfirði. „[A]ð vera eyða tímanum í að 
ræða eitthvert hús í Borgarfirði finnst 
mér, ef ég á að segja sjálfur, vera algjör 
eyðsla á tíma, sérstaklega ykkar og líka 
á mínum. […] Þetta sveitasetur skiptir 
bara engu máli í samhengi hlutanna.“

Sigurður Einarsson: Ofdirfska og dramb 



fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Sýningin á 
upptök sín í 
verkum átta 
ára barna 

sem voru í nokkrum 
vikulöngum listbúð-
um hjá okkur á síð-
asta ári en þær eru 

reknar í samstarfi við 
Grunnskóla Reykjavík-

ur. Viðfangsefnið var arkitektúr 
og var börnunum falið að setja sig 
í spor dýra og vinna híbýli handa 
þeim,“ segir Þorbjörg Þorvalds-

dóttir, deildarstjóri barna- og 
unglingadeildar Myndlistaskólans 
í Reykjavík. Hún segir útkomuna 
hafa verið afar skemmtilega og 
fékk Margrét Blöndal, sem hafði 
umsjón með búðunum, til liðs við 
sig ólíka listamenn sem unnu verk 
með hliðsjón af verkum barnanna. 
„Þetta eru myndlistarmenn, leikar-
ar, tónlistarmenn, skáld og dansar-
ar sem nálgast viðfangsefnið hver 
með sínum hætti. Verkin eru því 
af ýmsum toga og er misbein teng-
ing við verk barnanna. Sumir hafa 

ákveðið að vinna áfram með börn-
um en aðrir hafa búið til tónlistar-
atriði eða leikrit innblásin af verk-
um þeirra. Dagskráin stendur alla 
Barnamenningarhátíðina og gott 
betur en henni lýkur 2. maí.

Á sumardaginn fyrsta opnar 
síðan sýning á verkum 10-12 ára 
nemenda Myndlistaskólans á Torg-
inu í Þjóðminjasafninu. Þar gefur 
að líta stóla sem þau hafa unnið á 
námskeiðinu Myndlist, handverk 
og hönnun. „Sama dag opnar sýn-
ing í Aðalsafni Borgarbókasafnsins 

að Tryggvagötu 15 á efni sem sent 
var inn í myndasögukeppni sem 
við stóðum fyrir í samvinnu við 
Borgarbókasafnið og verða úrslit 
kunngjörð um leið. Þar með er ekki 
allt upp talið því eftir er að nefna 
sjálfa vorsýningu Myndlistaskól-
ans sem opnar í dag en þar gefst 
tækifæri til að sjá sýnishorn af því 
sem nemendur hafa gert á árinu,“ 
segir Þorbjörg. Hún segir galdur-
inn við skólann þann að þar séu 

apríl 2010

Myndir barna öðrum innblástur
Myndlistaskólinn í Reykja-
vík tekur virkan þátt 
í Barnamenningar-
hátíðinni en stærsti 
viðburðurinn á vegum 
skólans er sýningin 
Dyndilyndi sem opn-
ar í í dag í Listasafni 
Íslands.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Í návígi við náttúruna
Samhent fjölskylda rekur gistiheimili í Skjaldarvík  SÍÐA 2

Spennandi 
viðburðir
Barnamenn-
ingarhátíð í 
Reykjavík 
SÍÐA 6
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BARNVÆNT

Í manni mínum blundar bóndi og hann 
dreymir traktora á nóttunni,“ játar 
húsfreyjan í Skjaldarvík, þar sem 
þau hjónin eru að koma sér fyrir með 

þrjár heimasætur til að njóta sveitasælu 
og taka á móti gestum í paradísarum-
hverfi við Eyjafjörð. Bæði eru akureysk; 
hún heitir Dísa og er grafískur hönnuð-
ur en hann ferðamálafræðingur og heit-
ir Óli. Saman hafa hjörtu þeirra slegið í 
takt síðan þau voru sextán.

„Við höfum alla tíð ferðast mikið og 
rætt þá hvernig við ætlum að hafa hlut-
ina þegar við loks opnum eigin ferða-
þjónustu. Svo var komið að því að okkur 
langaði fyrir alvöru að breyta til og 
virtumst þá rata á réttan stað á réttum 
tíma, því Skjaldarvík hafði alltaf verið 
á sínum stað þótt Óli hafi gleymt að líta 
heim að bænum þegar hann hefur riðið 
þar um fjörur,“ segir Dísa sem loks er 
komin á draumastað fjölskyldunnar og 
opnar ferðaþjónustu í Skjaldarvík 15. 
maí.

„Við erum öll í þessu saman af lífi og 
sál. Sveitastemningin jókst til muna um 

páskana þegar hvolpurinn Nótt bættist 
við fjölskylduna og senn fáum við land-
námshænur, kanínur og kettlinga þannig 
að hingað á að vera gaman að koma 
fyrir fjölskylduna. Fjaran í Skjaldarvík 
er dásamleg og rík af fuglalífi, og auð-
velt að gleyma sér þar tímunum saman, 
horfa út á hafið, fleyta kerlingar, busla 
og sóla sig,“ segir Dísa þar sem hún 
klappar fallegum klárum í landi Skjald-
arvíkur, þar sem er rekin hestaleiga og 
reiðskóli fyrir vana jafnt sem óvana.

„Hestarnir eru hér allt í kring og 
gaman fyrir börn að gleðja þá með 
brauðsneið. Eldri stelpurnar eru mikið 
í hestum, ekki síst Klara, sú elsta, sem 
hefur stundað hestamennsku frá blautu 
barnsbeini og er einstaklega natin við 
krakka og dýr. Miðstelpan Katrín stend-
ur svo ávallt vaktina með mömmu og 
pabba, og Sunneva, sú yngsta, unir sér 
hvergi betur en í sveitinni, alveg hörku-
dugleg og klár stelpa sem vísar gestum 
til herbergis séu þeir heppnir.“

Skjaldarvík var upphaflega byggt 
sem elliheimili og því aðgengi ein-

stakt á bænum, ekki síst fyrir fatlaða. 
Þar eru nítján fallega búin eins til fjög-
urra manna herbergi, en hvert og eitt er 
útfært á ólíkan hátt og með sín sérkenni 
að hætti húsfreyjunnar.

„Hér fyrir utan er yndislegur trjálund-
ur þar sem nóg verður af hengirúmum 
til að láta sig dreyma í meðan krakkarn-
ir hlaupa um og klappa kettlingum. Þá 
erum við með heita potta og setlaug, og 
verðum með matjurtagarð og gróðurhús 
svo ég geti boðið upp á ferskt grænmeti, 
myntute og fleira girnilegt í notalegum 
trjálundinum eða við morgunverðar-  og 
kvöldverðarhlaðborðið,“ segir Dísa sem 
hlakkar til framtíðarinnar, umvafin 
sveitarómantík Skjaldarvíkur.

„Stelpurnar hlakka mest til að sinna 
hestunum og fá fleiri dýr og gesti á 
bæinn. Þær taka starfa sinn mjög alvar-
lega, að sinna börnum gestanna, og við 
höfum útskýrt fyrir þeim að þótt tungu-
mál séu mismunandi er eitt alveg eins á 
þeim öllum og það er brosið. Þær eru því 
lausar við óþarfa áhyggjur, því ósvikið 
bros skilja allir.“ - þlg

Samheldin í Skjaldarvík rætast draumar þessarar fallegu, norðlensku fjölskyldu sem unnir sveitarómantík, útivist og komu góðra gesta. 
Þar má sjá fegurð hvert sem augað lítur og lifa góða daga. Hér vega salt: Katrín, Katla, Óli, Dísa og Sunneva með tíkina Nótt.MYND/HEIÐA.IS  

Allir skilja ósvikið bros
Aðeins fimm kílómetra norðan við Akureyri leynist náttúru- og fjölskylduparadísin Skjaldarvík. Þar býr 
samhent fjölskylda í návígi við hesta, myntute og hengirúm, og tekur mót gestum með bros á vör.

Púttað með pjökkum „Þetta er 
kjörið tækifæri fyrir börn og fullorðna, 
foreldra, ömmur og afa, til að stunda 
heilbrigða útveru og eiga saman góða 
stund,“ segir Anna Día Erlingsdóttir, hjá 
Golfleikjaskólanum, sem kennir 
sérstök golfnámskeið fyrir fjölskyldur í 
Garðabæ í sumar. Anna Día hefur rekið 
Golfleikjaskólann frá árinu 2000 og 
segir fjölskyldur sækja í auknum mæli 
á námskeið. „Fyrst létu ekki margir sjá 
sig en þeim fjölgar stöðugt og nú 
mæta gjarnan ömmur og afar með 
barnabörnin á völlinn. Golf er miklu 
heilbrigðara áhugamál heldur en til 
dæmis sjónvarpsgláp og svo er hægt 
að stunda það um allt land,“ segir hún 
og bætir við að námskeiðin henti 
fleirum en fjölskyldum; þau henti 
einnig byrjendum sem og lengra komnum. Námskeiðin eru fimm virkir dagar í röð, frá mánudegi til 
föstudags, einn og hálfur tími í senn. Námsskeiðsgjald er 7.000 krónur og áhöld innifalin í verðinu. 
Börn í fylgd með forráðamönnum fá þúsund krónur í afslátt. Sjá www.golfleikjaskolinn.is - rve

Frá því að dóttir mín lærði sín fyrstu orð hefur 
móðir hennar verið iðin við að kenna henni allt 
um dýrin. Með fyrstu orðum sem hún sagði 

var hestur og þar á eftir kom hljóðið sem þeir gera 
„Íhahahaha“. Svo lærði hún að hundur afa síns héti 
Dimma og hundur frænku sinnar Beta.

Bækur um lítið ljón sem týnist, dýrin á bónda-
bænum og tígrisdýr sem fer í teboð hafa lengi verið 
í uppáhaldi auk þess sem stúlkan sem nú er nýorðin 
tveggja ára heldur mest upp á bangsa í formi krull-
aðs lambs. Því er ljóst að barnið er vel skólað í mál-
efnum dýraheimsins og gæti jafnvel, að mati stór-
huga móður hennar, orðið næsti David Attenborough.

Það var síðan á föstudaginn langa að farin var 
pílagrímsför í Húsdýragarðinn enda tími til kominn 
að dýrafræðingurinn fengi að upplifa sveitastemn-
inguna fyrir alvöru. Barnið sýndi dýrunum mikinn 
áhuga, var ekkert hrætt við taugaveikluðu hænuna í 
hænsnahúsinu, sem gargaði eins og hún ætti lífið að 
leysa, horfði athugulum augum á selina synda og við-
urkenndi loks að selir væru til en væru ekki hundar 
eins og hún hafði haldið fram við móður sína þegar 
hún sýndi henni myndir af þeim stuttu áður. Síðan 
voru kýrnar skoðaðar, svínin, geiturnar og hestarnir 
auk refanna sem vöktu mikinn áhuga barnsins.

Eftir vel lukkaða lærdómsför var haldið heim á leið 
en síðar um kvöldið var haldið í hesthúsið. Þar hitti 
fjölskyldan fyrir frænku sína sem þar var ásamt 
þremur hundum, sínum eigin og tveimur í pössun. 
Stelpunni litlu var að sjálfsögðu hlýtt yfir heiti hund-
anna og jú hún þekkti þarna hana Dimmu, og þarna 
var hún Beta. Síðan var bent á þriðja hundinn, sem 
var stór gul labradortík sem hún hafði aldrei áður 
séð, og spurt: „Hver er þetta?“ Hún tók sér tíma til 
að hugsa málið. Hún virti hundinn fyrir sér dágóða 
stund og tók síðan ákvörðun að vel ígrunduðu mál: 
„Þetta, er svínið.“

Hundurinn Svín

FJÖREGG
Barnamenning 

í Norræna húsinu
www.norraenahusid.is
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nemendur á öllum aldri en þannig 
gefst börnunum kostur á að sjá það 
sem hinir fullorðnu hafa gert og 
öfugt. „Áhrifin eru á báða bóga og 
geta þeir fullorðnu ekki síður feng-
ið innblástur frá verkum barnanna 
eins og sýningin Dyndilyndi sýnir 
glöggt.“

Myndlistaskólinn í Reykjavík 
tekur við börnum frá þriggja ára 
aldri og nær barnastarfið fram 
á sextánda aldursár. „Námskeið-
in fyrir yngri hópana eru nokk-
uð almenns eðlis en eftir því sem 
nemendur eldast er hægt að velja 
um sérhæfðara nám eins og teikn-
ingu og málun, leirlist og hreyfi-
mynda- og myndasögugerð.“ Hátt 
í þrjú hundruð börn stunda nám 
við skólann á veturna en auk þess 
er boðið upp á sérstök sumarnám-
skeið.  - ve

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Bakvinnsla Hér eru nemendur að vinna bakgrunna í hreyfimyndagerð. Þor-
björg réttir hjálparhönd ef þarf.

Vinsældir Hreyfimynda- og myndasögunámskeiðin hafa notið sérstakra vinsælda undanfarin ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sögugerð Nemendur læra teikn-
ingu, karaktersköpun og sögugerð á 
myndasögunámskeiðunum.

Stuttmyndagerð Hér eru upprenn-
andi kvikmyndagerðarmenn að 
vinna í hreyfimyndum.

Nýjar víddir Námskeið í arkitektúr gefur tilfinningu fyrir tvívídd og þrívídd.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Myndlistaskólinn í Reykjavík opnar 
sýninguna Dyndilyndi í Listasafni 
Reykjavíkur klukkan 15 í dag en þar 
verða hinir ýmsu viðburðir í átján 
daga eða allt til 2. maí. Börn, 
hönnuðir, myndlistarmenn, leikarar, 
rithöfundar, arkitektar og fleiri taka 
þátt og verða sagðar sögur, flutt 
tónlistaratriði og leikrit sem byggja á 
verkum átta ára barna sem tóku þátt í 
listabúðum Myndlistaskólans á síðasta 
ári. Börn og fullorðnir geta skráð sig til 
þátttöku í listasmiðjur á myndlistaskól-
inn.is auk þess sem boðið verður upp 
á leiðsögn um sýninguna.

Átján daga dagskrá

Samvinna barna og fullorðinna Listamenn flytja DÝRlingasögur sem 
byggja á verkum nemenda Myndlistaskólans og fjalla meðal annars 
um kríur, marglyttur og krumma.

Slagverk og tónar 
Magga Stína 

flytur eigið verk 
ásamt fríðu föru-
neyti ungmenna.

í 5. sinn
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KYNNGI OG KÆRLEIKUR Í EYRBYGGJU  
kallast dagskrá í Gerðubergi í dag klukkan 14. Þar flytur 

Haukur Sigurðsson, fyrrum sögukennari, eigin dagskrá 

úr Eyrbyggju. Áhersla er lögð á kærleik og kynngi sem 

sagan segir frá og leiða til átaka og baráttu um völd. 

„Helgin byrjaði á Brennivörgun-
um í Þjóðleikhúsinu í gærkvöldi, 
en ég hef alltaf haft gaman af því 
að fara í leikhús og heppinn að 
unnusta mín deilir með mér leik-
húsáhuganum. Við keyptum okkur 
áskriftarkort í bæði Borgarleik-
húsið og Þjóðleikhúsið, erum að 
verða búin að fullnýta þau og verið 
mjög ánægð með flestar sýningar 
í vetur,“ segir Daníel Bjarnason, 
tónskáld og hljómsveitarstjórn-
andi, spurður hvernig hann hyggst 
verja indælum helgardögunum.

„Í dag mun ég stjórna tveim-
ur barna- og fjölskyldutónleikum 
í Háskólabíói þar sem frumflutt 
verður nýtt ævintýri um tónlist-
armúsina Maxímús Músíkús þar 
sem hann trítlar inn í tónlistar-
skóla og kynnist börnum sem leika 
á allskyns hljóðfæri. Þar mun ég 

stjórna Sinfóníuhljómsveit Íslands 
ásamt ungum einleikurum og 
hljóðfærahópum sem leika munu 
með hljómsveitinni. Það er mikið 
tilhlökkunarefni og allt öðruvísi 
en að stjórna sinfóníu fyrir full-
orðna, en nánast má heyra saum-
nál detta í salnum þegar Maxímús 
er í húsinu, svo vinsæl er hún hjá 
börnunum,“ segir Daníel sem fer 
oftast snemma í háttinn kvöldið 
fyrir tónleika og sefur út morg-
uninn eftir af bestu getu.

„Á tónleikadögum tek ég því 
rólega fram að tónleikum og reyni 
að hafa ekki alltof stíft prógram 
og stress. Ég viðhef þó ekkert sér-
stakt ritúal annað en að vera vel 
úthvíldur og fara aðeins yfir tón-
leikana í huganum, áður en ég fer 
á sviðið,“ segir Daníel sem nam 
tónlistarstjórnun í Þýskalandi og 

notar aðeins sinn eigin tónsprota, 
eins og reyndar allflestir í hans 
starfi.

„Í kvöld reikna ég með að vera 
heima við í afslöppun og njóta 
góðs matar. Undanfarið höfum við 
staðið í heilmiklum framkvæmd-
um í íbúðinni okkar og kærkom-
ið að slaka á eftir parketlögn og 
tvenna tónleika. Ætli við klárum 
svo ekki að fínpússa í íbúðinni á 
morgun, en förum á eftir í göngu-
túr eða sund ef vel viðrar og kíkj-
um svo á sýningu eða í Kolaport-
ið á eftir. Það þykja mér bestu 
sunnudagarnir ef maður er í fríi, 
sem er ekki alltaf um helgar, en 
við kærastan reynum að fylgjast 
með því sem gerist í leikhúsum og 
á listasöfnum, og virkilega njóta 
þess að eiga frítíma saman.“

 thordis@frettabladid.is

Rómantískir sunnudagar
Tónlist, myndlist og leiklist verða fylginautar tónskáldsins og hljómsveitarstjórans Daníels Bjarnasonar 
og hans heittelskuðu um helgina, en vinnan tekur sinn toll milli parketlagnar, sundferða og bæjarrölts.

Fyrsta sólóplata Daníels, Processions, inniheldur eigin tónsmíðar og hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stærðfræði – íslenska – enska – danska – efnafræði – lestur 
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Kynning

„Við einbeitum okkur að ferðum 
á vel valda, áhugaverða staði og 
höfum gistingu, skoðunarferð-
ir og skatta innifalda í verðinu, 
þannig fær fólk mest fyrir pen-
inginn,“ segir Emil Örn Kristj-
ánsson sem stýrir utanlandsdeild 
Ferðaskrifstofu Guðmundar Jón-
assonar. Hann nefnir ferðir til 
Færeyja, Helsinki og Suður-Eng-
lands sem dæmi. 

Þriggja daga ferð til Brussel 
í september vekur sérstaka for-
vitni blaðamanns. Emil segir 
þá borg koma mörgum á óvart. 
„Flestir ímynda sér að Brussel 
sé full af Evrópusambandsbygg-
ingum en því fer fjarri. Mið-
bær Brussel er bara yndislegur, 
fullur af flottum veitingastöð-
um, skemmtilegum bjórkrám 
og blúndum og súkkulaði út um 
allt og þar er líka alúðlegt og 
skemmtilegt fólk.“ 

Emil bendir á að dagsferð til 
miðaldaborgarinnar Brugge í 
flæmskumælandi hluta Belgíu sé 
inni í ferðaáætluninni. „Brugge 
er fögur borg,“ segir hann og 
lýsir henni nánar. „Hún er með 
glæsilegum byggingum, miðalda-

götum og síkjum sem eru hreinni 
en síkin í Feneyjum. Brugge er 
ein af rómantískustu borgum 
Evrópu og fullkomin fyrir þá sem 
hrífast af gömlum arkitektúr.“ 

Emil hvetur fólk til að kíkja 
á vefinn www.ferdir.is. Þar er 
hægt að fræðast nánar um allt 
sem hann er með í bígerð.  

 gun@frettabladid.is

Kynning

Blúndur, súkkulaði og 
bjórkrár í miðbæ Brussel
Brussel hefur upp á margt að bjóða og miðaldaborgin Brugge er meðal þeirra fegurstu í Evrópu. Því fá 

þeir að kynnast sem slást í för með Emil Erni Kristjánssyni hjá ferðaskrifstofu Guðmundar Jónassonar. 

Götulífið í Brussel er líflegt á góðviðrisdögum. NORDIC PHOTOS/GETTY.

Ferðafélagið Norðurslóð er meðal 
yngstu félaga sinnar gerðar á 
landinu en það verður ársgamalt 
á næstu dögum. Félagið starfar á 
svæðinu frá Bakkafirði til Jökulsár á 
Fjöllum og því eru innan vébanda 
þess staðir eins og Kópasker, Rauf-
arhöfn, Bakkafjörður og Þórshöfn. 

Halldóra Gunnarsdóttir á 

Þórshöfn er nýkjörinn formaður 
Norðurslóðar. Á þessu landsvæði 
er sérstætt landslag, víðáttumiklar 
heiðar, mikið fuglalíf, reki og litrík 
og sérstæð byggðasaga. Eyðibyggðir 
á Langanesi og Melrakkasléttu hafa 
auk þess sérstakt aðdráttarafl. 

Félagið er deild í Ferðafélagi 
Íslands.

Skinnalón á Melrakkasléttu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í vikunni voru forráðamenn Ferðafélags Noregs í 
heimsókn hjá Ferðafélagi Íslands. Norsku gestirn-
ir fóru meðal annars í heimsókn í Langadal í Þórs-
mörk og lentu í miklu ævintýri í ferðinni þegar 
Eyjafjallajökull byrjaði að gjósa. Urðu Norðmenn-
irnir innlyksa í Langadal ásamt fulltrúum FÍ og 
ferðamönnum frá Belgíu sem dvöldu í skálanum. 
Með í för var einnig norski sendiherrann á Íslandi, 
Margit Tveiten.  Hópurinn var síðan fluttur úr Þórs-
mörk yfir Markarfljót með leyfi almannavarna-
nefndar. 

Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri FÍ, 

segir að heimsóknin sé liður í auknu samstarfi 
félaganna en Ferðafélag Íslands hafi að undan-
förnu kynnt sér vel starf DNT (Ferðafélags Nor-
egs) og þar sé margt mjög áhugavert sem FÍ geti 
lært af og tekið upp í sínu starfi. ,,Ferðafélag Nor-
egs er gríðarlega öflugt félag með um 230 þús-
und félagsmenn. Starfsemi þeiss er í grunninn hin 
sama og starf FÍ og byggir á ferðum, skálaupp-
byggingu, stikun og merkingu gönguleiða, útgáfu-
starfi og fræðslu.“ Páll segir að Ferðafélag Íslands 
hafi í upphafi verið stofnað eftir hugmyndum frá 
Noregi og Ferðafélagi Noregs.

Ferðafélag Noregs í heimsókn hjá FÍ

Hópur á leið yfir Markarfjót á vörubíl frá Kynnisferðum.

Broddi Hilmarsson, yfir-
skálavörður FÍ á Lauga-
veginum, stillir mynda-
vél Mílu á Valahnúki og 
beinir vélinni nú að nýju 
gosstöðvunum. 

Gengið var að gosstöðv-
unum í heimsókninni, 
hér er verið að leggja 
af stað eftir gömlu 
hestaleiðinni upp á 
Fimmvörðuháls.

Ferðafélagið Norðurslóð

LANDAKORT.IS  er vefgátt 

fyrir landfræðilegar upplýsingar á 

Íslandi. Birtir eru tenglar á vefsíður 

sem sýna kortagögn.

Traustir ferðafélagar

Ferðafélag Íslands 
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Brugge er talin ein af rómantískustu borgum Evrópu með sínum tæru síkjum og gömlu götum. NORDIC PHOTOS/GETTY.

Á fimmtudagskvöldið var Ferðafélag Ísfirðinga endurvakið á framhaldsaðal-
fundi. Nýr formaður félagsins er Rögnvaldur Óskarsson á Ísafirði en aðrir í 
stjórn eru Barði Ingibjartsson, Dagný Sveinbjörnsdóttir, Júlía Þórðardóttir og 
Þorbjörg Gunnarsdóttir.
Félagið er deild í Ferðafélagi Íslands en ferðafélag hefur starfað á Ísafirði og 
nágrenni með hléum frá 1949.
Nokkrar skipulegar göngur hafa verið farnar á vegum félagsins frá undirbún-
ingsfundi í febrúar og hefur afar góð þátttaka í þeim gefið góðar vonir um 
líflegt starf og mikinn áhuga fólks þar vestra á útivist og gönguferðum.
Ferðamenn sækja í vaxandi mæli til Vestfjarða og þarf varla að fjölyrða um 
þá stórbrotnu náttúru, eyðibyggðir og fuglalíf sem laða þá vestur. Vestfirsk 
náttúra er einstök í sinni röð og segulmagn hennar hlýtur að virka á alla 
sem unna útivist og náttúruskoðun.

Ferðafélag Ísfirðinga endurvakið

Fagurt er á Vestfjörðum og margt í boði fyrir ferðalanga. 

Fróðleikur um Brussel
Brussel er höfuðborg Belgíu. Hún hefur þrjú opinber nöfn. Á frönsku heit-
ir hún Bruxelles, á flæmsku Brussel og á þýsku Brüssel. Brussel á sér yfir 
ellefu hundruð ára sögu og aldagamlar hefðir og byggingar í gotneskum 
endurreisnar- og barokkstíl setja svip á gamla bæjarkjarnann. 

Meirihluti borgarbúa tilheyrir frönskumælandi menningarhluta lands-
ins en aðrir hinum flæmska. Flestir tala reiprennandi frönsku, flæmsku og 
ensku.

St. Gery er staður í Brussel með mörgum veitingahúsum og á Rue 
Jourdan í St. Gilles, í einni af hliðargötunum af Avenue-Louise, er firna-
gott kaffihús. 

Kynning

„Við höfum gistingu, skoðunarferðir og 
skatta innifalda í verðinu í okkar ferðum. 
Þannig fær fólk mest fyrir peninginn,“ 
segir Emil Örn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

Ferðafélag Íslands  
FJÖLBREYTT STARFSEMI Í YFIR 80 ÁR

Líf og fjör í starfseminni
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. 

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 ferða áætlun 
félagsins geta flestir fundið eitt hvað við sitt hæfi. Á 82 árum hefur 
Ferðafélagið efnt til meira en 8.500 ferða með yfir 200.000 þátt-
takendum. 

Öflug útgáfustarfsemi
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta félagsmenn sér-
kjara, 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 hand-
hægra fræðslu- og upplýsingarita um ferðamál, þjóðfræði og sögu 
landshluta. 

Sjálfboðastarf í góðum félagsskap
Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst af miklu sjálfboða-
starfi. Félagar hafa unnið að byggingaframkvæmdum, farið vinnu-
ferðir í skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að uppbyggingu 
göngu leiða, unnið við brúargerð og margt fleira. Í staðinn hafa þeir 
fengið fríar ferðir, fæði og félagsskap.

Samgöngubætur og uppbygging svæða
Félagið hefur unnið markvisst að samgöngubótum, lagt akvegi og 
brúað ár. Það hefur haft samstarf við sveitarfélög um landgræðslu, 
náttúru vernd og uppbyggingu svæða eins og t.d. í Landmanna-
laugum, 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 víðs vegar um landið og getur allur almenningur nýtt þau 
óháð aðild að félaginu.  

www.fi.is
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Magnús Friðrik Guðrúnarson er 
einn þeirra sem taka þátt í áfang-
anum Sjá 102 í Menntaskólanum 
í Kópavogi og líkar stórvel. Þar 
geta nemendur valið úr ýmsum 
sjálfboðaliðaverkefnum líkt og 
starfi með fólki með geðraskanir, 
starfi með langveikum börnum, 
að aðstoða jafningja og vinna með 
ungum innflytjendum. 

Magnús hafði engan sérstakan 
áhuga á sjálfboðastarfi áður en 
hann byrjaði á áfanganum. „Áhug-
inn hefur hins vegar aukist mikið 
og ég er mjög glaður yfir að hafa 
tekið þennan áfanga,“ segir Magn-
ús sem fer tvisvar í viku og hjálp-

ar til í athvarfinu Dvöl – fyrir fólk 
með geðraskanir. Aðeins er ætlast 
til að Magnús verji klukkutíma á 
staðnum í hvert sinn en hann seg-
ist yfirleitt vera þar í minnst fjóra 
tíma. „Ég hjálpa til við það sem 
þarf, vaska upp og tala við fólkið 
sem hefur frá mörgu áhugaverðu 
að segja,“ segir Magnús sem er 
vinsæll meðal fólksins á Dvöl enda 
hefur hann jafnan harmonikuna 
sína meðferðis og grípur í hana 
þegar færi gefst. „Við syngjum oft-
ast skemmtilega útilegusöngva,“ 
segir hann glaðlega og bætir við 
að flestir taki undir í söngnum. 

Magnús stefnir á að taka aftur 

áfangann á haustönn því honum 
þykir verkefnið svo skemmtilegt. 
„Einingarnar eru bara bónus,“ 
segir hann og mælir með áfang-
anum við alla nemendur MK.

Lokaverkefni nemenda í áfang-
anum Sjá 102 er að halda hand-
verksmarkað og verður það gert 
í dag frá klukkan 11 til 16 í sjálf-
boðamiðstöðinni Hamraborg 11. 
Þar verður til sölu fjölbreytt hand-
verk sjálfboðaliða líkt og prjóna-
vörur, bakkelsi  og einnig handverk  
frá vinadeild Kópavogsdeildar í 
Mósambík. Allur ágóði rennur til 
verkefna Rauða krossins innan-
lands. solveig@frettabladid.is

Einingarnar bara bónus
Kópavogsdeild Rauða krossins heldur handverksmarkað í dag í Hamraborg 11 frá klukkan 11 til 16. 
Markaðurinn er lokaverkefni nemenda sem sitja áfanga um sjálfboðið Rauða kross-starf í MK.

Magnús tekur iðulega harmonikuna með sér á Dvöl og spilar og syngur fyrir starfsfólk og gesti. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RADDIR VORSINS HLJÓMA  er yfirskrift vortón-

leika karlakórsins Fóstbræðra. Síðustu tónleikarnir fara 

fram í Langholtskirkju klukkan 16 í dag.

Músíkmaraþon er hluti af tónleika-
röðinni Tónar við hafið sem staðið 
hefur yfir í allan vetur. Meðal þeirra 
sem fram koma eru kórar og lúðra-
sveitir úr Þorlákshöfn, tónlistarhóp-
ur eldri borgara, tvær hljómsveitir 

sem tóku þátt í Músík til-
raunum, meðal annars 
hljómsveitin sem var valin 
hljómsveit fólksins, sig-
urvegarar úr Söngkeppni 
framhaldsskóla, söngvarar 
með kassagítar við hönd, 
nemendur, þjóðlagasveitin 
Rósin okkar og margir fleiri. 

Dagskráin hefst klukk-
an 15 og lýkur klukkan 
22.30. Eftir það verð-
ur opinn míkrafónn og 
karókí fyrir fullorðna 
fram eftir nóttu. Dag-
skrána er hægt að 
skoða á vef Ölfuss, 

www.olfus.is.

Músíkmaraþon
TÓNLEIKAR HEFJAST KL. 15 Í ÞORLÁKS-
HÖFN OG LÝKUR KL. 22.30.

Á óperukvöldi á Ránni í kvöld munu 
Rúnar Þór Guðmundsson og Hanna 
Þóra Guðbrandsdóttir syngja ástar-
dúetta og aríur við undirleik Rún-
ars Þórs. Ilm af basil og hvítlauk mun 
leggja frá hlaðborðinu sem svignar 
undan ítölskum krásum; gratinerað-
ur saltfiskur, ofnbökuð lúða, pasta og 
grísamedalíur teljast til aðalrétta og 
auk þess er fullt af smáréttum. Verð 
fyrir herlegheitin er 4.900 krónur á 
mann.  - gun

Óperukvöld á Ránni
GIRNILEGT HLAÐBORÐ BÍÐUR 
MATARGESTA Á RÁNNI Í REYKJANESBÆ 
Í KVÖLD. 

Faglærðir meistarar sjá um matseld-
ina á Ránni og gestir hafa útsýni út á 
Faxaflóann. 

Útskriftartónleikar tónlistardeildar Listaháskóla Íslands hefjast í dag og 
standa til loka maí. Í vor útskrifar deildin 25 nemendur en það er stærsti 
útskriftarhópur deildarinnar til þessa.

Í dag hefst röð útskriftarviðburða tónlistardeildar Listaháskólans en það er 
Þorgerður Edda Hall sellóleikari sem heldur tónleika í Þjóðmenningarhúsinu 
klukkan 17. Útskriftartónleikarnir eru í það heila tuttugu og tveir og standa 
til 30. maí. Þar verða meðal annars flutt ný verk eftir tónsmíðanemendur 
auk þess sem fram koma einleikarar á selló, harmoniku, píanó, flautu, gítar, 
orgel og þrír söngvarar. Þá verður einn fræðifyrirlestur.

Sú nýlunda er að í vor eru í fyrsta sinn útskrifaðir nemendur með MA- 
gráðu frá tónlistardeild skólans en það eru þrír nemendur sem ljúka meist-
aragráðu í tónsmíðum. Einnig útskrifast í fyrsta sinn nemandi með BA-gráðu 
í kvikmyndatónlist, nemandi með BA-gráðu í orgelleik og nemandi með BA-
gráðu í harmonikuleik.

Einleikur, einsöngur og tónsmíðar
RÖÐ ÚTSKRIFTARVIÐBURÐA TÓNLISTARDEILDAR LHÍ HEFST Í DAG MEÐ TÓNLEIK-
UM ÞORGERÐAR EDDU HALL SELLÓLEIKARA Í ÞJÓÐMENNINGARHÚSINU.

Nokkrir af 25 útskriftarnemum tónlistardeildar LHÍ.30–70%

15.–22. apríl 

NÝ SENDING

afsláttur

Af öllum vörum 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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„Þetta eru allt saman mjög stór 
nöfn í bransanum, heimsmeistar-
inn síðan í fyrra og tveir efnileg-
ir,“ segir Sindri Viborg, sem hefur 
haft veg og vanda af skipulagningu 
æfingabúða sem Jan Barcikowski, 
Glue og Phillip Doyle ætla að halda 
í fimleikahúsi Gerplu í Kópavogi í 
dag og á morgun.

Þremenningarnir komu til lands-
ins í vikunni og ætla að miðla af 
þekkingu sinni til íslenskra ung-
menna. „Við ætlum að skipta þessu 
í hópa, fyrir krakka á aldrinum 8 
til 12 ára, 13 til 17 ára og 18 ára 
og upp úr,“ segir Sindri og reikn-
ar með góðri þátttöku um helgina, 
minnst 100 manns, þar sem sá 

fjöldi hafi síðast tekið þátt í við-
burði af þessum toga.

Sindri segir parkour ört stækk-
andi íþrótt á Íslandi. „Ætli það séu 
ekki í kringum 400 manns sem 
stunda íþróttina, sem er merki-
legt þar sem aðeins eru nokkur ár 
síðan farið var að stunda hana á 
Íslandi,“ bendir hann á og bætir 
við að iðkendur séu með æfingaað-
stöðu hjá Fimleikafélaginu Björk, 
Gerplu og hjá Fimleikafélagi Hafn-
arfjarðar.

Spurður út í vaxandi vinsældir 
parkour hérlendis, kveður Sindri 
íþróttina einfaldlega höfða til 
breiðs hóps af fólki. „Þetta eru 
mestmegnis drengir, en þó líka 

stúlkur og full-
orðnir,“ segir 
hann og getur 
þess að nokkrir í 
hópnum séu fatl-
aðir. „Fólk með 
hreyfihömlun 
tekur til dæmis 
heils hugar þátt 
enda er kjör-
orð parkour að 

aðlaga sig aðstæðum til að komast 
yfir þær.“

Nánari upplýsingar um æfinga-
búðirnar eru gefnar upp í síma 
867-6325, einnig er hægt að senda 
Sindra póst á sindri@purehealth.
is. roald@frettabladid.is

Æft með ofurhugum
Íslenskir iðkendur parkour hafa ærna ástæðu til að gleðjast því hingað eru komnir til lands nokkrir af 
færustu köppum á sviði íþróttarinnar. Þeir verða með æfingabúðir hjá Gerplu í Kópavogi um helgina. 

Sindri Viborg.

Í parkour fara menn í heljarstökk, hoppa á milli húsa og leika alls kyns hundakúnstir eins og sést af meðfylgjandi myndum.

Jan, Glue og Phillip sýndu ljósmyndara listir sínar, en þeir ætla að bregða á leik í dag 
og á morgun í parkour-æfingabúðum hjá Gerplu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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1. árs

4.590 kr. 
Stærðir 25-34

5.490 kr.
Stærðir 28-34

4.590 kr. 
Stærðir 23-31

Ný sending af Snoozy
20% afslá ur af Snoozy 

og Katvig í dag

Ný sending af Snoozy
20% afslá ur af Snoozy 

og Katvig í dag

Laugavegi 25 erLaugavegi 25 er



Búseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785 · Fax: 533 5749 · Veffang: www.buseti.is

Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™

www.buseti.isBúseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Nánari upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is og
Kristín Guðmundsdóttir,  
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
25. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

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

Skrifstofu- og bókhaldsstarf

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Færsla og umsjón bókhalds

• Umsjón með fjármálum

• Innheimta

• Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Góð reynsla af bókhaldsstörfum

• Menntun sem viðurkenndur bókari æskileg

• Reynsla af innheimtu æskileg

• Þekking á DK og/eða Navision

• Nákvæm og öguð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar

ERGO lögmenn er traust og framsækin lögmannsstofa með starfsstöð í Turninum við Smáratorg 
í Kópavogi. Markmið ERGO lögmanna er að veita viðskiptavinum sínum faglega og persónulega 
þjónustu á öllum sviðum lögfræðinnar, hvort sem um er að ræða fyrirtæki, opinberar stofnanir,  
sveitarfélög, banka eða einstaklinga, hér á landi sem og erlendis.

Jafnrétti 
Trúnaður 
Hvernig sækir þú um

ÁHUGAVERT STARF HJÁ NORÐURÁLI Í HELGUVÍK

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir.

Umsóknarfrestur er til og með  
24. apríl nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Fjármálastjóri
Þekkt og öflugt fyrirtæki í Reykjavík óskar  
að ráða fjármálastjóra.

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Daglegur rekstur skrifstofu

• Fjárhagsáætlun

• Fjármögnun

• Uppgjör til endurskoðanda

• Samningagerð

• Starfsmannamál 

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólapróf í viðskiptafræði 

• Stjórnunarreynsla

• Góð reynsla af uppgjörum

• Góð tölvuþekking (Excel, Dynamics Ax)

• Færni í mannlegum samskiptum

• Skipulagshæfileikar
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Nú er tækifærið! Veitingahús Perlunnar leitar 
að afgreiðslufólki í minjagripaverslun, 

framreiðslunemum og aðstoðarfólki í sal.

Vilt þú læra listina að framreiða með 
margverðlaunuðum meisturum?

Vaktavinna

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Afgreiðslufólk og
framreiðslunemar

»
»
»

»
»

»

»

»

»

Marel leitar að öflugum einstaklingum til að sinna krefjandi og fjölbreytilegum verkefnum á 
alþjóðlegum vinnustað. Störfin eru á Íslandi en unnið er náið með starfsstöðvum Marel um 
allan heim.  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að aðlagast breytingum, geta haft farsæl 
samskipti við einstaklinga í ólíkum menningarheimum og unnið vel í teymi. Einnig að búa yfir 
góðri enskukunnáttu og geta ferðast vegna starfsins.   

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk. Vinsamlegast sækið um störfin á heimasíðu Marel, 
www.marel.com/jobs   

Forritari
INNOVA hugbúnaður Marel er einn öflugasti 
kerfishugbúnaður sem notaður er við 
framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu 
í matvælaiðnaði og er í notkun í helstu 
matvælafyrirtækjum um allan heim.   

Þú munt:

hugbúnaðarráðgjafa í Innova

teymisvinnu

alþjóðlegri hugbúnaðarstarfsemi 

Þú þarft:

MS SQL Server

hugbúnaðarverkefnum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir 
Ásgeirsson, asgeir.asgeirsson@marel.com,
í síma 563 8000.

Vélahönnuður
Starfið felur í sér þróun á nýjum vörum sem 
og viðhaldi og endurhönnun núverandi tækja 
og lausna. Við vélahönnun hjá Marel starfa yfir 
40 verk- og tæknifræðingar hér á landi og í 
Danmörku.

Þú munt:

með vönduð vinnubrögð í fyrirrúmi

Þú þarft:

véltæknifræði

hönnun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Hallvarðsson, kristjan.hallvardsson@marel.com, 
í síma 563 8000.

Við leitum að hugviti

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.

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

www.marel.com

sími: 511 1144

Matreiðslumaður
Óskum eftir lærðum matreiðslumanni til starfa. 

Leitum að duglegum og metnaðarfullum einstaklingi 
með lifandi áhuga á ítalskri matargerðarlist.

Nánari upplýsingar gefur Leifur Kolbeinsson
í síma 898 1046.
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Með doktorsnámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík er stefnt að því að þjálfa doktorsnema til rannsóknar- og 
kennslustarfa og annarra starfa sem krefjast mikillar vísindalegrar þjálfunar og þekkingar. Náminu er ætlað að 
dýpka fræðilega og aðferðafræðilega þekkingu doktorsnema í því skyni að gera þá hæfa til að vinna sjálfstætt 
og ígrundað á fræðasviðinu. Til að uppfylla kröfur til að öðlast doktorsgráðu frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 
skal doktorsnemi, undir leiðsögn doktorsmenntaðs leiðbeinanda, hafa unnið vísindalegar rannsóknir sem fela 
í sér sjálfstætt framlag til þekkingarsköpunar á sviði lögfræði. Doktorsgráðu skal því aðeins veita að doktorsnemi 
hafi unnið sjálfstæðar frumlegar rannsóknir sem hafi nægjanlegt nýnæmi og vísindalegt gildi og séu af nægu 
umfangi til þess að verðskulda gráðuna.

Doktorsnám við lagadeild Háskólans í Reykjavík er fullt þriggja ára nám og svarar til 180 staðlaðra námseininga 
(ECTS). Doktorsnemi skal dvelja við erlenda háskólastofnun í allt að 6 mánuði af námstímanum. 

AUGLÝST ER EFTIR TVEIMUR DOKTORSNEMUM Á EINHVERJU EFTIRTALINNA SVIÐA:
Stjórnskipunarréttar, þjóðaréttar og mannréttinda; réttarsögu og stjórnskipunarsögu; bótaréttar og 
vátryggingaréttar og heilbrigðisréttar. Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaranámi í lögfræði eða skyldum 
greinum og hafa sýnt afburðaárangur í námi og/eða starfi og vera líklegir til að geta tekið frumkvæði í 
þekkingarsköpun á sviði vísinda eða atvinnulífs.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.hr.is til skrifstofu lagadeildar fyrir 15. maí 2010.
Með umsókn skulu fylgja afrit af prófskírteinum, feril- og ritaskrá ásamt drögum að rannsóknaráætlun.

Nánari upplýsingar um doktorsnámið er að finna á slóðinni www.hr.is/deildir/lagadeild/doktorsnam.
Einnig veitir skrifstofa lagadeildar frekari upplýsingar í síma 599 6407.

Við lagadeild HR eru um 400 nemendur og 15 fastir akademískir starfsmenn. Hlutverk Háskólans í Reykjavík 
er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru 
fimm: Kennslufræði- og lýðheilsudeild, lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Nemendur eru um 3000 og starfsmenn skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.

DOKTORSNÁM VIÐ LAGADEILD 
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Lagadeild Háskólans í Reykjavík hefur að undangengnu gæðamati 
erlendrar sérfræðinganefndar fengið heimild menntamálaráðuneytisins 
til að bjóða doktorsnám í lögum (PhD). 

www.hr.is

Efnafræðikennari
við Menntaskólann að Laugarvatni

Það er laus til umsóknar ein staða framhaldsskólakennara í  
efnafræði við Menntaskólann að Laugarvatni.

Leitað er eftir starfsmanni sem:
• er sérmenntaður í efnafræði, eða hefur sambærilegt nám að baki.
• hefur kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
• býr yfi r góðri hæfni í mannlegum samskiptum og faglegum 
 metnaði.
• er tilbúinn að takast á við krefjandi, faglegt starf á breytingatímum.
• er jákvæður, frjór í hugsun og samstarfsfús.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra 
og stofnanasamningi skólans.

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí,  2010 og skulu umsóknir 
hafa borist skólameistara fyrir þann tíma.  Þeir sem hafa sótt um á 
grundvelli fyrri auglýsingar á starfatorg.is eru beðnir um að endurnýja 
umsóknir sínar.

Ráðningartími er frá og með 1. ágúst 2010.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum.  Ítarleg umsókn 
með staðfestum ljósritum af prófskírteinum og starfsferli, ásamt 
meðmælum, skal senda til skólameistara Menntaskólans að Lau-
garvatni, 840 Laugarvatn. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Upplýsingar um starfi ð, starfskjör og húsnæði veitir Halldór Páll 
Halldórsson skólameistari, í símum 486-1156 og 861-5110.  Vefsíða 
skólans er http://www.ml.is.

Menntaskólinn að Laugarvatni í Bláskógabyggð starfar eftir bekkjakerfi  með tveim 
námsbrautum, félagsfræðabraut og náttúrufræðabraut. Nemendafjöldi er á bilinu 
150-160.  Við skólann starfa 16 kennarar og 16 aðrir starfsmenn.  Það er afar góður 
starfsandi og starfsmenn eru samtaka um að skapa ramma um öfl ugt og jákvætt 
skólastarf auk þess að mynda skemmtilega faglega og félagslega heild.  Raungrein-
astofur í skólanum eru sérlega vel útbúnar.
Nú er unnið að endurskipulagningu skólastarfsins í samræmi við ný lög um fram-
haldsskóla og að þeirri vinnu koma allir starfsmenn með einhverjum hætti.
Starfmenn skólans geta borðað í mötuneyti skólans á góðum kjörum auk þess sem 
þeir hafa ókeypis aðgang að líkamsræktaraðstöðu í íþróttamiðstöðinni á staðnum.
Laugarvatn er sannkallað skólaþorp, en þar eru, auk menntaskólans,  leikskóli, 
grunnskóli  og Íþróttafræðasetur HÍ.

Menntaskólinn að Laugarvatni

30 - 60% starf í boði 
hjá barnabókaútgáfunni 
Ungu ástinni minni.

Barnabókaútgáfan Unga ástin mín ehf. óskar eftir að ráða starfsmann í 
hlutastarf við dreifi ngu og umsjón barnabóka. Um er að ræða 
30-60 % starfshlutfall sem er breytilegt eftir mánuðum og verkefnum. 

Helstu verkefni:
• Taka til pantanir af lager og keyra þær í verslanir á höfuðborgar- 
 svæðinu 
• Aka á milli verslana og annast umsjón með stöndum fyrir bækur  
 útgáfunnar í verslunum.
• Vera andlit fyrirtækisins út á við og staðgengill framkvæmdastjóra.
• Fjölmörg önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur: 
• Við leitum að vel skipulögðum, ábyrgðarfullum og brosmildum  
 einstaklingi sem getur sýnt frumkvæði og hefur lokið að minnsta  
 kosti stúdentsprófi  með góðum árangri.
• Viðkomandi verður að vera líkamlega vel á sig kominn, reyklaus og  
 geta hafi ð störf um miðjan júní nk.

Vinsamlegast kynnið ykkur starfi ð nánar á www.ungaastinmin.is

Eymundsson.is

Verslunarstjóri óskast í Eymundsson og Pennann á Ísafirði. Í starfinu felst dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri.

Hæfnis- og menntunarkröfur: Starfssvið: Lykileiginleikar starfsmanna
Eymundsson:

Eymundsson er hin sígilda íslenska bókabúð, með 
verslanir um land allt. Við bjóðum uppá afbragðsgott 
úrval af bókum, tímaritum og öðru lesefni á íslensku 
og erlendum tungumálum. Í verslunum Eymundsson 
er þægilegt andrúmsloft og fjölþætt þjónusta og 
reynslumikið starfsfólk sem veitir upplýsingar um 
og afgreiðir námsbækur og vörur fyrir öll skólastig, 
allt sem þarf til tækisfærisgjafa, ferðavörur, spil og 
skákvörur, tónlist, minjagripi, leikföng og föndurvörur. 
Starfsmenn eru rúmlega 200 talsins. 

Verslunarstjóri óskast!

sími: 511 1144
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Fasteignamarkaðurinn ehf.  auglýsir eftir starfs-
manni sem hefur víðtæka reynslu af sölu- og 
leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar - og atvinnu-
húsnæðis. Æskilegt væri að viðkomandi hefði 
löggildingu til starfans.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf umsækjenda sendist á netfangið: 
„gtj@fastmark.is“ fyrir 24. apríl nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

Sölumaður - leigumiðlari

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

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

www.tolvulistinn.is

TL.IS

Tölvulistinn leitar að öflugu fólki í eftirfarandi stöður:

Starfsmaður í heildsölu og vörusviði - framtíðarstarf
Pantanir og innkaup frá bæði erlendum og innlendum birgjum, sölu og ráðgjöf 
til viðskiptavina, samskipti við endursöluaðila og önnur tilfallandi verkefni. Góð
þekking á tölvum og tengdum búnaði er skilyrði ásamt góðri enskukunnáttu. 

Tæknimaður á verkstæði - framtíðarstarf
Almennar viðgerðir á öllum tegundum tölva og tengdum búnaði. Yfirgripsmikil
þekking á tölvum og tækni sem og reynsla af viðgerðum er skilyrði. Frágangur 
á vinnulýsingum og samskipti við endursöluaðila krefst góðar íslenskukunnáttu.

STÖRF Í BOÐI

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

LÖGFRÆÐINGUR

Í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er laust til 
umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu 
fjármálamarkaðar. Undir skrifstofuna heyra m.a. 
málefni er varða fjármálafyrirtæki, vátryggingar, 
verðbréfaviðskipti, aðgerðir gegn peningaþvætti, 
neytendalán, tryggingasjóð innstæðueigenda og 
fjárfesta, tryggingasjóð sparisjóðanna, opinbert 
eftirlit með fjármálastarfsemi og Fjármálaeftirlitið.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Um tíma-
bundna ráðningu til allt að 18 mánaða er að ræða. 
Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt kjara-
samningi FHSS og fjármálaráðherra.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í stefnumörkun
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi .

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði  
 í starfi  
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefna-
 sviði skrifstofu fjármálamarkaðar æskileg
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu  
 Norðurlandamáli æskileg

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skulu berast skrifl ega til efnahags- 
og viðskiptaráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík,  eigi síðar en 7. maí n.k. 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. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Gunnarsson, 
skrifstofustjóri, í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu. 

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

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu,
16. apríl 2010

•• STARFSMAÐUR Á PRÓFUNARSTOFU

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

starfssvið
•

•
•
•

hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

job@ossur.com

••

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

sími: 511 1144
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VERKEFNASTJÓRI 
VERÐLAGSEFTIRLITS ASÍ 

Hlutverk verðlagseftirlits ASÍ er að annast verðkannanir og safna og vinna upplýsingar um 

neytendamál í því skyni að efla neytendavitund og veita fyrirtækjum og stofnunum aðhald. 

ASÍ leggur áherslu á að umsækjandi hafi áhuga á neytendamálum, hafi faglegan metnað, 

sýni frumkvæði og geti starfað sjálfstætt en eigi jafnframt auðvelt með að vinna í teymi, sé 

fær í mannlegum samskiptum og eigi auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.

Alþýðusamband Íslands er stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu. Um tveir þriðju hlutar launamanna í skipulögðum 
samtökum á Íslandi eru í ASÍ. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um réttindi þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa BA/BS próf 
í viðskipta- og/eða hagfræði eða 
annað háskólapróf sem gagnast við 
gerð verðkannana og rannsókna á 
verðlagsmálum. Umsækjandi þarf að hafa 
gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Umsókn ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf sendist ASÍ, Sætúni 1, 105 Reykjavík, 
merkt „verðlagseftirlit“ fyrir 15. maí 2010. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Unnið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur 
Darri Andrason, oda@asi.is og Eyrún Björk 
Valsdóttir, eyrun@asi.is 

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS LEITAR AÐ 
VERKEFNASTJÓRA Í VERÐLAGSEFTIRLIT

Vegna aukinna umsvifa, leitar Nettó Hverafold að öflugum 
starfskröftum í eftirtalin störf: 

   UMSJÓN MEÐ ÁVÖXTUM OG GRÆNMETI.
   UMSJÓN MEÐ AFGREIÐSLUKÖSSUM.
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð 
vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Umsóknir sendist á hverafold@netto.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Bjarki Þór Árnason, 
verslunarstjóri í síma 895-0616.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ HVERAFOLD

Skjalastjóri 
Ert þú með háskólamenntun á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræði? Ertu metnaðarfullur, drífandi og 

nákvæmur einstaklingur með góða samskiptahæfi leika? 

Ef svo er þá áttu kannski samleið með okkur á Fiskistofu 

því við viljum ráða skjalastjóra til starfa á starfsmanna- og 

gæðasviði stofnunarinnar að Dalshrauni 1 í Hafnarfi rði.

Um hlutastarf er að ræða (60-80%) og er æskilegt að við-

komandi geti hafi ð störf eigi síðar en 1. júní næstkomandi. 

Sjá nánari útlistun á starfi nu á starfatorgi.is og fi skistofa.is.

Fiskistofa annast stjórn og eftirlit með veiðum fi skistofna í sjó og fersku vatni
 og hefur sett sér metnaðarfulla stefnu í rafrænni og gagnsærri stjórnsýslu. 
Fiskistofa er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem þess er gætt að hafa gott 

samræmi á milli vinnu og einkalífs starfsfólks. Nánari upplýsingar um
stofnunina má fi nna á vefsíðu hennar  www.fi skistofa.is 

Forstöðumaður 
Sláturfélag Austurlands óskar eftir forstöðumanni 
fyrir nýja kjötvinnslu á Egilsstöðum.

Starfi ð er frumkvöðlastarf og snýst um uppbyggingu 
á nýrri starfsemi í samvinnu við bændur á Austur-
landi og Matvælamiðstöð Austurlands. 

Fagþekking nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veita Þórarinn Egill Sveinsson 
í s. 899 5553, Guðjón Þorkelsson í s. 858 5044 og 
Sigurjón Bjarnason í s. 471 1171 og 848 3314.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist með tölvupósti 
í netfang sau@simnet.is fyrir 26. apríl n.k.

sími: 511 1144
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Laus eru til umsóknar störf við umsjón hugbúnaðar á Rekstrarsviði bankans.

Starfsemi sviðsins snýr að kerfum í rekstri hjá bankanum og felast verkefnin 
m.a. í þróun, umsjón og eftirfylgni með virkni þeirra.

Helstu verkefni: 
• Samskipti við notendur kerfa vegna aðlögunar að verkferlum 

• Samskipti við hugbúnaðarsvið/hugbúnaðarfyrirtæki vegna  

 viðbóta við kerfi 

• Þátttaka í þróun kerfa, þ.á.m. prófanir 

• Undirbúningur fyrir uppfærslur kerfa í samstarfi við aðra  

 hópa innan bankans 

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði,  

 viðskiptafræði eða sambærileg menntun 

• Færni í mannlegum samskiptum 

• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan og skýran hátt 

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð

• Áhugi á bankastarfsemi

Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir,  

deildarstjóri umsjónar hugbúnaðar  

í síma 410 6878  og Ingibjörg  

Jónsdóttir á Starfs mannasviði í 

síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans 

www.landsbankinn.is  

merkt „Umsjón hugbúnaðar “. 

Umsóknarfrestur er til og með   

27. apríl nk.

Umsjón hugbúnaðar

Rekstrarsvið

Markaðssvið Húsasmiðjunnar óskar eftir að ráða grafískan hönnuð í fullt starf. 
Við leitum að metnaðarfullum, hugmyndaríkum einstaklingi sem passar vel inn í þann 
frábæra hóp sem fyrir er á lifandi vinnustað þar sem við látum verkin tala!

Í boði er:

• Fullt starf
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með 
 samhentum hópi starfsmanna. 

Verkefni:

• Hönnun og uppsetning auglýsinga 
 (dagblöð, tímarit, internet, umhverfisgrafík), 
• Uppsetning/hönnun á bæklingum 
• Grafík/myndvinnsla fyrir heimasíður
• Merkingar fyrir verslanir 
• Annað markaðs-og auglýsingatengt efni

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á 
ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Ert þú 
grafískur hönnuður? Atvinnuumsóknir

berist til Elínar 
Hlífar Helgadóttur 
starfsmannastjóra,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
elinh@husa.is
fyrir 25. apríl n.k.

Hæfniskröfur:

• Menntun: Grafískur hönnuður
• Reynsla og þekking á eftirfarandi:
  Indesign
  Photoshop
  Illustrator
  Flash 

Annað:

• Viðkomandi þarf að búa yfir heiðarleika, 
 samviskusemi og nákvæmni
• Hugmyndaauðgi
• Reynsla af gerð sjónvarpsauglýsinga kostur
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Skóviðgerðir
Óska eftir að ráða mann við skóviðgerðir.  
Þarf helst að vera með reynslu eða próf í 
skóviðgerðum.

Þarf að vera stundvís, reglusamur, geta unnið 
sjálfstætt og tekið ábyrgð í starfi .

Umsóknir sendist á skoarinn@simnet.is
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Íslandspóstur leitar að metnaðarfullum og 
skapandi einstaklingi til starfa við vefumsjón 
í Tölvu- og upplýsingadeild fyrirtækisins.
Við leitum að aðila með reynslu  og góða 
kunnáttu í helstu aðferðum og stöðlum sem 
notaðir eru í dag í vefumhverfi.

Hvað þarf til?
  Viðkomandi þarf að búa yfir reynslu á  

     HTML, CSS, Flash, Web 2.0, RSS, XML

  Þekking á .NET og /eða Java æskileg

  Reynsla og kunnátta á Content XXL er 
     mikill kostur

  Skapandi hugsun  

  Lipurð í samskiptum

Umsóknarfrestur er  til  30. apríl. Nánari 
upplýsingar um starfið  veitir forstöðumaður 
Tölvu- og upplýsingadeildar Ólafur Þorsteins-
son  í síma  580-1371 eða  825-1371

Starfsumsókn og ferilskrá sendist olafurth@
postur.is merkt  “Vefumsjón”

Íslandspóstur hf · Stórhöfða 29 · 110 Reykjavík 
Sími 580-1000 · www.postur.is

Starfsmaður í Tölvu- 
og upplýsingadeild

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

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. Rannsóknarsjóður 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. 

...Sérfræðingur á sviði náttúru- og umhverfisvísinda
Starfið, sem er fullt starf, felst í umsjón með umsóknum og úthlutunum úr sjóðum í umsýslu 
RANNÍS. Umsjón með framkvæmd og þátttöku í erlendum verkefnum á vegum RANNÍS. Daglegum 
samskiptum við viðskiptavini stofnunarinnar. Skipulagningu funda og ráðstefna sem og þátttaka í öðru 
kynningarstarfi og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Gerð er krafa um meistarapróf í náttúru- eða umhverfisvísindum en doktorspróf er æskilegt
 ● Reynsla af rannsóknum er æskileg
 ● Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu,
  sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði

● Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Lyngdal Magnússon á rannsókna- og vísindasviði. 
Sími 515 5800 eða magnus@rannis.is.

...Umsjón með EURAXESS starfatorginu
Starfið, sem er fullt tímabundið starf í 1 ár, felst í umsjón með vefsíðu EURAXESS starfatorgsins og 
upplýsingagjöf til erlends vísindafólks er hyggst starfa á Íslandi. Kynningarstarf tengt EURAXESS. 
Dagleg samskipti við viðskiptavini stofnunarinnar og önnur tilfallandi verkefni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Gerð er krafa um háskólapróf t.d. á sviði félagsvísinda, meistarapróf æskilegt
 ● Reynsla af ritun texta til birtingar á íslensku og ensku
 ● Þekking og reynsla af vefumsjónarkerfum
 ● Hæfni og reynsla af kynningum fyrir hópa
 ● Góð þekking á íslensku háskóla- og rannsóknarumhverfi
 ● Þekking á framboði rannsóknastyrkja og geta til að koma hagnýtum upplýsingum
  er varðar flutning og búsetu á framfæri
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu,
  sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði
 ● Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli

Möguleiki er á framlengingu starfs. Upplýsingar um starfið veitir Elísabet Andrésdóttir á alþjóðasviði. 
Sími 515 5800 eða elisabet@rannis.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2010. Sjá nánari upplýsingar á www.rannis.is eða starfatorg.is. 

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

starfsmönnum
Óskum eftir tveimur

í eftirtalin störf...

sími: 511 1144

Auglýsingastofa  •  Laugavegi 26  •  www.jl.is

Umsóknarfrestur er til 26. apríl.

Upplýsingar veitir Kristín Ásta Kristinsdóttir (kristin@jl.is)

Umsækjendur vinsamlegast sendi ferilsskrá og aðrar upplýsingar  

sem þeir telja skipta máli á umsoknir@jl.is.

Vanur viðmótsforritari
Vanur grafískur forritari óskast í fullt starf. Þarf að vera 
sérstaklega fær í Flash, HTML, CSS & Javascript og hafa 
góða þekkingu á hönnunarhugbúnaði. Starfið felur í sér 
margbreytt og krefjandi verkefni á sviði forritunar og 
auglýsinga í nánu samstarfi við hönnuði og hugmyndafólk 
stofunnar. Framundan er mikil þróun og tilraunastarfsemi.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 

Auglýsingastofan Jónsson og Le’macks er líflegur vinnustaður 

sem fæst við fjölbreytt og spennandi verkefni á sviði auglýsinga. 

Fyrirtækið er til húsa við Laugaveg 26 og hjá því starfa 35 

manns. Frekari upplýsingar eru á www.jl.is.

Mikil reynsla af viðmótsforritun

Ótæmandi áhugi á vefmiðlun og nýrri tækni

Yfirburðaþekking á tækjum og tólum

Góðir samskiptahæfileikar

Geta unnið vel undir álagi

Verkefnastjóri / aðstoðarmaður
Verkefnastjóri með gott vinnuþrek óskast í fullt starf. Þarf 
að vera vel ritfær á íslensku og ensku og geta lagað sig 
að sveigjanlegum vinnutíma. Starfið felur í sér óvæntar 
og skemmtilegar áskoranir og spannar allt frá skriftum til 
verkefnastjórnunar.

Frumkvæði, skipulagshæfileikar & ósérhlífni

Gott vald á íslensku og ensku

Hæfni í mannlegum samskiptum

Vilji til að takast á við erfið verkefni

Nám í auglýsingum eða hönnun kostur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fyrir 1. júní. 
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Nú er tækifærið! Veitingahús Perlunnar leitar 
að afgreiðslufólki í minjagripaverslun, 

framreiðslunemum og aðstoðarfólki í sal.

Vilt þú læra listina að framreiða með 
margverðlaunuðum meisturum?

Vaktavinna

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Afgreiðslufólk og
framreiðslunemar

»
»
»

»
»

»

»

»

»

Matreiðslumaður
Óskum eftir lærðum matreiðslumanni til starfa. 

Leitum að duglegum og metnaðarfullum einstaklingi 
með lifandi áhuga á ítalskri matargerðarlist.

Nánari upplýsingar gefur Leifur Kolbeinsson
í síma 898 1046.
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Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
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Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi  
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á 
almennri lögfræðiráðgjöf. Um er að ræða endurútboð á 
rammasamningi sem hefur verið í gildi frá því í júní 2009. 
Búist er við því að meirihluti sömu aðilar taki þátt á ný og 
því hefur umgjörð útboðsins verið einfölduð bjóðendum til 
hægðarauka.   

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs 
þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna 
vöru- eða þjónustufl okka í tiltekinn tíma, án þess að magn-
tölur séu þekktar. 

Nánari upplýsingar má fi nna í útboðsgögnum, sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, 
eigi síðar en 21. apríl.  Opnunartími tilboða er 8. júní 2010 
kl. 11:00, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Útboð skila árangri!

14846  Almenn Lögfræðiráðgjöf - Rammasamningur 

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

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

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

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

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

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Útboð
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, í upplýs-
ingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. maí 2010 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12387

Leikskólinn Vinagerði við Langagerði 1, lóðarfram-
kvæmd.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, í upplýs-
ingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 5. maí 2010 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12388

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

Sveitarfélagið Árborg ókar her með eftir tilboði í verkið

ÍÞRÓTTASVÆÐI SELFOSS
Frjálsíþróttavöllur

Verkið felst í að leggja snjóbæðslulagnir, frárennslislagnir og 

niðurföll, ganga frá, steypa niður rennusteina og kantsteina, 

setja mulning undir malbik og malbika.  Ganga frá tækjum 

og festingum fyrir íþróttatæki og leggja y  rborðsefni á 

hlaupabrautir.

Helstu magntölur eru:

Mannvit hf. |  Eyravegi 29 | 800 Selfossi | Sími: 422 3700 | www.mannvit.is 

ÚTBOÐ

 Gröftur og færsla á efni            100 m3

 Mulningur                                                    6.900 m2

 Malbikun                                                      6.900 m2

 Hlaupabrautarefni                                    6.900 m2

 Kantsteinn                                     660 m

 Rennusteinn                                  360 m

 Regnvatnslagnir            250 m

 Snjóbræðslulagnir         5.350 m

Verklok eru 15. september 2010 á öllu öðru en 

hlaupabrautarefni en verklok fyrir álagt hlaupabrautarefni 

er 15. júní 2011.

Útboðsgögn kosta 10.000,-  kr og verða seld á skrifstofum 

Mannvits hef.  Eyravegi 29, Selfossi og Grensársvegi 1, 

Reykjavík  frá og með mánudeginum 19 apríl 2010.  Tilboð 

verða opnuð á skrifstofu mannvits, Eyravegi 29, Selfossi  

þriðjudaginn 18. maí  2010 klukkan 14:00.

ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Leikljósadeyfar og stýribúnaður fyrir Borgarleikhúsið 
(Theatre dimmers and control components for 
Reykjavik City Theatre). EES útboð.
Útboðsgögn á geisladiski fást afhent í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12380

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

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Sandskipti  2010, hverfi  2 og 3.
Útboðsgögn  verða seld á  kr. 2.000,  í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

12383

Sandskipti  2010, hverfi  4 og 5.
Útboðsgögn  verða seld á  kr. 2.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. maí 2010 kl 10:15, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12389

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

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Nauthólsvegur / Nauthólsvík - Gönguleiðir og ræktun 
2010.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá 20. apríl 
2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 
11, 101 Reykjavík. 
Opnun tilboða: 4. maí 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12391
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 
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569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Um er að ræða mjög ákveðinn kaupanda 
á eign allt að 70 milljónum. 

Erum með kaupanda
á einbýlis-, par- eða raðhúsi
á Seltjarnarnesi, Vesturbæ 
eða Akrahverfi í Garðabæ. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Finnbogason, 
sölumaður í síma 822-2307 
eða olafur@miklaborg.is

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn
bíður þín



Furuás 2-4
221 Hafnarfjörður
Flott hús á góðu verði

Stærð: 253-264 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0

Verð: 31.900.000

Fallegt  raðhús  við  Furuás  2-4  í  Hafnarfirðið  með  frábæru  útsýni.  Um er  að  ræða  endahús  alls  264fm verð
31.9m og miðhús alls 253 verð 29.9m. Húsin skilast fullbúin að utan og fokhelt að innan. Húsin eru steinuð að
utan með ljósri áferð og klætt að hluta til með harðvið. Bílskúr með mikla lofthæð og möguleika á geymslulofti.
Húsin eru teiknuð af Friðriki Friðrikssyni arkitekt. Mögulegt er að semja við seljanda um að fá fá húsið lengra
komið.
Lýsing:
Efri hæð: Forstofa, geymsla, svefnherbergi, baðherbergi,  stofa, borðstofa, eldhús og bílskúr. Neðri hæð: Þrjú
herbergi  (  mögleiki  á  fjórða  herberginu)  þvottahús,  sjónvarpshol  og  lagnarými  (sem  hægt  er  að  nýta  sem
fataherbergi og/eða wc)Teikningar á staðnum. Möguleiki á að taka yfir lán frá Íbúðalánasjóð.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á Sunnudaginn kl 15 - 15.30 

899 6753

8622001

Nýbýlavegur 94
200 Kópavogur
Parhús miðsvæðis í Kópavogi

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 0

Verð: 35.900.000
Snyrtilegt parhús á tveimur hæðum við Nýbýlaveg. Eignin er miðsvæðis og stutt í grunnskóla og aðra
þjónustu. Fossvogsdalurinn er aðeins í 3 mín göngufæri. Í garðinum myndast gott skjól sem skapar
einstaka veðursæld. Gengið er út í garð úr borðstofunni.Lýsing:Neðri hæðin: hjónaherbergi,
skrifstofuherbergi (barnaherbergi), baðherbergi með hornkari, eldhús, stofa, borðstofa, þvottahús og
geymslu með útgegni. Efri hæðin:  2 barnaherbergi, hol og stóra rúmgóða
geymslu. Möguleiki á bílskúrsrétti.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið hús Sunnudag kl 14.00 - 14.30

899 6753

8622001

Barnafataverslun
 
á góðum stað með sterk merki !

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Verð: 0
Barnafataverslun á höfuðborgarsvæðinu til sölu.

Einstaklega falleg verslun á góðum stað með sterk merki.

Hafið samband við Hannes Steindórsson í síma 699-5008 fyrir nánari upplýsingar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Viltu vita meira ?

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Reykjavegur 47
801 Selfoss
*ÚTSÝNI*HITAVEITA OG POTTUR*

Stærð: 63,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 18.000.000

Verð: 15.900.000
Gott 63,7 fm. sumarhús með ca. 20 fm. svefnlofti, í landi Efri-Reykja í Biskupstungum.  Mjög gott
útsýni. 7.317 fm. leigulóð. Leigugj. fyrirframgr. til 31. maí, 2022.  Bústaðurinn er með rafmagni, vatni,
hitaveitu og heitum pott. Sundlaug í næsta nágrenni. Í nálægð við margar af helstu náttúruperlum
landsins, t.d. Gullfoss og Geysi. Þrjú svefnherb. Stofa og borðstofa er með útg. á verönd.  Gott eldhús.
Baðherb. er með sturtu. Tvær áfastar útigeymslur. Staðsetn. er milli Laugarvatns og Úthlíðar.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugard. 24. apríl kl. 13-17.

8931819

Æsufell 2 íbúð 6-C
111 Reykjavík
*Stórfenglegt útsýni* Lækkað verð*

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 16.500.000

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.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 17.00 - 17.30

8931819

Dalbraut 20 íbúð 106
105 Reykjavík
*Þjónustuíbúð*Lækkað verð*Laus*

Stærð: 76,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 18.000.000

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

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16.00 - 16.30

8931819

Berjabraut 12
270 Mosfellsbær
Glæsilegur bústaður við Berjabraut

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.850.000

Verð: 15.900.000
Einn glæsilegasti bústaðurinn við Berjabraut í Kjósí (í landi Háls).  Nýtt og vandað 83,2fm heilsárshús á
tveimur hæðum.  Fallegt hús og mikil lofthæð í stofu.  Gólfplata er steypt með hita í.  Húsið er um 67fm
að grunnfleti, með 16fm svefnlofti/setustofu og góðum palli.  Auðvelt er að bæta við svefnherbergjum á
efri hæð ef áhugi er fyrir hendi.  Mjög veðursæll staður og einstakt útsýni yfir Hvalfjörðinn.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur Steingrímsson s. 896 6751 eða bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16.00-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Blásalir 9
201 Kópavogur
Björt 3.herb m. pall og sérinngang

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21.000.000

Verð: 22.900.000
Flísalögð forstofa, stórir og góðir skápar út allan ganginn.
Björt stofa/borðstofa með nýju parketi, útgengt á góðan pall m. rúmgóðri geymsluaðstöðu. Flísalagt
eldhús, innbyggður ísskápur, t.f uppþvottavél, keramik helluborð, tæki frá Elektrolux. Innréttingar frá
GKS, ljósar flísar á milli skápa. Hjónaherbergið er stórt með góðum skápum, parketi á gólfi.
Barnaherbergið er rúmgott og bjart, einnig með parketi. Baðherbergi er með baðkari, sturtu og t.f
þvottavél. Stór sameiginlegur garður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.18.april, kl.15 -15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Flekkudalsvegur 
276 Kjós
Sumarhús við Meðalfellsvatn

Stærð: 57 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 12.200.000

Verð: 14.900.000
Fallegt heilsárshús í kjósinni austan Meðalfellsvatns. Eignin er með stórri verönd og góðu útsýni til
Meðalfellsvatns. Eignin skiptist í rúmgóða stofu/borðstofu með útgengi út á verönd, eldhús með fallegri
innréttingu, eikarparket á gólfum, baðherbergi með ljósum flísum á gólfi ásamt sturtu. 2 herbergjum og
svefnlofti sem er ca. 30 fm. Einnig er góð útigeymsla til hliðar við hús sem er tæpir 7 fm að stærð. Öll
húsgögn fylgja þ.m.t. ísskápur, sjónvarp, kamina og fl. Einnig fylgir bátur með ca.4h

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

30 mín frá Reykjavík

899 6753

8622001



BÍLAR &
FARATÆKI

1.650.000.-
JEEP WRANGLER SPORT 4X4. Árgerð 
2001, ekinn 64 Þ.MÍLUR, BENSÍN, 5 
GÍRAR. Verð 2.270.000. Rnr.242040.Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

FORD MUSTANG GT SALEEN 
425HP!!!Svaðalegt tæki Árgerð 2007, 
ekinn 12 þ.míl Verð 6.990.000. 
Rnr.151449

FORD MUSTANG . Árgerð 1965 Sjálfsk . 
Bíllinn er sem nýr og ekki orð um það 
meir Verð 2.790.000. Rnr.132402

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Skráðu þinn bíl núna með mynd á 
bilfang.is ef það gerist þá gerist það 
hjá okkur!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

 Opel Astra OPC 240hö Árgerð 08/2006, 
ekinn 53þ.km, bsk, flottur bíll! Verð 
2.390.000kr, TILBOÐ 1.900.000kr! Rnr 
150359. Sjá nánar á www.stora.is. 
Vegna góðrar sölu undanfarið bráð-
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

Audi A6 1.8T 200hö Árgerð 07/2003, 
ekinn 102þ.km, ssk, sóllúga, 17“ álfelg-
ur, ný tímareim o.fl., verð 1.750.000kr, 
rnr 140238. Sjá nánar á www.stora.
is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráð-
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

Vantar allar gerðir af bílum, hjólum 
og ferðavögnum 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. 
Myndeftirlit á plani og gæsla.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

DODGE GRAND CARAVAN SXT 
LWB. Árgerð 2010, ekinn 11 þ.mílur, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.110432

 IVECO EURO CARGO ML120E23. 
Árgerð 2000, ekinn 255 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 3.600.000. 
Rnr.100022

LMC MÜNSTERLAND 690MDK. Árgerð 
2007, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.650.000. Rnr.110375

NISSAN PATROL GR. Árgerð 1999, 
ekinn 207 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.110349

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

CAN-AM ROADSTER SPYDER. Árgerð 
2009, ekinn 11 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Eina sinnar tegundar á klak-
anum , hlaðið búnaði töskur bakrest 
fyrir farþega ,ferðataska sem smell 
passar í húddið , gler Algjört snilldar 
tæki Verð 3.890.000. Rnr.132379

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

MAZDA 3 TURBO ekinn 55 þ.km 5 
gírar.“King Of The Street 2009“ —Mikið 
breyttur—: Turbo-kit, stillanleg fjöðrun, 
stærri bremsur,spilerar allan hringinn, 
Recaro-stólar carbon fiber húdd, 19“ 
felgur ofl ofl. Verð 3.450þ áhvl 2.850þ 
afb. 28þ Rnr.129314 „ ER Á STAÐNUM“ 
Óskum eftir BÍLUM - HJÓLUM & 
FERÐAVÖGNUM á söluskrá okkar 
WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
SUMARIÐ NÁLGAST

PARÍSARHJÓL, KAFFIBOLLAR, 
HOPPUKASTALI, CANDY FLOSS VÉL.

ATH. SKIPTI. UPPL 8960096.

Daewoo Matiz‘00, ek. 116þ, góð dekk, 
nýl. Púst, nýl, tímareim, nýtt í bremsum, 
nýsk. Verð: 299 stg.Uppl. 897-8005 / 
863-7736.

Til sölu Toyota Rav árg. 2000, ek. 147þ. 
Vel með farinn bíll. Uppl. í s. 698-
4774.

Ford Ranger ‚91 32“ hækkun + Hús 
Nýskoðaður - ekinn 156 þús. - bein-
skiptur Ásett verð 800 þús. Flott eintak 
Uppl. í síma: 898 8677

Polo árg. ‚99 ek. 117 þ. sk. ‚11, nýjar 
bremsur. Mjög góður bíll. V. 300þ. S. 
486 6786 & 692 6786.

Bílar til sölu. Land Cruiser jeppar, Pajero 
2,8 7 manna, Corolla 1998, Yaris, 
Avensis STW ‚02, Hilux, Playmouth 
Belverder 1954 og fleiri bílar. Endilega 
kíktu á síðuna okkar www.bilapartar.is 
eða uppl í síma 893-6404

Opel astra árg‘02-03. Ek.105þ. Vél 1800.
Bsk. V. 610þ. Uppl í S. 857 0704

Til Sölu. Ford f 150 Lariat 2007 ekinn 
67þ. 34“ dekk, palllok, klæddur pallur, 
burðarloftpúðar að aftan. V. 3.450þ. S. 
698 7976.

VW Golf árg. ‚99 ek. 145 þús. 1400 vél. 
Beinsk. Sk. ‚11. V. 390 þús. stgr. S. 896 
3044, Jóhannes.

Til sölu Lincoln Town car árg.1989, 
ekinn 175þús km. Svartur, allur í raf-
magni, Flottur bíll. V 490 þús, Uppl. í 
s: 892-4800.

Nissan Pathfinder LE, nýskr.06 ssk. Ljóst 
leður, Ek. 89 þ.km V.4.490þ. Uppl: 
6658932

Subaru Forester árg. ‚03 ekinn 95þ. km. 
Sjálfskiptur. Góður bíll. Verð 1.390þ. S. 
863 7075.

Opel Saffira árg 03‘ ek. 99þ. sk. 11‘ 
ný tímareim, ásett 990þ. tilboð 790þ. 
uppl: 695- 3558.

VW Polo árg. 2007. Ekinn 37 þ.km. 
Álfelgur + aukafelgur. Verð 1650 þús. 
Allt að 100% lán. Uppl. í síma 893 
1625

Audi Quattro V6 3.0L Nýskr. 2003. 
Ekinn 108 þ.km. Frábær akstursbíll. 
Verð 2.290 þús. Tilboð 1.990 þús 
staðgr. Uppl. í síma 893 1625

Til sölu Mazda 6, árg. 2005, ekinn 61. 
þús., bein sala. Uppl. síma 862 6257.

Til sölu hiace árg‘ 98, sk ‚11. í fínu 
standi. V. 650þ Uppl. í S. 699 6636.

LC120 2003
Til sölu LC 120 LX 2003 model, disel, 
sjálfskiptur, álfelgur, beisli ofl. ekinn 
200þ. km. Verð 2,9, 100% lán mögu-
legt. Uppl. í s. 618 4444.

Ford Escape Limidet árg 2007 ekinn 
70Þ,km.Ný skoðaður leður.Verð 2880.
Góður bíll. Skipti á ódýrari. S: 898-
2811.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu
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Bílar til sölu

V.W. Caravelle 4x4 Dísel 9 manna árg 
98. Verð 350 þ. Uppl. s. 698 4323 s. 
897 6269.

Til sölu Ford Escape skráður 12/05 
1890000 góður bíll ekinn 60000. Til 
sýnis laugardag Fákafeni 11 InnX inn-
réttingar 898 6068.

Cruiser 90, ljósbrúnn ,árg‘01.Með 
common rail vél. 35tommu. Disel, ssk. 
Profil tengi og aukatankur.Ek.165þ. 
V.2.290þ. Uppl. í S. 862 0704.

Til sölu Toyota Corolloa Gl. V. 240. Uppl 
í S. 857 8285.

Til sölu Toyota Carina E station árg. 
‚95 ek. 200þ. Verð 150þ. Uppl. í s. 
848 5280.

 0-250 þús.

Sjálfskiptur sparigrís
VW POLO 1400 ssk.árg‘99 ek.150 
þús,3ja dyra,smurbók frá upphafi,þrír 
eigendur,skoðaður 2011,lítur vel út og 
er í toppstandi! og eyðir mjög litlu! 
listaverð 350 þús TILBOÐ 250 ÞÚS!! 
s.841 8955

Góður 4x4 195 kall
Suzuki Baleno station 4x4 ek. 215þ. 
krókur, tímareim í lagi, góður bíll uppl: 
891 9847.

Honda CRV Adv.12/04 Ekinn 115þ 
langk. Einn eig. Eldri maður Crus contr. 
Vetrd. á felgum f. verð: 2090þ. sími: 
663-6300

Hyundai elantra árgerð 96 ekinn 
183.000 til sölu nýskoðaður með nýja 
tímareim vel með farinn verð 240.000 
staðgreitt sími 893 5568.

Galloper 98árg, góð dekk, nýsk, ek 
175þús, diesel2.5 ssk. verð 295þús s. 
869 3925.

renault megane‘97,1,4vel,bsk. 
ek.185þus,ny timareim,sk.11 verð:150þ. 
s:6917752

 250-499 þús.

TILBOÐ 380 ÞÚS!!!
SKODA FABIA COMFORT 1,4 árg‘00 
ek.135 þús,beinskiptur,heilsársdekk,5 
dyra,cd og græjur,með skoðun,eyðslu-
grannur og fínn bíll,ásett verð 560 þús 
TILBOÐ 380 þús stgr! s.841 8955

Til sölu Opel Corsa 1.2, 1999, sjálfsk, 
60þkm, skoðaður 2011. Sumard á álf-
elgum, vetrardekk á stálfelgum. Verð 
400þús. S: 898-3011.

!!! Station gott verð
Peugot 306 árg ‚98 ekinn 130þús, bein-
skiptur, 15“ álfelgur, rúmgóður og þægi-
legur bíll sem að eyðir litlu, ásett verð 
420þús, tilboðsverð aðeins 290þús, 
s:659-9696

Honda Civic ‚99, ekinn 143 þús, skoð-
aður ‚11, eyðir um 7l á hundraði. Í fínu 
standi með pláss fyrir barnavagninn. 
Verð 450.000 kr, s:848-9425

Til sölu Pajero stuttur V6 3000, árgerð 
90 32“ dekk, topp ástand. Verð 
340.000.- staðgr. Uppl. 660 5928.

Nissan Almera ‚98 ek. 190þ. km. 1600 
cc, 4ra d., hvítur, sjsk. Verð 280þ. Uppl. 
í s. 694 8774.

 500-999 þús.

Skoda Octavia árg.04‘ 4x4 ek.123þ. 
sk.11‘ v.1.390þ. tilboð 990þ. uppl: 695-
3558

Mjög fallegur 38“ Toyota Hilux ‚96, ekinn 
aðeins 125þ. Verð: 950þ. S:6997780

Corolla 4x4 99 Ek. 149þ, ný skoðaður, 
dráttarkúla, gott eintak, verð kr 590þ 
uppl. Arnar í síma 844 2035

mazda 323 F GLX Sport árg „98, ekinn 
160 þús.km. Töff bíll ný skoðaður. Uppl 
hjá Toyota Akureyri s 460 - 4300.

 1-2 milljónir

Ath öll skipti
Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 
þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg-
ur og filmur ásett verð 1390.- TILBOÐ 
1.190 þúsund ath skipti á mótorhjól, 
vélsleða, bíl. Uppl. í síma 693-5053.

Fjölskyldubíll Renault Scenic árg 05, 
ek 70 þús, Verð 1.690. S: 6171767- 
8601074

Toyota LC 80, bensín, ek. 255 þ.km. 
Ný 35“ dekk. Mjög vel með farinn. 
Tveir eigendur. 1100 þús. stgr. Sími: 
820 1920.

Toyota Yaris Sol árgerð 2006 ekinn 
75 þ.km. Verð 1.590 þ.kr Uppl í S: 
861-5583

 2 milljónir +

Til sölu 38“ Crueser árg „03 ekinn 
aðeins 52 þús km. Mjög vel með farinn 
og fallegur bíll, verð 4,2 m. Uppl hjá 
Toyota Akureyri s 460 - 4300

 Bílar óskast

Óska eftir góðum og ódýrum fólksbíl 
á 50-100.000,-kr. Uppl. í s.699 4686. 
Kristín

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, 
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 
6744.

Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg. 
2000 eða yngri. Ekki staition. Uppl. í 
s: 866 0471.

 Jeppar

Ford Explorer XLT 2006 ekinn 76 þús. 
km. 7 manna, leður, sjálfskiptur, drátt-
arbeisli. Hagstætt ísl. lán áhvílandi. Verð 
3490.000 uppl. S: 661-0100

Til sölu Ford Expedition Eddie Bauer 
5,4l árg. 2003 ek. 144 þkm sk 11 með 
dvd Topplúgu, heitt og kalt í sætum og 
m.fl, 7 manna, dráttarkr 2.3T. ásett verð 
kr. 2.250.000 uppl. í s: 820 5207.

Álbox fyrir jeppa og fólksbíla. KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18, s. 587 0626 
& 696 3522.

Toyota LandCruiser diesel 03 Ek 120þ 
v.3,9m S:8444615 eða ragnarmar@
hotmail.com

Til sölu Willis árg 96‘ óbreyttur uppl: 
822 3651 e. kl.17

MITSUBISHI PAJERO INSTYLE LÚGA 33‘‘ 
ár 08 ekinn 30 þús. verð 7.9m upls s. 
660 1304

Til sölu Cherokee Limited, árg 2005, 
ekinn 95þ km, hlaðinn aukahlutum, 
verð 2,4 mkr.

Ódýr Patrol
Nissan patrol turbo intercooler stærri 
vatnskassi, þarfnast lagfæringar uppl: 
891 9847.

Lynx 800 „07 2000km nelgdur,raf-
start,bakkgír. verð 1490þ tilboð 1350þ 
símar 8401757& 8201418 Frábær sleði 
fyrir Lív ferðina um helgina sjá liv.is

 Fornbílar

Opel Rekord árg.‘66, eina eintakið á 
landinu. V.250þ staðgr. S. 893 1050 
eftir klukkan 14:00

 Sendibílar

Renault Traffic ‚91, háþekja. Ekinn 100 
þús. Nýskoðaður. Uppl. í S 899 2060 
& 499 2072.

 Vörubílar

Til sölu Dríf og drifskaft í Skanju Bukka 
uppl: 893 6526.

 Mótorhjól

Suzuki 250 RM. ‚03 Lítið notað, í topp 
standi. Uppl. Pétur sími 8624556

HONDA GOLDWING „06 (07) mikið 
króm og aukahl, engin sk 3,8 milj uppl 
í GSM 6980700

Can-Am Outlander MAX 800R EFI XT 
,2010 ný hjól. Verð 2.850 þús. Koma 
með spili og stuðurum. Sjá www.mot-
orhjol.net. Uppl. 824 6600.

Honda vtx 1800 F. Árg. 2007 svart 
mjög falleg og vel útlítandi, ekið 2.500 
km. Aukahlutir. Verð 1,7 miljón. Uppl. 
8443252

 Vespur

Vespa piaggio GTS 250IE. Árg‘08, ek. 
850km, Svört af lit.V. 550þ. Uppl. í S. 
664 1122.

 Fjórhjól

Kangoo árg.04‘ með sætum aftur í 6 d. 
m. krók og Yamaha Raptor 660 árg.06‘ 
S. 896 6007.

Tvö Yamaha YFM raptor 350 árg 07‘ 
götuskráð einnig polaris indy XLT 93 og 
classic 91 S.8966007

 Vélsleðar

Til sölu Ski-doo GXS árg. 04‘ með bil-
aða vél uppl: 840-8706.

Bílar til sölu



 17. apríl 2010  LAUGARDAGUR10

 Kerrur

Ný kerra 122 x 230 í skiptum fyrir vatna-
bát Uppl. s. 893-8421.

Til sölu trússari, byggður fyrir torfærur. 
Loftræsting í þaki, rafmagnstafla teikn-
ing fylgir, ljós í lofti, rofar og tenglar 
í veggjum, 10a, 16a, 32a, bremsur 
í vagni, hægt að hífa húsið af, 3KW 
rafstöð bensín, mál af húsi, lofthæð 
2.10, B200, L300, 6 m2. Vagn er 4.40 
á lengd x 2.50 á breidd, hurð og 3 
gluggar einn opnanlegur. V. 1.200 þús. 
S. 896 1976.

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta 
602 kg. Verð 222.184 kr. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

 Hjólhýsi

TEC 730 TF TRAVEL KING 06, arg 2008 
150 vatta sólarsella, 2000 vatta invert-
er, ískápur af stærri gerðinni, markísa, 
gasskynjari, Sér sturtuklefi, mjög lítið 
notað hús! alde hitakerfi glæsilegt hus 
áhvíladi 2,5 millj verð 4,9 millj hugsan-
leg skifti á bíl uppl í síma 773-5656

Adria DK 613 árgerð 2005 til sölu. 
Svefnaðstaða fyrir 6 2 sólarrafhlöður, 
2 rafgeymar frá því í fyrra. útvarp og 
geislaspilari, ískápur m. frysti, örbylgju-
ofn.Uppl: 897 0741

Til sölu Hobby 560 Kmfe 2007,gólf-
hiti,markísa,tv loftnet,bakarofn. Verð 
2.9,ath skipti á stærra húsi. Upplýsingar 
864 0984.

Óska eftir:
Óska eftir nýlegu hjólhýsi. Staðgreiðsla í 
boði. Upplýsingar í s. 893 9722.

 Fellihýsi

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Palomino Colt 9ft 2005 Fortjald 
Svefntj Álf Íssk Miðst Verð Kr1.250 þ 
S-6947597

 Vinnuvélar

Sláttutraktór óskast! Vel með farinn 
sláttutraktór óskast. Upplýsingar í síma 
863-6373

 Lyftarar

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

 Bátar

Flottur hraðbátur á kerru til sölu v. 
600þ. uppl. 846 1044.

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

Strandveiðibátur til sölu. Uppl. í S. 892 
0476 Erlingur.

Sómabátur til sölu. Með góðum tækj-
um og lítið notaður. Skipti á ódýrari 
bát möguleg. Uppl 693-9940 og 663-
4374.

Rafbúnaður fyrir bátinn. www.rafrost.is

Til sölu nýr 8 m. slöngubát. 4,6 M. 
Upplásin kjölur og álgólf. Verð 390þús. 
ATH skipti 4-5 M plastbát. Uppl. í S 
696 7669

Koparskrúfur beint frá framleiðanda 
oskar@somiboats.is eða 004670405 
1340

Steiningarefni akríl til sölu. Fínkorna, 
henntar vel utanhúss, bílskúrinn, iðnað-
argólf, þrír litir, ath gott verð. 770-5144

6 tonna bátur til sölu. Tilboð óskast, 
Skipti athugandi. Uppl. í s. 849 3230.

 Bílaþjónusta

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

 Hjólbarðar

Til sölu TrXus STS 21/44“-17LT gangur, 
mjög lítið slitinn. Negld, míkróskorin og 
búið að opna mynstur. Verð: 200 þ.kr 
s: 660 9961.

Vill kaupa burðardekk 225/70R 15C 8 
striga laga Uppl: 893 6526.

16‘ dekk á álfelgum 265x70x16. Passa 
undir Nizzan Isuzu og Ford o.fl. Uppl. í 
S: 617 7223 & 566 7960

Til sölu 4 stk continental óslitin sum-
ardekk á Benz álfelgum. 215-55 R16. 
Uppl. í S. 895 0616.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

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

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‚96-‘09. Laguna, 
Peugeot 307, 406, Skoda Fabia, Mazda 
626, Suzuki Vitara.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1 
99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper 
99.Landrover Discovery 98.Lanos 00-
02.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.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Sendibílaþjónusta

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

 Veislusalir

Veislusalur til leigu með eða án veit-
inga. Uppl. s. 696 2242.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í 
s. 615 0566.

 Garðyrkja

Trjáklippingar og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar best ehf s. 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Verðdæmi: áður: nú:

Tilboð
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Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

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

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

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.

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá 
A-Ö. Fagleg ráðgjöf við val á 
hreinlætistækjum. Niðurrif-
Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar.

kristjan@flisaverk.is 
S: 898 4990. 

Visa/Master kortalán

Tökum að okkur 
parketslípun

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

Húsaviðgerðir
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

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

vandvirkur.is
Vantar þig smið? Vandvirkir fagmenn. 
Tilboð eða tímavinna. vandvirkur.is. 
Uppl. í s. 663 0518 & 898 0771.

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Varist kostnaðarsamar fram-
kvæmdir. Byggingarfélagið Reisir. S. 
773 4441.

GLUGGAR-FRAMLEIÐSLUVERÐ Við 
framleiðum glugga fyrir þig. Leitið til-
boða. UPB ehf. Bæjarhrauni 10-220 
Hafnarfjörður. S.555 0066 helga.upb.is

Smíði, múrun, málun og 
flísalögn....

Iðnaðarmannateymi óskar eftir verk-
efnum, allt utanhús viðhaldi, bað, eld-
hús, verönd. Sjá verkadvinna.is S. 699 
5678.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásími Láru 
S. 908 5050

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

Miðill og spámiðill. Erum með einka-
tíma. Tímapantanir í síma 777 4704.

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

 Tölvur

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

Vantar þig að láta gera við tölvu? Þá 
erum við rétta fólkið! Hafðu þá sam-
band við okkur í síma 8665000 eða á 
netfangið asdisjenna@simnet.is

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264 
& 692 4351.

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

Gott nudd - good massage. S. 857 5015 
& 857 4850.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 845-
9969

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Snyrting

Förðun fyrir þig!
Menntaður förðunarfræðingur getur 
bætt við sig verkefnum, verð 3500. 
Uppl. í s. 662 6068

Neglur - Neglur
Endingagóðar og fallegar gelneglur á 
frábæru verði. Uppl í S. 899 1083

 Viðgerðir

Reiðhjóla og sláttuvélaþjón-
ustan - enginn biðtími !

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

VN tilsölu. Til sölu 450.000,- króna 
inneign á Viðskiptanetinu (VN). Tilboð 
óskast. Upplýsingar í síma 863 3254.

Nikon P90 myndavél með innbyggðu 
24x zoom og hristvörn. Tæplega árs-
gömul í toppstandi. Minniskort, taska, 
rafhlaða, forrit, ábyrgð fylgir. S. 824-
8903

Ný 10 manna poker borð ásamt stóru 
‚‘grand‘‘ spilapeningasetti, kostar: 
75.000 Uppl. Hjalti:6930606

Stamping Nail Art. Sími 897 0584 & 
578 5520. Heimilisfang Smiðjuvegi 
4(Græn Gata).

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

Eldsneytis sparari. 
Hvirfils tæki í bíla!

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

KTM 450 SX-F 2008 Til sölu Verð 650 
uppl. s. 894 4005.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 
Opið mánud - föstudaga 12-18 

og laugard 12-14. 
S. 551 4730 & 864 2223.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPI GAMLA MYNT OG SEÐLA - Gull 
og minnispeninga Sigurður 8251016

Þvottavél óskast
Óska eftir notaðri þvottavél, ekki of 
gömul. Upplýsingar í síma 822 5062.

Gefins/kaupum háann frystiskáp ekki 
breiðari en 60 cm. og útvarp með cd spil-
ara m. tveimur kassettum. S. 551 4578.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og stilli-
flautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/
pikup, kassagítar kr. 11.900.- innbyggð-
ur tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, 
auka strengjasett og e Media kennslu-
forrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 44.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.- 
Þjóðalagagítar með poka. ól. stilliflautu. 
emedia kennsludisk á kr. 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

Þjónusta

HRADPENINGAR.IS
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Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Sími 824 7610 & 660 1648.

 Vélar og verkfæri

Fjölnota sög
Til sölu sög/afréttari/þyktarheff-
ill/(fræsari ) frábær vél. V. 225þ. uppl: 
6601050 Gunnar

 Til bygginga

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

10f gámur vel útbúinn 600þ & beygju-
vél 100þ nánar á istal@simnet.is / 
896-4511

Óska eftir plötuvagni /gifsborði. S. 
8637249.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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 hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

BodyNudd. Slökun OG Unaður. Þú átt 
það skilið. Tímap í síma 8486255.

Frábært nudd - good massage. S. 844 
0329 & 846 1397.

 Snyrting

 Námskeið

Smáskipanámskeið - 
Skemmtibátanámskeið

Smáskipanámskeið 19. 4. - 5. 6. fjar-
nám. Skemmtibátanámskeið 8. - 14. 
5. staðarnám. Skráning á www.tskoli.
is eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli 
atvinnulífsins

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. apríl 2010

Námskeiðið stendur til 5. júní en nem-
endur koma í innilotu 3. - 5. júní. 
Kjartan Örn veitir upplýsingar um nám-
skeiðið í síma 665 1100 og skráning er 
á www.tskoli.is.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

 Heimilistæki

Er þvottavélin biluð ?
Höfum til sölu yfirfarnar þvottavélar og 
þurrkarar, tökum bilaðar uppí. Einnig 
fjarlægjum við þvottavélar og stærri 
heimilistæki. Endurgjaldslaust. En einn-
ig getum við greitt fyrir biluð tæki.
Síðumúli 37. S. 847 5545. Opið alla 
daga frá 12-18.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Vorum beðinn um að selja 
Papillon. Sanngjarnt verð.

www.dalsmynni.is S. 566 8417 
Tökum visa/euro

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

Gullfallegir rubý cavalíerrakkar til sölu.
Heilbrigðissk.,örmerktir og ættbókar-
færðir hjá HRFI.Báðir foreldrar hjarta-
skoðaðir og augnskoðaðir.Afhending í 
lok apríl og einn um miðjan maí. Uppl. 
í síma 699-3866 og 466-3866 (Hanna) 
og 899-3601 (Guðrún)

Siberian Husky hvolpur til sölu, 
Heilsufarsskoðaður með allra bestu 
niðurstöðum, bólusettur og með ætt-
bók frá HRFÍ Áhugasamir hringið í 
867-9333.

 Ferðaþjónusta

Sjóstöng - skotveiði - 
grill

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

 Hestamennska

Söðlasmiðurinn í mosó. Tökum að 
okkur viðgerðir á reiðtygjum og fleira. 
S. 661 8864. Opnunartími 13-18.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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 leigu frá 1. maí einbýlishús með 
bílskúr í Mosfellsbæ. Stutt í skóla og 
sundlaug, barnvænt hverfi. Netfang: 
leigaimoso@gmail.com.

Herbergi í neðra Breiðholti til leigu m. 
aðgangi að snyrtingu. Uppl. í s. 617 
7223 & 566 7960.

Einbýlishús í Seljahverfi til leigu Húsið 
er 270 fm, 4 herbergi,sólstofa og tvöf 
bílskúr. Laust fljótlega Uppl í síma 
694-2544

Eldriborgarar
Til leigu 2ja herb. íbúð í Árskógum 8 
RVK. Uppl. s. 554 2282 og 867 3825.

Falleg,100fm, 4ra herbergja íbúð við 
Engihjalla 17 í Kópavogi til leigu frá 
01.07.10. Verð: 140þ. Nánari uppl.fást 
hjá Berglindi 698-5859

3ja herb. í G.bæ
Til leigu 80fm kj.íbúð með sérinng. 
V. 95þ. á mán. + trygg. Innif. rafm. + 
hiti og hluti raft. Uppl. í s. 898 7897 
e. kl. 17.

Falleg 3ja herb. 75fm íbúð í Breiðholti, 
110þ + húss. Laus. Uppl. i s. 842 2600

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

Stúdíóíbúð til leigu rétt hjá spönginni 
í grafarv.Reyklaus og reglusemi.Laus 
1.maí. Uppl í S. 663 7010

Berlín - Óska eftir íbúðaskiptum við 
íbúð í Reykjavík/miðsvæðiðs. Við eru 
með 90fm íbúð í Berlín og viljum 
dvelja á Íslandi frá lok júní til byrjun 
ágúst. Skoðum alla möguleika. uppl. á 
thrandurr.@gmail.com

SKAMMTÍMALEIGU
SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið-
bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is 
næg bílast 2-10 manna íbúðir

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

Falleg 4ra herbergja 128 m2 endaíbúð 
á 1. hæð í lyftuhúsi með sérinngang 
af svölum og sérstæði í bílageymslu. 
Kópavogi uppl:8204410 laus 1 apríl

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511.

Long - short 101
Hverfisgata 39 90fm. Fullbúin 3.herb , 
3.hæð Insurance S. 860 0360.

Falleg 2ja herbergja 63 fm íbúð í 
Tómasarhaga (107) til leigu. Leiguverð 
110 þús. kr. á mánuði. Innifalið er hiti, 
rafmagn, hússjóður og uppþvottavél. 
Laus 1. maí. Upplýsingar í síma 660-
4083.

 Húsnæði óskast

Reyklaust reglusamt par óskar e. að 
leigja 2-3 herb. íbúð í RVK/KÓP í 1-3ár. 
s: 847 8650.

100% traustur reglum. óskar eftir stúd-
íóíbúð m/húsgögnum, helst í 109. S. 
845.1326

Reglusamur maður óskar eftir lítilli íbúð 
í garfavog, árbæ eða breiðholti uppl: 
897-3136.

Einbýli eða stór íbúð á svæði 101 
óskast til leigu. Við erum reglusöm og 
reyklaus. S: 6975455 eða maggym-
yrd@hotmail.com

Mosfellsbær Óska eftir 2-4 herbergja 
íbúð í Mosfellsbæ. Upplýsingar í síma 
849-1159 eða ragnar.ragnarsson@
gmail.com

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

Herb.eða íbúð óskast á viðráðanlegu 
verði frá 1.maí helst á svæði 110.Er 
reglusamur. S. 868 0070 eftir kl. 17. 
Björn

Óskum eftir einbýli/raðhúsi til kaups 
eða leigu í Lindum, Kóp. Uppl. í 821-
3210.

Fimm manna fjölskylda óskar eftir sér-
býli til langtímaleigu frá 15.júní. Helst 
í póstnr, 108, 103, 104 og 105, önnur 
hverfi koma til greina. upplýsingar í 
síma 820 8393.

Óska eftir 2 herb íbúð fyrir einhleypa 
móður með 2 ára barn. Uppl. s. 897 
7389.

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.

 Fasteignir

Ingólfsstræti 7B- opið 
hús í dag

Til sölu falleg 3ja herbergja ca. 90 fm mið-
hæð í þessu Reisulega húsi í miðborginni. 
Hús og íbúð hefur allt verið Endurnýjað.
Frábær staður í hjarta 101. Auðveld kaup. 
Áhvíl. ca. 23 millj ÍLS lán. Verð 26,5 millj. 
Útborgun aðeins ca. 3,5 millj. Opið hús í 
dag kl. 14-15.00. s: 7719432.

 Sumarbústaðir

Til sölu sumarhús í landi 
Búrfells Grímsnesi

 60 fm, eignarlóð 5500 fm. Skipti á hús-
bíl/hjólhýsi eða íbúð/eign á Akureyri. 
Uppl. í s: 898 1598.

Sumarbústaðarlönd 
til sölu.

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á 
Skeiðum, 19km austan Selfoss. 

Vegur, kalt vatn, rafmagn og 
sími að lóðamörkum. Lóðirnar 

eru frá 5000fm-11.600fm og 
kosta frá 1.800.000kr

Hafið samband í síma 824 
3040 Hlynur. Heimsíðan er: 

www.kilhraunlodir.is

Gestahús frá 9m² til 25m² verð Samsett 
95þm² Ósamsett 75m² liba.is sími 
8921897

Óska eftir sumarbústað á circa 9-14 
mill. Er með veðbandalausan bíl + 
staðgr. Senda uppl. á kasma@visir.is

Smíðum sumarhús, viðbyggingar, sól-
palla, gesthús. Teikningar af ýmsum 
stærðum. Mikil reynsla. Löggildir aðilar. 
S. 894 0048 & 893 0422.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu fullbúið nýlegt 109 fm atvinnu-
húsnæði við Suðurhellu í Hafnarfirði. 
Lofthæð er 4 metrar, innkeyrsludyr með 
mótor. Allt nýmálað með góðri lýsingu. 
Gólf flísalagt, snyrting með sturtuklefa. 
Öryggiskerfi tengt Securitas. Laust strax. 
Upplýsingar í síma 820-7385.

Bíldshöfði (Axarhöfði)
Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðn-
aðarhurð og gönguhurð. Uppl. í s. 
698 3200.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. 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

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði og helgartilboði. 
Sjá nánar á mimis4rent.com.

 Atvinna í boði

getum bætt við okkur svein/meistara 
fyrir sumarið 891 8922 www.harexpo.
is

Vélstjóra vantar á 29 tonna bát frá 
Suðurnesjum. Uppl. í s. 845 1546.

Hársnyrtifólk athugið, er með stóla til 
leigu á hárgreiðslustofu í miðbæ RVK 
Gott verð. Áhugasamir sendi póst á 
zorro@simnet.is

Pípari frá Póllandi leitar að atvinnu. 
Er með reynslu og íslensk meðmæli. 
Pawel 865-4675

Viltu fá borgað fyrir að 
tala?

Tryggingamiðlun óskar eftir duglegu 
fólki yfir tvítugt í úthringistarf á kvöld-
in. Áhugasamir geta haft samband við 
kristján s. 825 0057 & kristjan@tryggir.is

Hársnyrtifræðingar og 
snyrtifræðingar.

Við óskum eftir samstarfsfólki með 
samnýtingu húsnæðis í huga. Hár og 
Heilsa. Bergstaðastræti 13, Rvk. Uppl. i 
s. 892 5941 og 861 2100.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir 
úthringjurum til starfa á kvöldin. Góð 
laun fyrir rétta aðila. Umsóknir berist 
á gisli@tmi.is

Bakarí óskar eftir að ráða bakara og 
aðstoðarmann. Umsóknir sendist á 
netfangið: gottstarf@visir.is Fullum 
trúnaði heitið.

Bakarí óskar eftir að ráða starfsmann 
í þrif. Umsóknir sendist á netfangið: 
gottstarf@visir.is

Hjólbarðaverkstæðið 
Nýbarði

Okkur vantar starfsfólk m. reynslu á hjól-
barðaverkstæðið Nýbarða í Garðabæ. 
Uppl. í s. 565 8600 & 692 6669

Aðstoðarfólk í eldhús óskast. Brasilía 
resturante, Skólavörðustígur 14. Uppl. 
í s. 693 3805.

Gúmmívinnslan leitar að traustum 
starfsmanni til framtíðarstarfa á hjól-
barðaverkstæði sínu að Tangarhöfða 15 
Reykjavík. Allar upplýsingar veitir Gestur 
J. Árskóg í síma 840 7905.

Óska eftir að ráða vanan starfsmann í 
suðburð á norðurlandi vestra. Uppl. í 
s. 452 4288.

 Atvinna óskast

Pípulagnir Get bætt við mig verkefnum 
í pípulögnum. er faglærður og veiti 
fljóta og góða þjónustu hafið samband 
í síma; 8632575

Smiðir geta bætt við sig verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s. 862 
7657 - 865 5795.

 Viðskiptatækifæri

Hárgreiðslustofan Xtra hár við Stigahlíð 
45-47 er nú til sölu. Leigusamningur 
getur fylgt í núverandi húsnæði. Allar 
nánari upplýsingar veitir Jón Gretar 
Jónsson lögg. fasteignasali í síma 617-
1800

Vinnustofa - 
atvinnutækifæri

Vinnustofa,gallerý,studioíbúð til sölu. 
Viltu vinna í sögulegu húsi meðal lista-
manna? Rýmið er í gamla Álafosshúsinu 
í Mosfellsbæ,miklir möguleikar að 
breyta í vinnu/studioíbúð. Eignin er um 
40fm, er mjög hrá eins og er, og selst á 
7m. Uppl. í s. 690 3622.

 Fundir

Nemendur með Flogaveiki, Lesblindu, 
ADHD o.fl. Aðalfundur 19.apríl kl18 á 
kaffirót (Reykjavík), uppl. s. 864 5189 
og skyn.is

 Tilkynningar

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið frá kl. 13:00 og frameftir á 
virkum dögum. Opið allan sóla-

hringin um helgar.

908 1616.

Frábær ný upptaka: Ung kona sem 
hefur tekið vel á því í ræktinni und-
anfarið skoðar sjálfa sig í spegli og 
skemmtir sér í framhaldinu í ljúfum 
og spennandi einleik. Þú heyrir upp-
tökuna hjá Sögum Rauða Torgsins í 
s. 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort), upptökunr. 8667

Kona með hlýja og yndislega rödd vill 
kynnast karlmanni á miðjum aldri með 
ljúfa stund í huga. Auglýsing hennar 
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (kredit-
kort), augl.nr. 8607.

Fullorðinn karlmaður vill kynnast mjög 
heitum karlmanni. Auglýsing hans er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8116.

Myndarleg 35 ára kona vill kynnast 
karlmanni með tilbreytingu í huga. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8595.

Grönn kona nálægt miðjum aldri, dökk 
yfirlitum, vill skemmta sér með karl-
manni. Auglýsing hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8129.

Skemmtanir
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Vorhefti Barna og menningar 2010 
er komið út. Tímaritið hefur komið 
út um vor og haust um árabil og er 
gefið út af IBBY á Íslandi – félags-
skap áhugafólks sem efla vill 
barnabókmenntir og aðra barna-
menningu. Það er eina íslenska 
tímaritið sem fjallar eingöngu um 
menningartengt efni fyrir börn.

Í vorheftinu má finna grein-
ar um barnastarf í Árbæjarsafni 
og Þjóðminjasafni, umfjöllun um 
barnamenningarhús og grein um 
Halastjörnuna eftir Tove Jans-
son í tilefni þess að 65 ár eru liðin 
síðan Múmínsnáðinn og mamma 
hans birtust á bók. Þá er skrifað 
um nýlegar bækur, barnaleikrit og 
ýmis áhugaverð efni sem tengjast 
barnamenningu á líðandi stund.

Börn og 
menning 2010

Nýtt  Barnamenning líðandi stundar 
er til umfjöllunar í heftinu.

Fjölskyldudagur á Gróttu Fjölskyldum gefst tækifæri til að njóta 
náttúrufegurðar, skoða fuglalíf og rannsaka fjölbreytt lífríkið í fjörunum sunnan 
við Gróttu, Seltjörn og Bakkavík á árlegum Gróttudegi sem verður haldinn 
laugardaginn 17. apríl 2010 milli klukkan 12 og 15.30.

Á þeim tíma verður hægt að komast fótgangandi út í eyju, heimsækja vitann 
sem verður opinn milli 12 og 15.30 og kaupa kaffi, djús og rjómavöfflur í 

Fræðasetrinu.
Gott er hafa með sér poka eða fötur til að tína skeljar og skemmtilegheit í fjörunni. 

Björgunarsveitin Ársæll verður á staðnum og ekur þeim sem ekki treysta sér til að ganga út í eyju.
Það eru Foreldrafélag Grunnskóla Seltjarnarness og Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið Seltjarn-

arness sem standa fyrir hinum árlega Gróttudegi. - rve

Hreystikeppni, dorgkeppni, 
hlaupakeppni, fjölskylduratleik-
ur, hestahátíð, sjóræningjaleik-
ur í Vatnaveröld og Risakarnival 
í kvikmyndaveri Atlantic Studios 
eru á meðal þess sem verður í boði 
á Barnahátíð í Reykjanesbæ sem 
verður haldin dagana 21. til 25. 
apríl næstkomandi.

Hátíðin verður sett formlega 
miðvikudaginn 21. apríl með setn-
ingu listahátíðar barna í Duus-
húsum þar sem bréfdúfum verður 
sleppt með boð á hátíðina til allra 
barna á landinu.

Fjöldi tómstundafélaga, íþrótta-
félög, leik- og grunnskólar og 
menningarhópar koma að hátíðinni 
og er frítt á flesta viðburði fyrir 
börn í fylgd með fullorðnum. Veit-
ingahús og fyrirtæki verða með 
ýmis tilboð í tilefni barnahátíðar-
innar og ýmsar veitingar í boði þar 
sem dagskráratriði fara fram.

Nánar á www.barnahatid.is. - rve

Sjóræningjar 
og víkingar

Fjölbreytt dagskrá Mikið verður um 
að vera á Barnahátíð í Reykjanesbæ.
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1. Hljómskálagarðurinn. 19. apríl, 
kl. 10. Opnunaratriði hátíðarinn-
ar verður í Hljómskálagarðinum 
á mánudagsmorgun. Borgar-
stjóri og menntamálaráðherra 
setja hátíðina með aðstoð 
Fíusólar, sirkuslistamanna, 

götuleikhúsfólks og fjórðubekk-
inga í Reykjavík.

2. Miðbæjarskólaportið. 7.-21. 
apríl, kl. 9-15.30. Börnum boðið 
að leika sér. Snú snú, teygju-
tvist, krítar, brennó og leikir.

3. Borgarbókasafn Reykjavíkur, 
Tryggvagötu 15. 17.-2. maí. Þýsk 
barna- og fjölskyldukvikmynda-
hátíð. Sýndar verða 14 þýskar 
barna- og fjölskyldumyndir 
síðustu áratuga í samvinnu við 
Goethe Institut. Hver mynd er 
sýnd í einn dag, kl. 13, 15 og 17. 
Á sumardaginn fyrsta, 22. apríl, 
er dagskrá á safninu frá 14-17. 

Þar verða Bókaverðlaun 
barnanna meðal annars veitt og 
boðið upp á listasmiðju fyrir 
börn og unglinga. 

4. Vesturbæjarlaug, Hofsvallagötu. 
19.-23. apríl. Myndlistarsýning 
leikskólans Vesturborgar á botni 

sundlaugarinnar. Sýningargestir 
þurfa að vera með sundgler-
augu og geta haldið niðri í sér 
andanum.

5. Strætisvagnar númer 6, 24, 31 
og 32 í Grafarvogi. 19.-25. 
apríl. Nemendur í grunnskól-
um Grafarvogs breyta 
strætisvögnum sem aka um 
Grafarvog í sýningarsal.

6. Seljahverfi, 19.-21. apríl. 
Samstarfsverkefni Listaháskóla 
Íslands og skóla, frístundaheim-
ila, félagsmiðstöðva og 
leikskóla í Seljahverfi sem 
breytast í listbúðir. Börnin rekja 
sig eftir fjársjóðskorti um 
spennandi staði í hverfinu.

7. Norræna húsið, Sturlugötu 5. 
19.-25. apríl. Tilraunaland þar 
sem leiðbeinendur sinna 
gestum og sýna þeim gaseld, 
vatnsorgel, sápukúlusmiðju og 
fleira. Æskilegt er að tími sé 
bókaður fyrirfram. Tekið er við 
bókunum í síma Norræna 
hússins, 551 7030. Hinn 21. apríl 
hefst Fimmta alþjóðlega barna- 
og unglinga-bókmenntahátíðin í 
Norræna húsinu undir yfirskrift-
inni Myndir úti í mýri. Þema 
hátíðarinnar er myndskreyttar 
bækur fyrir börn og unglinga. 
Gestir verða íslenskir og 
erlendir fræðimenn, rithöfundar 
og myndskreytar og hátíðin 
stendur til 29. apríl. 

8. Grasagarður, 
Laugardal. 19.-

21. apríl. Níu 
hópar 

leikskóla-
barna 
vefa 
forvitni-
leg 

undra-
göng úr víðigreinum og 
náttúrulegu efni. Svæðið verður 
ekki aðgengilegt almenningi en 
til að allir geti fylgst með verða 
myndir settar upp daglega á 

upplýs-
ingavegg í 
anddyri 
garðskála 
og á 
heimasíð-
una 

grasagardurinn.is. 
9. Grafarvogslaug, Dalhúsum 2. 

19.-25. apríl, kl. 10-17. Samsýn-
ing Húsaskóla og Engjaskóla í 
sundlauginni. Myndir og textar 
falla ofan í körfur sundlaugar-
gesta og myndir af furðufiskum 
taka á móti sundgestum ofan í 
lauginni.

10. Ævintýrahöllin, Fríkirkjuvegur 
11. 19.-25. apríl, kl. 10-16. 
Barnamenningarhús verður 
starfrækt við Fríkirkjuveg alla 
hátíðina og ýmsir viðburðir í 
gangi. Má þar nefna vinnu við 
frumsamda og myndskreytta 
ævintýrabók, sem út kemur í 
haust, og unnin verður fyrir 
opnum tjöldum. 

11. Ísbúðin okkar, Spönginni 25. 
19. apríl, kl. 10.30-22.30. 
Nemendur Myndlistarskóla 
Grafarvogs sýna skemmtilegar 

Dagskrá um víðan völl
Barnamenningarhátíð í Reykjavík, sem hefst 19. apríl og lýkur 25. apríl, teygir anga sína víða. Hér er brot úr dagskránni.   
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Rafræn skráning hafin fyrir 

næsta skólaár 2010–2011.

Inntökupróf laugardaginn

8. maí 2010.

Í grunnskóladeild (börn f. 2001) 

kl. 13.00–14.30.

Í framhaldsdeild, listdansbraut, 

kl. 15.00–17.00. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.LISTDANS.IS

GÆÐI, ÞEKKING, REYNSLA
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bangsamyndir í ísbúðinni og 
skólinn stendur fyrir bangsa-
teiknisamkeppni í samstarfi við 
ísbúðina og öll börn sem koma 
í ísbúðina með bangsa geta 
tekið þátt og teiknað bangsann 
sinn.

12. Þjóðmenningarhúsið, Hverfis-
götu 15. 19.-25. apríl, kl. 11-17. 
Leiðsögn um sýninguna 
Handritin með áherslu á dreka 
fortíðarinnar, Fáfni, Miðgarðs-
orm og fleiri. Á sama tíma 
verður hægt að sjá náttúrulífs-
mynd Páls Steingrímssonar um 
sambúð manna og dýranna 
okkar, villtra dýra og húsdýra, 
ljósmyndasýninguna Íslending-
ar og raða orðum úr lausavís-
um óþekktra höfunda á ísskápa 
en orðin eru ísskápsseglar. Þá 
verða barnakvikmyndir í fullri 
lengd sýndar í sérhönnuðu 
umhverfi á kvikmyndasögusýn-
ingunni Ísland – kvikmyndir.

13. Árbæjarskóli, Rofabæ 34, 20. 
apríl, kl. 8-16. Opið hús í 
Árbæjarskóla þar sem öllum 
aðstandendum nemenda sem 
og gömlum nemendum er 
boðið að koma og kíkja inn á 
hátíðina og ýmsir viðburðir í 
gangi. Má þar nefna vinnu við 
frumsamda og myndskreytta 
ævintýrabók, sem út kemur í 
haust, og unnin verður fyrir 
opnum tjöldum. 

14. Víkin – Sjóminjasafnið, 
Grandagarði 8, 20.-25. apríl, kl. 

13-17. Ný 
leikstofa fyrir 
börn opnuð með 
skemmtilegu 
fræðsluefni og 
leikföngum sem 
tengjast hafinu 
og sjómennsku. 
Börn á aldrinum 
7-12 ára fá að 

prófa að „galla sig upp“ að 
hætti sjóara fyrri tíma. Boðið 
verður upp á þjóðlega og 
forvitnilega rétti fyrri tíma í 
Safnakaffinu. 

15. Ráðhús Reykjavíkur. 20. apríl, 
kl. 16. Nemendur Danslistar-
skóla JSB sýna dansatriði úr 
nemendasýningu skólans.

16 Langholtskirkja, Sólheimar 13. 
20. apríl, kl.18-20. Skólahljóm-
sveit Austurbæjar, Kór Voga-
skóla, Kórskóli Langholtskirkju 
og Graduale Futuri halda 
sameiginlega tónleika í 
Langholtskirkju.

17. Björnslundur, Bugðu. 21. apríl, 
kl. 9.30-13. Norðlingar bjóða 
borgarbúa velkomna í skógar-
karnival í Björnslundi. Gengið 
verður undir lúðraþyt frá 
Norðlingaskóla að Björnslundi. 
Fjölbreytt skemmtiatriði og 
fjöldi listasmiðja. Tálgað í tré, 
bátasmiðja, álfasmíð, ofið í 
draumahúsi, farið á hestbak, 
spáð í vísindin og fleira.

18. Langholtskirkja, Sólheimum 
13. 20. apríl, kl.18-20. Skóla-
hljómsveit Austurbæjar, Kór 
Vogaskóla, Kórskóli Langholts-
kirkju og Graduale Futuri halda 
sameiginlega tónleika í 
Langholtskirkju.

19. Ásmundarsafn, Sigtúni. 21. 
apríl, kl.13-16. Nemendur úr 
Laugarnesskóla munu klæða 
höggmynd Ásmundar Sveins-
sonar, Tröllkonu, í garði 
Ásmundarsafns í trefla. 
Tröllkonur geta líka fengið kvef.

20. Háskólabíó, Hagatorgi. 21.
apríl, kl. 14.30-15.15. Babbidibú 
– galdrakerling fer á flug. 
Þjóðkór 300 leikskólabarna af 
17 leikskólum flytur ásamt 
hljómsveit úr Tónskóla Sigur-
sveins lög Olgu Guðrúnar 
Árnadóttur í Háskólabíói. 
Börnin syngja sögur um lasna 
skrímslið, um sólina og tunglið 
sem skiptast á að vaka yfir 
börnum, um fallegan heim fyrir 
öll börn og um fljúgandi 
galdrakerlingu sem breytir fínni 

frú í sællega kú. 
21. Loftkastalinn, Seljavegi 2. 21. 

apríl, kl.19.30-22. Úrslit í 
danstilraunum 2010. 

22. Íslenska óperan, Ingólfsstræti 
2a. 21. apríl, kl. 20. Tíminn líður, 
trúðu mér! Stúlknakór Reykja-
víkur og Kramhúsið standa fyrir 
glæsilegri söng-, dans- og 
leiksýningu.

23. Þjóðminjasafn Íslands, 
Suðurgötu 41. 22. apríl, kl. 13-
16. Sumardagurinn fyrsti á 
Þjóðminjasafni – leikir og 

fjölbreytt dagskrá fyrir 
börn.

24. Viðey. 22. apríl, kl. 
15-16.30. Guðrún 
Ásmundsdóttir 
leikkona segir sögur á 
sinn einstaka og 
ævintýralega máta í 
Viðeyjarstofu. Ferjan 
fer frá Skarfabakka kl. 
13.15, 14.15 og 15.15.

25. Listasafn Sigurjóns Ólafsson-
ar, Laugarnestanga 70. 22. apríl, 
kl. 14-17. Stund hjá Sigurjóni á 

sumardaginn, spurninga-
leikur og ratleikur fyrir 

alla fjölskylduna, 
börn, unglinga 
og foreldra. 

26. Tónastöðin, 
Skipholti 50d. 23. 
apríl, kl. 17-18. Fjöldi 

fimra fingra. Samspil 
píanónemenda Allegro 

Suzuki-tónlistarskólans í 
Tónastöðinni. Leikið verður 
saman á fimm flygla og fimm 
píanó.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST 
Á EINFALDAN HÁTT

ÞÚ KEMST 
ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!

Áætlunarferðir Flugrútunnar 
eru í tengslum við allar komur 
og brottfarir flugvéla um 
Keflavíkurflugvöll
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www.flugrutan.is
Alltaf laus sæti

Bókaðu núna á www.re.is Bókaðu núna í síma 580 5450
BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík   

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

Gildir frá 28. mars til 30. október 2010.

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

*29. maí - 7. september 2010. 

Sun.
04:20* 04:20* 04:20* 04:20* 04:20* 04:20* 04:20*
04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40
05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
05:20 05:20 05:20 05:20 05:20 05:20 05:20
05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40
06:00* 06:00* 06:00* --- 06:00* --- ---

08:00* 08:00* 08:00* 08:00* 08:00* 08:00* 08:00*
   ---  --- ---  ---  ---  --- ---

   ---  --- ---  ---  ---  ---  ---
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
   ---  --- ---  ---  ---  ---  ---
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
   ---  --- ---  ---  ---  ---  ---
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00

16:00*  ---  --- 16:00*  ---  ---  ---  
   ---  --- ---  ---  ---  ---  ---

   ---  --- ---  ---  ---  ---  ---

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau.
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Allt sem þú þarft…

Ung börn læra um tónlist  
Tónagull er byggt á hugmynda-
fræði sem er þróuð af Helgu Rut 
Guðmundsdóttur. Það er listform 
þar sem hver nýr tími er skapandi 
upplifun fyrir foreldra, börn og 
kennara en hugsjónin með 
Tónagulli er að miðla listinni að 
vera saman í gegnum tónlist. 
Haldin eru námskeið á vegum 
Tónagulls. Þar koma foreldrar 
með ung börn sín í þeim tilgangi 
að læra aðferðir til að vinna með 
tónlistarþroska barna sinna undir 
faglegri leiðsögn. Boðið er upp á 
námskeið fyrir ung börn og 
foreldra þeirra. Þar er jafnvel 
hópur fyrir börn níu mánaða og 
yngri. Næsta sex vikna lota hefst 
27. apríl og fara skráningar fram á 
tonagull@tonagull.is 

Fornir leikir  Á vef Þjóðminja-
safnsins, www.natmus.is, er að 
finna skemmtilegan tengil á 
nokkra smáleiki með myndum af 
munum Þjóðminjasafnsins. 
Þannig má á Netinu púsla nokkur 
púsl, leika minnisleiki eða spreyta 
sig á mismunandi erfiðu 
rennipúsli.

Sumarfjör ÍTR  Í sumar 
verður mikið fram-
boð af spennandi 
af  þreyingu 
fyr ir börn og 
ung linga á aldr-
inum 5-18 ára í 
Reykjavík. Íþrótta- 
og tómstunda-
svið Reykjavíkur 
ÍTR býður upp á 
sumarfrístund fyrir 6-
9 ára á frístundaheim-
ilum, smíðavelli fyrir 
8-12 ára, fjölbreytt 
starf fyrir 10-12 ára og 
sumaropnun í félags-
miðstöðvum fyrir 13-
16 ára. Þá býður ÍTR upp á nám-
skeið í Siglunesi og Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum. Sjá www.itr.is.

GAGN&GAMAN
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30%
af  geymslu-

kössum 

Summer. Dúkaklemmur 4 stk. 
Nokkrar tegundir. Verð 895,-

Summer. Grátt garðsett, felliborð + 2 fellistólar. Stóll: H81 cm. 
Seta. 38x31cm. Borð: 75x45x75 cm. Verð 9.995,-  Einnig til svart.

Geymslubox. 60x37,5x17 cm. 
Verð 1.195,- NÚ 795,- 

Summer. Fellistóll, grænn. 
H85 cm. Seta. 40x31 cm. 
Verð 2.995,- 
Summer. Felliborð, grænt. 
60x60x69 cm. 
Verð 3.995,-

Summer. Hlífðarhjálmur. 
Ø30 cm. Verð 395,-

Tub. Bali, málmur. Verð 2.995,- 
Tilvalið til að kæla drykki í grillveislunni. 

Summer. Kertalugtir m/haldi. 
2 stk. Verð 3.495,- 

Geymslubox. 60x45x38 cm. 
Verð 1.495,- NÚ 995,- 

BORÐ

3.995,-
HLÍFÐARHJÁLMUR

395,-

GEYMSLUBOX

1.995,-
................................................
sparaðu 1.000,-

GEYMSLUBOX

1.995,-
................................................
sparaðu 1.000,-

Geymslubox. 79x56x17 cm. 
Verð 2.995,- NÚ 1.995,- 

Geymslubox. 60x38x43 cm. 
Verð 1.995,- NÚ 1.395,- 

GARÐLJÓS

695,-

Díóðuljós (sólarhleðsla).
Summer. Ø11, H32 cm. Verð 695,-
Summer. Ø12, H41 cm. Ryðfrítt stál. 
Verð 1.795,-

Díóðuljós (sólarhleðsla).
Pole. 17x17x24 cm. Steinn. 
Verð 4.995,- 

gerðu 
verðsaman-

burð

Summer. Vatnskanna 2ltr. 
Verð 495,-

STÓLL

2.995,-

GARÐSETT - BORÐ+2 STÓLAR

9.995,-

VORIÐ ER KOMIÐ

B

C

D

F

E

A

Blómapottar úr kalktrefjablöndu.
A  Summer. Ø30x50 cm. Verð 7.995,- B  Summer. Ø20x40 cm. Verð 3.995,- C  Summer. 28x28x60 cm. Verð 9.995,-
D  Summer. 23x23x50 cm. Verð 6.995,- E  Summer. 31x31x31 cm. Verð 6.995,- F  Summer. 25x25x25 cm. Verð 3.995,-

Nýtt kortatímabil
ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500   

laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30 
www.ILVA.is

sendum um allt landBjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

Smurt Heilhveitihorn
og kaffi  590,-

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

Tilboðin gilda 15. - 18. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

1.588 kr/kg

  áður 2.941 kr/kg

46%
afsláttur

ÚRVALSRÆKJA
500 gr

PERUR
COMICE. 1 kg

GRÍSABÓGSNEIÐAR
GRILL

Velkomin í Nettó

30%
afsláttur

GRÍSALÆRISSNEIÐAR
GRILL

149 kr/kg

  áður 298 kr/kg

649 kr/pk

   

769 kr/kg

  áður 1.098 kr/kg

979 kr/kg

  áður 1.398 kr/kg

LAMBAFILLET
MEÐ FITU, FROSIÐ

BBQ GRÍSARIFJABITAR

899 kr/kg

  áður 1.498 kr/kg

2.598 kr/kg

  áður 3.331 kr/kg

30%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

KJÚKLINGABRINGUR
FERSKAR, MAGNBAKKI

NÓA PIPPÍS &
NÓA KONFEKTÍS 
0,5 ltr.

34%
afsláttur

1.483 kr/kg

  áður 2.247 kr/kg

OFNSTEIK
MEÐ DÖNSKUM BLÆ

296 kr/stk

  áður 549 kr/stk

46%
afsláttur

KORTA TÍMABIL

NÝ
TT

NAUTAMÍNÚTUSTEIK  

1.979 kr/kg

  áður 3.299 kr/kg

40%
afsláttur
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Klukkan mín, 
klukkan þín, kallar 
oss heim til sín
Sumardaginn fyrsta er hinn hefðbundni afmælisdagur Þjóð-
leikhúss íslendinga, en þjóðin tók sér öld í að reisa húsið sem 
var í fyrstu fáránleg hugmynd ungra menntamanna í Kaup-
mannahöfn sem kynntust þar leiksýningum. Bygging hússins 
hófst skömmu fyrir kreppu og lauk ekki fyrr en hálfum þriðja 
áratug síðar. Það var vígt sumardaginn fyrsta 1950. 

INGVAR SIGURÐSSON Í hlutverki Jóns í sviðsetningu Benedikts Erlingssonar sem frumsýnd verður á fimmtu-
dag.  MYND FRÉTTABLAÐIÐ STEFÁN

SVIÐSETNINGIN 1968 – SIGRÍÐUR ÞORVALDSDÓTTIR 
Í HLUTVERKI SNÆFRIÐAR Snæfríður gefur Jóni orð-
sendingu, hring, og leysir hann undan öxinni. Róbert 
Arnfinnsson í hlutverki Jóns. 

MYND ÞJOÐLEIKHÚSIÐ/ÓLI PÁLL/LJÓSMYNDASAFN ÍSLANDS

BRYNJÓLFUR JÓHANNESSON OG HERDÍS ÞOR-
VALDSDÓTTIR Hér eru þau í hlutverkum Jóns 
Hreggviðssonar og Snæfríðar. Þau standa frammi 
fyrir tjaldi hinna dæmdu og bíður Jón þess að 
vera hálshöggvinn.  MYND ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/VIGNIR

SALUR ÞJÓÐLEIKHÚSSINS Svona leit hann út í upphafi en hann var hannaður af Guðjóni Samúelssyni. 
Salnum var breytt mikið snemma á tíunda áratug síðustu aldar.  MYND ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/VIGNIR/LJÓSMYNDASAFN ÍSLANDS

OPNUNARHÁTÍÐ ÞJÓÐLEIKHÚSSINS Í APRÍL 1950 Eins og sjá má voru gestir prúðbúnir, konur í síðkjól-
um og karlar í kjólfötum. Í fremstu röð frá hægri situr Jakob Möller, ritstjóri og sendiherra, en hann var 
formaður byggingarnefndar Þjóðleikhússins. Jónas Jónsson frá Hriflu gerði samning við Jakob um að þeir 
skyldu beita sér fyrir byggingu Þjóðleikhúss svo snemma sem 1924 og stóð barátta þeirra og margra fleiri 
óslitið í aldarfjórðung uns húsið var vígt. MYND ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/LJÓSMYNDASAFN ÍSLANDS

HVAÐA DÆKJA ERT ÞÚ? Snæfríður hefur dregið á 
sig kufl förukonu og hlúir að bónda sínum: Sigríð-
ur Þorvaldsdóttir og Erlingur Gíslason 1968.

MYND ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/ÓLI PÁLL/LJÓSMYNDASAFN ÍSLANDS.

SNÆFRÍÐUR OG MAGNÚS Í BRÆÐRATUNGU Á 
ÞINGVÖLLUM  Tinna Gunnlaugsdóttir og Harald G. 
Haralds í hlutverkum sínum í sviðsetningu Sveins 
Einarssonar 1985.  MYND ÞJOÐLEIKHÚSIÐ/LJÓSMYNDASAFN

E
in af þremur opnunarsýning-
um var leikgerð Lárusar Páls-
sonar á ‚islandsklukkunni eftir 
Halldór Laxness. Á fimmtudag 
verður frumsýnd fjórða svið-
setning Þjóðleikhússins á leik-

gerð úr þríleiknum eftir Benedikt Erlings-
son.  Sýning Íslandsklukkunnar á fimmtudag 
er afmælissýning Þjóðleikhússins á sex-
tíu ára afmælisári. Íslandsklukkan hefur í 
öllum sviðsetningum hússins notið mikilla 
vinsælda og verður fróðlegt að sjá hevrnig 
henni reiðir af frammi fyrir nýjum áhorf-
endum. Hér á síðunni má líta nokkur minn-
ingabrot frá ferli verksins á sviði Þjóðleik-
hússins. - pbb

HERDÍS ÞORVALDSDÓTTIR Í hlutverki móður Jóns 
Hreggviðssonar, en hún stendur enn á sviðinu eftir 
nær sjötíu ára feril sem hófst í áhugamannastarfi í 
Hafnarfirði snemma á stríðsárunum. Herdís leikur 
nú öðru sinni í Klukkunni en túlkun hennar á 
Snæfríði fyrir sextíu árum var upphaf af glæsilegum 
atvinnuferli hennar á sviði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Úrval af 
LIMAR reiðhjóla-
hjálmum

Vnr.  49620201

Götuhjól
26“ götureiðhjól fyrir konur, 6 gíra með 
brettum og bögglabera.

Vnr.  49620208-9

Hjól
16“ BMX barnahjól með hjálpardekkjum, 
blátt eða rautt.

16“ REIÐHJÓL

22.990

20%
afsláttur
fyrir BYKO korthafa

4.990

Mikið úrval 
af áburði 
og mold 
á frábæru 
verði!
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Vnr.  49980404 SUMARDEKK 175/65R14  9.490
Vnr. 49980405 SUMARDEKK 185/60R15 12.490
Vnr. 49980406 SUMARDEKK 185/65R14 10.490
Vnr. 49980407 SUMARDEKK 185/70 R14 11.490
Vnr. 49980409 SUMARDEKK 195/65R15 12.490
Vnr. 49980431 SUMARDEKK 225/65R17 24.990
Vnr. 49980432 JEPPADEKK 265/65 R17 29.900

Flott
sumardekk 
á frábæru verði! 

KORTHAFA-
TILBOÐ

9.490
Verð frá

kr./stk.

ÓDÝRT

Vnr.  49606608/18

Hjól
HUFFY  26“ fjallahjól fyrir karla eða konur, 15 gíra.

Vnr.  92420120-98

Reiðhjólahjálmur
LIMAR reiðhjólahjálmur, margar gerðir.

Verð frá

Vorið er
komið í BYKO

Vnr. 50630099

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, tvískiptur 
járn  brennari og grillflötur
48x36cm. Hitaplata yfir 
brennara, neistakveikjari og 
þrýstijafnari fylgja. 6,2 kW.

890

Vnr. 55095118-9

Kartöfluútsæði
Kartöfluútsæði, gullauga eða rauðar, 5 kg.

15.995
Fullt verð: 19.995

ÓDÝRTÓÓ

26.99029.900

26“ REIÐHJÓL
26“ REIÐHJÓL
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K
lukkan er hálf sjö að morgni í 
Texas en Ásta Birna og Arnór, tíu 
ára sonur hennar, eru löngu komin 
á stjá. Arnór er farinn af stað með 

skólabílnum og Ásta Birna er að undir-
búa sig fyrir daginn. Þau mæðginin komu 
saman til Texas í janúar og snúa ekki aftur 
fyrr en í sumar. Heima á Íslandi bíður hinn 
hluti fjölskyldunnar, Örn, eiginmaður Ástu, 
og sex ára dóttir þeirra, Aníta. 

Ásta og Arnór eru í Texas til að læra við 
Halo Clinic, skóla hinnar indversku Soma 
Mukhopadhyay sem margir muna eftir úr 
heimildarmyndinni Sólskinsdrengur. Arnór, 
sem er einhverfur, er nemandi Somu en 
Ásta Birna, sem sjálf er þroskaþjálfi og sér-
kennari, er annar lærlingurinn sem Soma 
tekur að sér frá því hún opnaði Halo fyrir 
sex árum. Þeim Ástu Birnu og Arnóri líður 
vel í Texas. „Það er rosalega fallegt hérna, 
gott veður og alveg yndislegt. Ég er í mikl-
um og daglegum samskiptum við foreldra 
annarra einhverfra barna. Það eitt og sér, 
að gefast tækifæri til að tala við allt þetta 
fólk sem hefur reynt ýmislegt, er mjög 
lærdómsríkt,“ segir Ásta Birna. 

Hún fylgir Somu í verkefni hvers dags en 
í skólann kemur fólk víðs vegar að úr heim-
inum. „Ég fylgi henni eftir allan daginn, en 
hún tekur tíu kennslustundir á dag. Svo veit-
ir hún líka símaviðtöl og yfirfer gögn sem 
fólk sendir henni. Ég hef líka tekið þátt í 
því.“ 

Eftirsóknarverð staða
En hvernig komst Ásta Birna í kynni við 
Somu og hvernig fór hún að því að komast í 
læri hjá henni? 

„Eins og svo margir horfði á ég 
Sólskinsdrenginn og við það vökn-
uðu alls konar spurningar hjá mér 
um RPM-kennsluaðferðina, sem 
Soma notast við. Þegar svo átti 
að stofna þekkingarhóp innan 
Umsjónarfélags einhverfra um 
aðferðina sagðist ég hafa áhuga á 
að kynna mér þetta nánar.“

Hún hafði kynnst Margréti 
Dagmar Ericsdóttur, móður Kela, 
sem Sólskinsdrengurinn fjallar 
um. Margrét hafði komið á fund 
hjá félaginu, þar sem þær Ásta 
Birna hittust fyrst. Í framhaldi af 
því bauð hún Ástu Birnu að taka 
þátt í að taka saman á DVD-disk 
efni úr myndinni Sólskinsdrengur 
og einnig hluta úr því mikla efni 
sem ekki var notað. Auk þess tók 
Ásta Birna að sér að þýða nokkur 
viðtöl fyrir diskinn.  

Ásta Birna, sem sjálf vinn-
ur mikið með einhverfum börn-
um í starfi sínu sem kennari við 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja, fékk 
stuðning frá fagfólki og öðrum 
foreldrum til að fara og kynna sér RPM 
betur. Hún byrjaði á því að fara á námskeið 
hjá Somu í fyrrasumar og sannfærðist þá 
um að hún vildi læra meira. „Ég er mjög 
heppin að hafa komist í þessa stöðu, því það 
er setið um þessa konu og það er rosaleg 
dagskrá hjá henni.“ 

Margrét Dagmar var henni mikil aðstoð. 
„Að eitthvað sé ekki hægt er ekki til í orða-
forða Margrétar. Það sem hún vildi fá út úr 

myndinni var að opna umræðuna um ein-
hverfu. Actavis var styrktaraðili að mynd-
inni og hún fékk það í gegn að þeir borga 
fyrir námið mitt líka, sem framhald af 
hennar verkefni.“ 

Það skemmdi heldur ekki fyrir 
að forsetafrúin Dorrit var mjög 
jákvæð yfir myndinni. Forseta-
hjónin hittu Somu, sem henni 
þótti mikil upphefð í. Þegar hún 
frétti að Dorrit vildi gjarnan að 
hún fengi til sín íslenskan kenn-
ara gerði það útslagið og hún bauð 
Ástu Birnu að koma til sín.   

Virðing fyrir manneskjunni
„Sumir halda að að börnin komi 
í Halo einhverf en fari óeinhverf 
heim. Það er alls ekki þannig. 
Það er ekkert verið að taka frá 
þeim einhverfuna, enda er engin 
lækning við henni,“ útskýrir Ásta 
Birna, þegar hún er beðin að lýsa 
því hvað sé svona sérstakt við 
RPM-aðferðina. „Það sem heillaði 
mig var hvað RPM byggir á mik-
illi virðingu fyrir manneskjunni. 
Foreldrar einhverfra barna finna 
oft að það býr svo miklu meira í 
börnum þeirra en þetta eða hitt 
prófið sýnir. Þessi aðferð hjálpar 
til við að draga það fram. Þetta er 

engin töframeðferð, heldur kennsluaðferð. 
Maður kennir þeim að hlusta og meðtaka 
námsefnið.“

Aðferðin byggir líka á því að líta á hvern 
og einn einstakling sem einstakan. Nálgan-
irnar sem hægt er að nota eru margar en 
byggja allar á því að ná sem mestu frá ein-
staklingunum. Fyrir hverja kennslustund er 
ákveðið hvað eigi að kenna einstaklingnum 
þennan daginn, eftir því hvað er viðeigandi, 

til dæmis út frá aldri. „Ég nálgast barn á 
leikskólaaldri ekki á sama hátt og full-
orðinn mann. Ef ég er að kenna fullorðn-
um manni tölum við kannski um Haítí. Svo 
segi ég: „Hvað vorum við að tala um? Haítí 
eða Kína?“ Þetta gengur út á að fá „feed-
back“ frá einstaklingnum. Og það er gert 
ráð fyrir að einstaklingurinn skilji mann, 
þó við mætum auðvitað hverjum og einum 
þar sem hann er staddur.“

Ásta Birna segir það hreina unun að 
fylgjast með foreldrum sem eru að koma 
með börnin sín í Halo í fyrsta skipti. Þeir 
eigi það flestir sameiginlegt að verða yfir 
sig þakklátir fyrir þá virðingu sem börn-
um þeirra er sýnd. „Við foreldrar einhverf-
ra barna erum nefnilega í þeirri baráttu 
enn í dag að annað fólk hafi trú á börnun-
um okkar eins og þau eru. Barningurinn 
liggur í því að fólk eigi að hafa trú á börn-
unum okkar. Því þau geta svo margt, þau 
þurfa bara að fá tækifæri til þess að sýna 
fram á það. Og til þess að svo geti verið þarf 
umhverfið að hafa trú á þeim.“

 Arnór nýtur kennslustundanna
Ásta Birna segir RPM ekki koma í staðinn 
fyrir aðrar aðferðir við kennslu einhverfra, 
heldur sé aðferðin góð viðbót. „Í RPM erum 
við ekki að horfa í einhverja ákveðna hegð-
un, nema hún trufli kennsluna. Nálgunin 
miðast öll við kennsluna, en ekki hegðunina, 
þó hún móti hana vissulega líka. Það er líka 
frábært að fylgjast með Somu spinna félags-
hæfnina inn í kennslustundina. Börnin eru 
flest í ýmsum öðrum góðum prógrömmum 
og þetta er bara góð viðbót við þau.“ 

Hún er hæstánægð með hvernig Arn-
óri hefur miðað áfram frá því þau komu til 
Texas. „Ég er ótrúlega ánægð með árangur 
hans. Ég er allt í einu komin með barn í hend-
urnar sem er farið að biðja mig að setjast 

niður með sér og læra. Hann hefur virkilega 
gaman af þessu og nýtur þeirra stunda sem 
við eigum saman alveg í botn. Kennslustund-
unum okkar má líkja við teygjuæfingar, við 
vinnum jafnt og þétt og tökum lítil skref 
áfram. Það sem ég er að æfa með honum 
núna er skriftarfærnin. Hann talar ekki og 
þess vegna væri draumur ef hann gæti lært 
að tjá sig, jafnvel með tölvu.“

Veltur allt á foreldrunum
Tíminn á eftir að leiða í ljós hvernig Ásta 
Birna miðlar af reynslu sinni frá Halo. Hún 
vonar þó að reynsla hennar eigi eftir að nýt-
ast sem flestum, bæði nemendum hennar 
og einnig foreldrum annarra einhverfra 
barna. „Þetta  veltur allt á áhuga foreldr-
anna. Ef einhver hefur brennandi áhuga hef 
ég réttindi til að aðstoða fólk við að koma 
sér áfram, en ég öðlast réttindi til að kenna 
þetta þegar ég fer héðan í sumar.“ 

Síðustu mánuðir hafa verið fullir af litl-
um sigrum fyrir Arnór og fjölskyldu hans. 
Það eitt að koma  honum með flugi til 
Bandaríkjanna var sigur út af fyrir sig, því 
mörgum einhverfum reynist mjög erfitt að 
vera lokaðir inni í flugvél klukkutímunum 
saman. Síðast fór Arnór í flug þriggja ára 
gamall. Foreldrar hans undirbjuggu sig því 
vel fyrir ferðina út, höfðu meðferðist tvær 
tölvur, dvd-spilara og fleiri hluti sem unnið 
var með alla flugferðina. 

„Hann stóð sig eins og hetja. Og um leið 
og hann var búinn að fara þessa fyrstu ferð 
kveikti hann á því hvernig flugvélarnar  
virka. Það eitt var alveg dásamlegt, að hafa 
fengið það út úr þessu að geta ferðast með 
barnið mitt og þurfa ekki lengur að fá pöss-
un fyrir hann, þegar við hin förum saman 
í frí til útlanda,“ segir Ásta Birna áður en 
hún kveður og hefur nýjan og lærdómsríkan 
dag í Halo.   

Einhverf börn geta svo margt
Mæðginin Ásta Birna Ólafsdóttir og Arnór Freyr Arnarson hafa eytt síðustu mánuðum í Texas, við nám í skóla hinnar ind-
versku Somu Mukhopadhyay. Hún hefur þróað merkilega aðferð við meðferð á einhverfu sem örvar einhverf börn þannig að þau 
fara að svara áreiti og læra að tjá sig smám saman. Ásta Birna er lærlingur hjá Somu á meðan Arnór er nemandi við skólann. 
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir sló á þráðinn til Ástu Birnu og fékk að heyra af sætum sigrum mæðginanna. 

AÐ LÆRA MEÐ MÖMMU Eftir að Arnór fór að læra með RPM-aðferðinni er hann farinn biðja mömmu sína um að setjast niður með honum til að læra og nýtur 
stundanna til hins ýtrasta.  MYND/ÚR EINKASAFNI

ARNÓR UMKRINGDUR GÓÐUM KONUM Erica Andersen, fyrsti lærlingurinn sem Soma tók að sér, situr 
hægra megin við Arnór. Honum á vinstri hönd situr Soma og fyrir aftan er mamma Arnórs, Ásta Birna. 

MYND/ÚR EINKASAFNI

➜ HVERNIG VIRKAR RPM-KENNSLUAÐFERÐIN? 

RPM eða Rapid prompting method er kennslu-
aðferð fyrir fólk með einhverfu og skyldar 
raskanir. Nálgunin gengur út á það að veita 
nemandanum fjölbreyttan fróðleik og kenna 
honum í leiðinni að tjá sig eða koma þekking-
unni frá sér í einhverju formi. Áherslan í hverri 
kennslustund er að örva ákveðnar stöðvar 
í heila nemandans, ýta við og vekja áhuga 
viðkomandi á sjálfum lærdómnum.

RPM er ólíkt mörgum öðrum nálgunum þar 
sem byggt er á því sem vitað er um starfsemi 
heilans. Markmiðið er að nemandinn geti 
lært eins mikið og honum er unnt í gegnum 
opnar lærdómsstöðvar og kallað þannig fram 
þá mestu færni sem nemandinn hefur yfir að 
ráða á því augnabliki. Jafnóðum og þroski og 
hreyfifærni einstaklingsins eflist eykst nám-
kvæmnin í svörun nemandans. Það má því 
líkja þessu við teygjuæfingar, færnin eykst jafnt 
og þétt með vinnu og þolinmæði.

Hvatningin er notuð til að ýta af stað sjálf-
stæðri svörun frá nemandanum, án líkam-
legrar snertingar, til þess að kenna honum 
að benda á stafi af stafaspjaldi og notast 
við stensla og aðrar teikniæfingar til þess að 
stuðla að sjálfstæðri skrift í framtíðinni. 

Notast er við kenna-spyrja aðferðina til að 
kalla fram svörun frá nemandanum í gegnum 
öfluga munnlega, heyrnræna, sjón- og/eða 
hreyfiörvun. Lögð er áhersla á að sá sem leiðir 
kennsluna hafi metnað til að efla áhuga nem-
andans, trú hans á eigin getu og sjálfstraust.

Hvatningin er mikilvæg og henni er beint 
gegn sjálfsörvandi hegðun nemandans eða 
einbeitingarskorti.

Af bloggsíðu Ástu Birnu, http://rpm.bloggar.
is. Þar má lesa meira um RPM-kennsluað-
ferðina og fylgjast með dvöl þeirra mæðgina 
í Texas. 

Það sem 
heillaði mig 
var hvað 
RPM bygg-
ir á mikilli 
virðingu 
fyrir mann-
eskjunni.
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Fyrsta vika Daggar Hjaltalín í starfi verslunarstjóra Máls og menningar við Laugaveg var heldur betur viðburðarík. Meðal ann-
ars var nóg að gera við að sinna þörfum þess fjölda sem leit við í bókabúðinni til að ná sér í eintak af skýrslu rannsóknarnefnd-
ar Alþingis. Nýfædd dóttir Daggar virðist kunna vel við bókabúðina sem annað heimili þeirra mæðgna og svaf ljúfum svefni í 
vagninum á meðan mamma hennar sinnti nýja starfinu. 

Bókabúðin annað heimili
MYNDBROT ÚR DEGI Miðvikudagurinn 14. apríl l Myndir úr fjölskyldumyndavélinni

1 Sú nýjasta í fjölskyldunni, sem hefur ekki enn þá 
fengið nafn, unir sér vel ein í vagninum eða á leik-
teppi meðan ég elda mér hafragrautinn á morgnana. 
Næsta stopp hjá henni er svo leikteppið meðan ég 
fer í tölvuna eða les blöðin. 2 

Við mæðgurnar fyrir utan heima hjá okkur. Ég rölti 
oftast með vagninn niður í Bókabúð Máls og menn-
ingar. Ef Agnes, eldri dóttir mín, er heima kemur 
hún með. Hún unir sér mjög vel á barnabókahæð-
inni í búðinni og ekki skemmir fyrir að hún aðstoð-

ar einnig við að passa litlu systur sína.
3 

Mitt annað heimili þessa dagana er Bókabúð Máls 
og menningar á Laugaveginum, þar sem hægt er 
að viða að sér þekkingu og visku enda búðin full af 
frábærum bókum. Það er engin tilviljun að versl-
unin er miðdepill bæjarlífsins.

4
Það er alveg nauðsynlegt að hitta Rakel vinkonu 
í kaffi daglega. Hún kemur oft við á Súfistanum í 
Bókabúð Máls og menningar. Við ræðum málefni 
líðandi stundar og háleit markmið okkar um fram-
tíðina. 5 

Hádegismatur í miðbæ Reykjavíkur stendur allt-
af fyrir sínu. Það er úr mörgum góðum stöðum að 
velja hverju sinni en hér er ég á Íslenska barnum. 
Ég fæ mér stundum hádegismat í bænum meðan sú 
litla sefur og þennan daginn fór ég á Íslenska bar-

inn með Ólafi Finnbogasyni manninum mínum. 
6 

Eftir kvöldmat sitjum við oft við borðstofuborðið, 
bæði til að spjalla, kíkja aðeins í tölvuna eða læra 
eins og Agnes gerir stundum. Hér fylgist litla syst-
ir spennt með. 

.
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timamot@frettabladid.is

GYLFI GRÖNDAL RITHÖFUND-
UR (1936-2006) VAR FÆDDUR 

ÞENNAN DAG.

„Á endanum veit ég ekki 
framar hvort ég lifi lífinu 

eða lífið mér.“

Gylfi var blaðamaður fram-
an af og ritstjóri tíma-

rita. Hann var ljóðskáld og 
skrifaði fjölmargar ævisög-
ur, meðal annars um Kristj-

án Eldjárn forseta.

MERKISATBURÐIR
1913 Járnbraut á milli Öskju-

hlíðar og Reykjavíkur-
hafnar er tekin í notkun til 
grjótflutninga. 

1961 „Kaninn“ í Keflavík fær 
leyfi menntamálaráðherra 
til að auka útsendingar-
styrk sjónvarpsútsendinga 
stöðvarinnar. 

1966 Júlíana Sveinsdóttir 
myndlistarmaður andast í 
Kaupmannahöfn, 76 ára.

1980 Ekið er yfir Borgarfjarðar-
brú í fyrsta skipti.

1994 Gerðarsafn, listasafn 
Kópavogs, er opnað. Safn-
ið heitir eftir Gerði Helga-
dóttur myndhöggvara og 
hýsir mörg verka hennar. 

Þjóðstjórn tók við 
völdum á Íslandi 
þennan dag árið 
1939 undir forsæti 
Hermanns Jónas-
sonar. Þrír flokkar 
áttu aðild að henni: 
Alþýðuflokkur, 
Framsóknarflokkur 
og Sjálfstæðis-
flokkur. Auk þess 
naut hún stuðnings 
Bændaflokksins. 
Aðalstefnumál stjórnarinnar var að efla fram-
leiðslustarfsemi í landinu svo þjóðin gæti lifað 
sem mest af gæðum landsins, meðal annars ef 
ófriður brytist út í Evrópu. Einnig að vernda og 

efla lýðræðið í 
landinu og vinna 
að framtíðar-
lausn sjálfstæð-
ismálsins. Eitt 
það fyrsta sem 
hún gerði var 
að fella gengið 
um 18 prósent 
til að styrkja 
hag sjávarút-
vegsins. Einnig 
var grunnkaup 

launafólks lögfest og verð landbúnaðarafurða. 
Stjórnin var skipuð þeim Hermanni Jónassyni, 
Ólafi Thors, Jakobi Möller, Eysteini Jónssyni og 
Stefáni Jóhanni Stefánssyni. 

ÞETTA GERÐIST:  17. APRÍL 1939

Þjóðstjórn var mynduð á Íslandi

„Það hittist þannig á að dóttursonur 
minn á að fermast á morgun svo ég 
verð í fagnaði með fjölskyldunni. Ann-
ars hefði ég nú reynt að koma mér yfir 
fjörðinn og í felur,“ segir Magnea glað-
lega þegar hún er innt eftir veisluhöld-
um í tilefni áttræðisafmælisins á morg-
un. Hún kveðst hafa misst af þremur 
síðustu fermingarveislum barnabarn-
anna vegna veikinda og fundist það 
alveg ómögulegt. Því ætlar hún sannar-
lega að njóta samvistanna við fólkið sitt 
á morgun og klæðast upphlut í tilefni 
dagsins. „Sonur minn kemur vonandi 
frá Bandaríkjunum til að heimsækja 
mömmu sína,“ segir hún með tilhlökk-
un í röddinni. Kveðst eiga fimm börn, 
sextán barnabörn og átta langömmu-
börn og vera svo lánssöm að hafa flest 
af þessu fólki í kringum sig fyrir norð-
an. „Ég þarf ekki að kvarta“ segir hún. 
„Það er hugsað vel um mig.“

Magnea er hin hressasta þó hún sé 
vakin af blaðamanni í þetta afmælis-
viðtal. „Ég var í augnaðgerð áðan. Það 
var verið að taka ský af seinna aug-
anu,“ segir hún. „Nú sé ég bara eins og 
fálki, get lesið og horft á sjónvarpið en 
má bara ekki gera það í dag því ég á 
að hvíla mig. Þess vegna fór ég upp í 
rúm eftir aðgerðina enda vaknaði ég 
snemma. Það er margt gott sem fylgir 
ellinni, meðal annars að leggja sig upp 
í rúm og hrjóta þegar manni sýnist. Það 
er bara lúxus.“

Magnea er frá Kleifum í Kaldrana-
nes hreppi á Ströndum og kveðst 
Strandamaður í húð og hár þó hún 
hafi búið á Akureyri frá 1959. Hún 
kveðst oft skreppa norður á Strand-
ir á sumrin með dóttur sinni ef heils-
an leyfi en stundum hafi sjúkrahúsvist 
vegna óþolandi höfuðveiki hamlað för 
hennar. „Þetta er svipaður sjúkdóm-
ur og mígreni nema köstin vara mörg-
um sinnum lengur. Ég ligg stundum í 
morfínástandi margar vikur og er búin 
að tapa átta árum úr lífi mínu, fyrir 
utan tímabilin kringum köstin þegar 
ég get ekkert gert,“ lýsir hún.

Magnea er samt afkastamanneskja. 
Eftir hana liggja þrír flokkar barna-
bóka, bækurnar um Hönnu Maríu, 
sögurnar um Tobías og Tinnu og 
Sossubækurnar. Þær féllu í kramið 
hjá íslenskum börnum og fyrir þær 
hlaut hún ýmsar aðrar viðurkenning-
ar. Magnea segir síðustu bókina um 
Hönnu Maríu væntanlega frá Vest-
firska forlaginu á árinu og hver veit 
nema fleiri fylgi á eftir. 

Fyrst skrifaði Magnea þó ástarsög-
ur sem birtust sem framhaldssögur í 
Heima er best áður en þær voru gefn-
ar út á bókum. Karlsen stýrimaður er 
mörgum minnisstæð persóna. „Mér 
finnst hann fávitalegur núna og mundi 
skrifa öðruvísi í dag,“ segir skáldkon-
an. „Ég las söguna upphátt fyrir nokkr-
ar konur nýlega og sneri baki í þær á 
meðan,“ bætir hún við hlæjandi. Kveðst 
oft hafa þurft að rumpa köflunum af 
nóttina áður en hún átti að skila þeim, 
enda útivinnandi og með stórt heimili 

í þá daga. „Stundum þurfti ég að byrja 
á að fara í prentsmiðjuna til að athuga 
hvar ég endaði síðast. Svo settist ég 
niður og skrifaði og leiðrétti aldrei staf. 
Ritstjóranum þótti ég slök í ypsilonun-
um sem var alveg rétt hjá honum. Ég 
sagðist bara muna að það væri ypsilon 
í yfir og fyrir. Þá sagði hann stríðnis-
lega: „Hefurðu aldrei farið niður á 
bryggju og kysst stýrimann?“ „Jú, jú, 
en ég gerði það alltaf með einföldu!“ 
svaraði ég en lagði svo á mig að læra 
ypsilonreglurnar.“   gun@frettabladid.is

MAGNEA MAGNÚSDÓTTIR FRÁ KLEIFUM:  VERÐUR ÁTTRÆÐ Á MORGUN

Margt gott sem fylgir ellinni

SKÁLDKONAN Ætlar að fagna afmælinu á morgun með fjölskyldunni í fermingarveislu dóttur-
sonarins. MYND/HEIDA.IS 

Elskulegur fósturfaðir, bróðir og fóstur-
bróðir,

Hreiðar Hálfdánarson  
frá Svalvogum í Dýrafirði, 

sem andaðist á hjúkrunarheimilinu Sundabúð 
Vopnafirði miðvikudaginn 7. apríl, verður jarðsunginn 
frá Laugarneskirkju þriðjudaginn 20. apríl kl. 13.00.

Mikael Hreiðarsson, 
fóstursystkini, hálfsystkini og aðrir ættingjar.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför vinar okkar

Jóhanns Sigurðar 
Hjartarsonar
Leirhöfn, síðast til heimilis á 
dvalarheimilinu Hvammi, Húsavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hvamms fyrir góða 
umönnun og hlýju.

Hildur Jóhannsdóttir,  Jón Þór Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Árdís Olga 
Steingrímsdóttir
Árskógum 8,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 15. apríl. Jarðarför 
auglýst síðar.

                         Ragnar Elíasson
Helga Ragnarsdóttir Sigurður Guðmundsson
Elísa S. Ragnarsdóttir Friðrik Guðnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Heimili og skóli, landssamtök foreldra, óska eftir til-
nefningum til Foreldraverðlauna 2010 frá einstakl-
ingum, félögum eða hópum sem vilja vekja athygli á 
vel unnum verkefnum sem stuðla að eflingu skóla-
starfs og jákvæðu samstarfi heimila, skóla og sam-
félagsins. 

Afhending verðlaunanna fer fram í fimmtánda 
sinn þann 1. júní næstkomandi. Með þeim er vakin 
athygli á því gróskumikla starfi sem fer fram innan 
leik-, grunn- og framhaldsskóla og þeim mörgu verk-
efnum sem stuðla að öflugu og jákvæðu samstarfi 
heimila, skóla og samfélagsins.  

Tilnefningar sendist á rafrænan hátt með því að 
fylla út eyðublað á heimasíðu Heimilis og skóla, 
heimiliogskoli.is. Síðasti skiladagur tilnefninga er 
mánudagurinn 10. maí. - kg

Óskað eftir 
tilnefningum 

SAMSTARF Heimili og skóli veita Foreldraverðlaun ár hvert fyrir 
verkefni sem stuðla að öflugu samstarfi heimila, skóla og samfé-
lags. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ástkær eiginkona, móðir, systir og 
mágkona,

Borghildur Magnúsdóttir
Þingvallastræti 2, Akureyri,

 verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju mánudaginn 
19. apríl kl. 13.30.

Gísli Gunnlaugsson
Jóhanna María Gísladóttir

Jakob Frímann Magnússon      Birna Rún Gísladóttir
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vináttu við 
andlát og útför eiginmanns, föður, afa, 
langafa og langalangafa,

Brynjólfs Líndal 
Jóhannessonar
Sólvangi, Hafnarfirði. 

Þórunn Þráinsdóttir
Jóhannes Líndal Brynjólfsson
Þráinn Líndal Brynjólfsson
María Líndal Brynjólfsdóttir
Arnar Þór Jóhannsson
Hilmar Þór Jóhannsson
Lárus Þór Jóhannsson
Jakob Líndal Jóhannesson
Brynjólfur Líndal Jóhannesson
Andri Líndal Jóhannesson
Aníta Þórunn Þráinsdóttir
Telma Björg Þráinsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og systur,

Birnu Árnadóttur
Hamraborg 32, Kópavogi
(áður Kópavogsbraut 82)

og heiðruðu minningu hennar. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks blóðlækningadeildar 11G á Landspítala fyrir 
frábæra umönnun, umhyggju og vináttu.

Árni Steingrímsson   Valborg Björgvinsdóttir
Jóhanna Steingrímsdóttir  Stefán Árni Arngrímsson
Birna Steingrímsdóttir  Hafþór Freyr Víðisson
Ásdís Steingrímsdóttir   Gunnar Carl Zebitz
Sigríður Steingrímsdóttir  Bjarki Þór Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og systkini hinnar látnu.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför frænku okkar,

Helgu Guðjónsdóttur
Litlu Háeyri, Eyrarbakka.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á Kumbaravogi fyrir 
góða umönnun.

Brynjólfur G. Brynjólfsson
Bára Brynjólfsdóttir
Auðbjörg Ögmundsdóttir
Valgerður K. Sigurðardóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Benedikt Þorvaldsson
húsasmiður, frá Hólmavík,
Hrafnistu, Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 30. mars, verður jarðsunginn frá 
Breiðholtskirkju mánudaginn 19. apríl kl. 13.00.

Guðbrandur Benediktsson  Guðlaug Þorkelsdóttir
Þorvaldur Helgi Benediktsson  Sigurlaug Gísladóttir
Birgir Benediktsson   Sigrún Sigurðardóttir
Sigrún Benediktsdóttir
Steinþór Benediktsson  Hildur Guðbjörnsdóttir
                                        og afabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ellen Daníelsdóttir
Droplaugarstöðum Snorrabraut 
Reykjavík (áður Fellsmúla 9), 

andaðist fimmtudaginn 15. apríl 2010 á 
Droplaugarstöðum. 

Þorkell Árnason    Rakel Egilsdóttir 
Guðbjörg Árnadóttir    Eric Paul Calmon 
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elsku-
legrar móður minnar,

Helgu Bjargar Jónsdóttur
frá Þorvaldsstöðum í Breiðdal, síðast til 
heimilis að Miðvangi 22, Egilsstöðum.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk sjúkradeildar sjúkra-
hússins á Egilsstöðum fyrir einstaka umönnun og hlý 
samskipti. Guð blessi ykkur öll.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Valgerður H. Valgeirsdóttir.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir, mágur, fyrrum sambýlismaður 
og afi,

Jakob Fenger 
trésmiður
Fossagötu 13, 101 Reykjavík,

lést af slysförum. Minningarathöfn fer fram í Neskirkju 
21. apríl kl. 15.00.

Ylfa Edith Jakobsdóttir Fenger  Haraldur Þór Teitsson
Olga Hörn Fenger
Emil J. Fenger     Ásgerður Egilsdóttir
Kristjana Fenger    Þórður Hauksson
Hjördís Fenger     Bjarni Hákonarson
Gunnhildur Emilsdóttir
Hera og Úlfar Haraldsbörn og Kolka Fenger

Okkar innilegustu þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýju 
við andlát eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu, 

Sigríðar Jónsdóttur 
frá Vatnsnesi,  
Sólheimum 20 Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar Landakots 
fyrir góða umönnun. 

Guð blessi ykkur öll.

Jóhann Hjartarson
Bjarnfríður Jóhannsdóttir      Örn Bárður Jónsson
Jóhann Jóhannsson              Jóna Lúðvíksdóttir
Málfríður Jóhannsdóttir        Ragnar Snær Karlsson
Hjörtur Magni Jóhannsson   Ebba Margrét Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir okkar og mágkona,

Ingibjörg Heiðdal
áður til heimilis að Dalbraut 20,
Reykjavík,

lést á hjúkrunardeild Hrafnistu í Reykjavík 15. apríl.
Útförin auglýst síðar.

Margrét Heiðdal
Gunnar Heiðdal
Anna Heiðdal             Haukur Dan Þórhallsson
Kristjana Heiðdal      Eyjólfur Högnason

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
útför hjartkærs frænda okkar og vinar,

Björns Tryggva 
Jóhannssonar
bónda á Stóru-Borg, Húnaþingi vestra,

og heiðruðu minningu hans. Sérstakar þakkir færum 
við læknum og starfsfólki Heilbrigðisstofnunarinnar á 
Hvammstanga fyrir góða umönnun. 

Fyrir hönd frændsystkina og annarra aðstandenda,
Ólöf Hulda Karlsdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Valgerðar Ákadóttur
píanókennara
Grettisgötu 31a, Reykjavík.

Jóhann Áki Björnsson   Dagmar Gunnarsdóttir
Kristrún Helga Björnsdóttir   Snorri Már Snorrason
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynnt var um úrslit í hönn-
unarsamkeppni um nýjan fram-
haldsskóla í miðbæ Mosfellsbæj-
ar í gær. Architecture.cells, sem 
er alþjóðlegt net arkitekta og 
hönnuða, hlaut fyrstu verðlaun. 
Höfundar tillögunnar eru Aðal-
heiður Atladóttir, Falk Krüger 
og Filip Nosek auk þess sem Árni 
Þórólfsson veitti ráðgjöf.

Í umsögn dómnefndar um vinn-
ingstillöguna segir að hún sýni 
mjög fallega, áhugaverða og lif-
andi byggingu þar sem nemend-
ur eru sýnilegir umhverfinu jafnt 
úti sem inni. Húsið skapar lifandi 

hlið inn í miðbæ Mosfellsbæjar 
sem fellur vel að skipulagi og 
landi í öllum áföngum og að það 
tákni framtíð og kraft. Einnig 
segir í dómnefndaráliti að bygg-
ingin sé heilsteypt og efnisval 
sé hlýlegt þar sem flæði úti og 
inni fléttast saman. Megininntak 
og efnisval tillögunnar er ágæt-
ur grunnur að vistvænni bygg-
ingu, merkisbera umhverfistefnu 
bæjarfélagsins.

Alls bárust 39 tillögur í keppn-
ina. Að mati dómnefndar voru 
þær fjölbreyttar, frumlegar og 
metnaðarfullar. - ve

Nýr framhaldsskóli fær á sig mynd

HLÝLEGT EFNISVAL Húsið er talið falla vel að skipulagi 
og landi og tákna framtíð og kraft.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Dagmar Valgerður 
Kristjánsdóttir
Hólavegi 23, Sauðárkróki,

lést fimmtudaginn 15. apríl á Heilbrigðisstofnuninni 
á Sauðárkróki. Útförin verður auglýst síðar.

Valgeir Steinn Kárason    Guðbjörg S. Pálmadóttir
Kristján Már Kárason
Steinn Kárason                Kristín Arnardóttir
Soffía Káradóttir Hafsteinn Guðmundsson
Jóna Guðný Káradóttir    Gunnar Á. Bjarnason
barnabörn og langömmubörn. 







42  17. apríl 2010  LAUGARDAGUR

BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Zalo!
Vá, þessi 
staður er 

óhugnanlegri 
en leikskól-

inn!

Ókei! 
Kannski 

aðeins verri 
út af rödd-

unum!

Og svo 
vantar 

mig nýja 
bleyju!

Settu á þig 
bindi Palli.

Við ætlum 
að taka 

mynd fyrir 
jólakortið.

Í október?

Með 
gervitré í 

bak-
grunni?

Hversu óábyrg getið 
þið eiginlega verið?

Ertu virki-
lega svona 

mikið á 
móti þessu?

Neinei, 
ég var 

bara að 
bíða eftir 

tækifæri til 
að nota orðið 

óábyrg.

Alveg rétt, 
þú ert að 

fara að sitja 
í kviðdómi.

Hvað er 
kviðdóm-

ur?

Alveg eins og 
í sjónvarpinu.

Nema það verða engir flottir 
lögfræðingar og þetta klárast 

ekki á klukku-
tíma. Geturðu fengið 

eiginhandarár-
itun hjá Willi-
am Shatner?

Vá hvað það 
er skrýtið 

að vera ekki 
með bindi á 
mánudegi!

Það þýðir að ég fer í 
réttarsal til að sjá hvort ég 
verð valinn í 

kviðdóm. Ertu að 
meina eins 
og í sjón-
varpinu?

Það er gott eiga sér fyrirmyndir. Það er 
hollt að geta dáðst að eftirsóknarverð-

um eiginleikum og hæfileikum annarra og 
leggja sig í framkróka við að tileinka sér 
þá til að bæta sjálfan sig og verða eilítið 
aðdáunarverðari sjálfur. En auðvitað verð-
ur að vanda valið á fyrirmyndum.

FYRIR nokkrum árum missti góður vinur 
minn föður sinn. Þetta var stórmerkilegur 
karl sem naut virðingar okkar allra félag-
anna. Hann hafði komið víða við og gegnt 
margvíslegum ábyrgðar- og trúnaðarstörf-
um, bæði í opinbera geiranum og ýmsu 
félagsstarfi. Allt þetta tíundaði presturinn 
samviskusamlega í minningarorðunum. Við 
það varð annar vinur minn fyrir djúpstæðri 
reynslu, honum fannst lítið til sjálfs sín 
koma og ákvað að hann þyrfti að láta meira 
til sín taka og leggja meira af mörkum, þótt 
ekki væri nema til þess að hægt væri að 
segja eitthvað merkilegt um hann í jarðar-

förinni. Skömmu síðar var þess farið á 
leit við hann að hann tæki að sér trún-

aðarstörf fyrir fagfélag sitt og 
þáði hann það. Það er skemmst 
frá að segja að þau störf hafa 
verið honum til lítillar ánægju 
og öðru hverju hefur hann hugs-
að atorku og elju hins farna höfð-
ingja, ásamt sinni eigin áhrifa-
girni, þegjandi þörfina.

FYRIR fjórum árum settist ég við tölv-
una mína og skrifaði mína fyrstu Bak-
þanka. Þessir eru númer hundrað. Þegar 
ég byrjaði hafði ég hugsað mér að hætta 
eftir þann hundraðasta, ef ekki væri búið 
að reka mig. Mér fannst að það hlyti að 
vera ágætt, þá væri ég búinn að segja 
allt sem ég hefði fram að færa og tíma-
bært væri að snúa sér að öðru.

Í fyrra kvaddi annar merkur höfðingi 
þennan heim, Flosi Ólafsson. Hann var 
að mínu mati einhver allra skemmtileg-
asti penni þjóðarinnar, lipur og hnyttinn, 
en á milli línanna mátti þó ávallt greina 
djúpa alvöru og mannúð, líka þegar hann 
var bara að fíflast. Ég ætla mér ekki þá 
dul að líkja okkur saman, en betri fyr-
irmynd fyrir pistlahöfund er að mínu 
mati vandfundin. Þegar Flosa var minnst 
kom meðal annars fram að hann skrif-
aði meira en 700 pistla um sína daga. 
Þá varð mér svipað innanbrjósts og vini 
mínum í útförinni um árið, mér fannst ég 
sjálfur ósköp ómerkilegur.

ÉG ætla því að halda áfram ótrauður um 
sinn, ef ég fæ. Ég lofa þó að hætta áður 
en aðdáun mín á Flosa, húmor hans og 
stíl verður mér uppspretta gremju frek-
ar en þakklætis fyrir að hafa fengið að 
njóta hæfileika hans.

Góðar fyrirmyndir

Vá, maður! 
Lífstíðardómur 

plús 99 ár! 
Það er hart.

Frábært
úrval af 
götuskóm

Sky II Hi Vule jr.
Verð: 13.990 kr.
Stærðir 35-39

Game point V Kids
Verð: 9.990 kr.
Stærðir 20-35

Game Point
Verð: 14.990 kr.
Stærðir 40-46

W First Round Max
Verð: 19.990 kr.
Stærðir 36-42
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 17. apríl 2010 

➜ Tónleikar
14.00 Samband 
Íslenskra harm-
onikuunnenda 

stendur fyrir 
keppninni Harm-

onikumeistarinn 
2010 í Tónlistarskól-
anum í Garðabæ að 

Kirkjulundi 11.
16.00 Breiðfirðingakórinn verður 
með tónleika í Guðríðarkirkju í Grafar-
holti. Á efnisskránni verða hefðbundin 
kórlög í bland við annað efni, bæði 
íslenskt og erlent. Davíð Ólafsson bassi 
og Stefán H. Stefánsson tenór munu 
syngja einsöng.
20.00 Samkór Kópavogs, Kór 
Menntaskólans við Sund og hljómsveit 
flytja verkið Vopnaði maðurinn eftir 
velska tónskáldið Karl Jenkins, í Linda-
kirkju við Uppsali í Kópavogi.
20.30 Bubbi Morthens heldur tónleika 
í Bragganum á Hólmavík. Húsið verður 
opnað kl. 20. Enginn aðgangseyrir.
21.00 og 00.30 Á Sódómu Reykjavík 
við Tryggvagötu verða tveir tónlista-
viðburðir. Kl. 21. verða tónleikar með 
Tristram, Rökkurró og Nolo. Skemmt-
un Haffa Haff hefst kl. 00.30 en meðal 
þeirra sem koma fram eru Hera Björk 
og Friðrik Ómar.
22.00 FM Belfast verður á Græna 
hattinum við Hafnarstræti á Akureyri. 
Húsið verður opnað kl. 21.

➜ Dansleikir
Hljómsveitin Von frá Sauðárkróki með 
Einari Ágústi og Sigríði Beinteinsdóttur 
verður á Skemmtistaðnum Spot við 
Bæjarlind í Kópavogi.

➜ Sýningar
Vorsýning Myndlistaskólans í Reykja-
vík verður í dag laugardag og á morgun 
í JL-húsinu við Hringbraut og í Hug-
myndahúsi háskólanna, Saltfélaginu 
við Grandagarð 2. Einnig verður boðið 
upp á kynningu á nýju námi á vegum 
Myndlistaskólans og Tækniskólans kl. 
15.30-16.30. Sýningin er opin báða 
daga kl. 15-18. Nánari upplýsingar á 
www.myndlistaskolinn.is.

➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
mynd Peter Greenaway The Baby of 
Macon (1993). Sýningin fer fram í 
Bæjarbíói við Strandgötu í Hafnarfirði. 
Íslenskur texti. Nánari upplýsingar á 
www.kvikmyndasafn.is.

➜ Uppákomur
Ari Ólafsson og nemendur hans sýna 
tilraunir á heila og hálfa tímanum milli 
kl. 10-16 í Norræna hússins við Sturlu-
götu. Þessi viðburður er í tengslum við 
sýninguna Tilraunalandið sem nú stend-
ur þar yfir. Enginn aðgangseyrir.

➜ Leikrit
20.00 Leikfélag Borgarholtsskóla 
sýnir Rokksöngleik um Lísu Undralandi. 
Sýningar fara fram í Bæjarleikhúsinu 
við Þverholt í Mosfellsbæ. Nánari upp-
lýsingar á www.midi.is.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 18. apríl 2010 

➜ Tónleikar
15.15 Anna Jónsdóttir sópran og 
Brynhildur Ásgeirsdóttir píanóleikari 
verða með tónleika í Norræna húsinu 
við Sturlugötu. Á efnisskránni verða 
verk eftir Samuel Barber, Alban Berg og 
Henry Duparc. 
17.00 Samkór Kópavogs, Kór 
Menntaskólans við Sund og hljómsveit 
flytja verkið Vopnaði maðurinn eftir 
velska tónskáldið Karl Jenkins, í Linda-
kirkju við Uppsali í Kópavogi.
20.00 Stúlknakórinn Graduale Nobili 
verður með tónleika í Langholtskirkju 
við Sólheima. Á efnisskránni verða 
meðal annars íslensk ættjarðarlög og 
verk eftir R. Korsakov, Þorkel Sigur-
björnsson og G. Holst.
20.00 Hlíf Sigurjónsdótt-
ir fiðluleikari flytur verk 
eftir J.S. Bach og Jónas 
Tómasson á tónleikum 
minningarsjóðs Kristjáns 
Eldjárns í Kristskirkju í 
Landakoti.
20.00 Tónlistarhópur-
inn Elektra Ensemble 
heldur tónleika tileink-
aða tónverkum kvenna 
á Kjarvalsstöðum. 
Leikin verða verk eftir 
Jórunni Viðar, A. Bon 
di Venezia, M. Bonis, 
T. Musgrave, E. Fabre-
gas og J. Higdon.
20.30 Bubbi 
Morthens heldur 
tónleika í Mælifelli 
á Sauðárkróki. 
Húsið verður 
opnað kl. 20. Eng-
inn aðgangseyrir.

➜ Kvikmyndir
15.00 Rússneska kvikmyndin Rússn-
esk uppreisn” (1999) verður sýnd hjá 
MÍR við Hverfisgötu 105. Söguleg mynd 
sem gerist á tímum bændauppreisnar-
innar í Rússlandi 1773-74 og á stjórn-
arárum Katrínar miklu.Leikstjóri Alex-
ander Proshkin Enskur texti. Aðgangur 
ókeypis.

➜ Uppákomur
Ari Ólafsson og nemendur hans sýna 
tilraunir á heila og hálfa tímanum milli 
kl. 12-16 í Norræna hússins við Sturlu-
götu. Þessi viðburður er í tengslum við 
sýninguna Tilraunalandið sem nú stend-
ur þar yfir. Enginn aðgangseyrir.

➜ Dansleikir
Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík og nágrenni fer fram að 
Stangarhyl 4 kl. 20-23.30. Danshljóm-

sveitin Klassík leikur fyrir dansi. 

➜ Leikrit
Nemendaleikhúsið sýnir leikritið 
Stræti eftir Jim Cartwright. Sýningar 
fara fram í Smiðjunni við Sölvhólsgötu. 
Nánari upplýsingar á www.lsh.is og 
www.midi.is.

➜ Leiðsögn
14.00 Ólöf K. Sigurðardóttir verður 
með leiðsögn um sýninguna Rím sem 
nú stendur yfir í Ásmundarsafni við 
Sigtún. Verkin á sýningunni eru eftir 
Ásmund Sveinsson og íslenska sam-
tímalistamenn.

➜ Listamannaspjall
15.00 Harpa Þórsdóttir ræðir við 
hönnuðinn Gunnar Magnússon í 
tengslum við sýninguna Í barnastærð-
um sem nú stendur yfir í Hafnarborg 
við Strandgötu í Hafnarfirði. Nánari 
upplýsingar á www.hafnarborg.is.
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Aðalfundur VR
verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica hóteli, 
miðvikudaginn 28. apríl nk. og hefst fundurinn kl. 19:30.

Dagskrá: 
 Venjuleg aðalfundarstörf
 Lagabreytingar  
 Innborgun í VR varasjóð

Virðing
Réttlæti

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK
S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS
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menning@frettabladid.is

Nemendaleikhúsið frum-
sýndi lokaverkefni sitt, 
Stræti, í gærkvöld í Smiðj-
unni við Sölvhólsgötu en 
þessi útskriftarárgang-
ur hefur tekist á við Eftir-
litsmanninn eftir Gogol og 
Bráðum hata ég þig eftir 
Sigtrygg Magnason fyrr á 
þessum vetri.

Stræti eða Road, eftir Jim 
Cartwright, var frumsýnt í Royal 
Court Upstairs 1986, á tilrauna-
sviði þess virta leikhúss við Sloane-
torg í London, en síðan flutt niður 
í stóra salinn. Verkið hitti beint í 
mark og var tekið og kvikmynd-
að af BBC í magnaðri útgáfu sem 
markaði upphaf ferils leikara á 
borð við Jane Horrocks og David 
Thewlis. Hér rataði Strætið á svið 
á Smíðaverkstæðinu í áhrifamik-
illi sviðsetningu Guðjóns Ped-
ersen 1992. Í kjölfar vinsælda 
þeirrar sýningar komu fleiri verk 
Cartwrights hér á svið: Barpar hjá 
LA 1993 og í Borgarleikhúsi 1995, 
Taktu lagið Lóa 1995 og Stone Free 
í Borgarleikhúsi 1996.

Stræti lýsir laugardagskveldi 
í niðurníddu atvinnuleysishverfi 
í mMið-Englandi og var á sínum 

tíma harkalegur áfellisdómur um 
kjör lágstétta Bretlands í lok valda-
tíma Thatcher. Þar eru allir komn-
ir í helgargírinn og eru staðráðn-
ir í að skella sér út á lífið þetta 
umrædda kvöld og sletta rækilega 
úr klaufunum. Enda fátt annað 
gerlegt í atvinnuleysinu og eymd-
inni en halda dauðahaldi í von-
ina um betri tíma. Við kynnumst 
skrautlegum persónuleikum og 
fjölbreytilegu litrófi mannlífs-
ins í þeirri blöndu af kaldhæðni, 
ljóðrænu og fyndni, sem einkenn-
ir höfundinn. Í útskriftarhópnum 
er sjö verðandi leikarar, þau Anna 
Gunndís Guðmundsdóttir, Hilmar 
Guðjónsson, Hilmir Jensson, Lára 
Jóhanna Jónsdóttir, Svandís Dóra 
Einarsdóttir, Þórunn Arna Kristj-
ánsdóttir og Ævar Þór Benedikts-
son. Flest þeirra leika fleiri en eitt 
hlutverk í sýningunni, því alls eru 
hlutverkin hátt í þrjátíu talsins.

Þórunn Arna fer með þrjú hlut-
verk í sýningunni: litla stúlku, 
ungling og eldri konu. Þegar við 
heyrðum í henni í gærmorgun var 
hún rám, sagðist þurfa að reykja 
í sýningunni og það kæmi niður á 
röddinni. Á þetta verk erindi við 
okkur nú? „Þegar hugmyndin kom 
fram fannst mér það eiga hingað 
ríkt erindi. Ekki bara að þar væri 
stórt gallerí af persónum sem gæfi 
okkur í hópnum einstakt tækifæri 

að takast á við ólíkar persónur, 
heldur líka hvert ástandið í sam-
félaginu gæti leitt okkur. Margir í 
Stræti lifa bara fyrir glasið, stutta 
kvöldskemmtun, í allri eymdinni. 
Það eru margar djúsí persónur 
í verkinu fyrir leikara.“ Þórunn 
hefur í fyrri sýningum árgangs-
ins leikið ungu stúlkurnar, er hún 
sátt við það hlutskipti? „Mér finnst 
gaman að leika börn.“ Fær hún að 
nota sönghæfileika í sýningunni, 
en Þórunn er menntuð sem söng-
kona, hefur raunar verið við nám 
í Listaháskólanum í sjö ár: „Ég fæ 
að syngja pínulítið.“ Hún er messó-
sópran en segist nú hafa meiri 
áhuga á að nota rödd sína í leiktúlk-
un. Og hvað tekur nú við? „Lífið 
tekur við,“ segir hún en verst allra 
frétta um komandi verkefni sín, 
vonast þó til að geta unnið áfram 
með hópnum sem hún hefur deilt 
kjörum með undanfarin ár. 

Þýðinguna á Stræti vann Árni 
Ibsen á sínum tíma og er hún notuð 
enn. Um tónlist sjá Vala Gestsdóttir 
og Arndís Hreiðarsdóttir, lýsingu 
annast Páll Ragnarsson og Björn 
Bergsteinn Guðmundsson, bún-
inga gerir Filippía Elísdóttir, leik-
myndahönnun er í höndum Vytaut-
as Narbutas og leikstjóri er Stefán 
Baldursson. Sýningar verða ekki 
margar og ættu því áhugamenn um 
unga leiklist að drífa sig.

MANNLÍFIÐ Á STRÆTINU

LEIKLIST Útskriftarhópurinn sem frumsýndi Strætið í gærkvöldi þarf að bregða sér í mörg gervi meðan á sýningunni stendur en 
hlutverkin eru hátt á fjórða tuginn. Hér er gleði í gangi fjarri heimsins glaumi en verkið lýsir erfiðum kjörum og skrautlegu lífi 
lágstéttarfólks í norðurhluta Englands á níunda áratugnum. MYND FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ath á morgun kl. 20.
Efnisskrá helguð tónverkum kvenna verður flutt 
á Kjarvalsstöðum með yfirskriftinni Móðir, kona, 
meyja. Víða hefur verið leitað fanga: verk eftir 
Grammy-verðlaunahafann Jennifer Higdon, gullfal-
leg flautusónata frá 1756 sem samin var af 16 ára 
gamalli stúlku og tríó eftir franska konu sem var 
fyrsta konan til að komast inn í Parísar-konserv-
atoríið. Einnig verða flutt verk eftir Þóru Marteins-
dóttur og tvö verk eftir Jórunni Viðar.

Barnamenningarhátíð hefst á 
mánudag í Reykjavík og verður 
mikið um að vera víða um borg-
ina. Í Listasafni Íslands opnar í 
dag sýning í tengslum við hátíðina 
og á morgun hefst þar sýningarröð 
einleikja eða örverka eftir ýmsa 
höfunda sem Harpa Arnardóttir 
hefur umsjón með: þar koma fram 
höfundar á borð við Hörpu sjálfa, 
Örvar Þóreyjarson Smárason, Har-
ald Jónsson og Auði Övu Ólafsdótt-
ur. Verkin verða flutt í hádeginu frá 
sunnudegi og eru flytjendur ekki af 

verri endanum: Karl Guðmundsson, 
Katla Margrét Þorgeirsdóttir, Björn 
Ingi Hilmarsson, Edda Björg, Frið-
rik Friðriksson, Ingvar Sigurðsson 
svo nokkrir séu nefndir. Viðfangs-
efnin eru forvitnileg: Mar glytta, 
Krummi, Járnsmiður, Ánamaðkur, 
Steypireiður og Sæhestur og er þá 
ekki allt upptalið. Verkin hafa verið 
hljóðrituð og er mögulegt að hlýða 
á þau í hljóðriti í heimsókn í safnið. 
Hin formlega dagskrá hefst á mánu-
dag og er best að nálgast hana á vef 
Reykjavíkur.  - pbb

Örverk í Listasafni

20 mismunandi bækur 
sem dæma þarf af 
kápunni.

UMHVERFISVOTTUÐ 
PRENTSMIÐJA

50 kassar utan um 
augnakonfekt.

5.000 umslög af 
heppilegri stærð.

2.000 bæklingar 
með afar djúpum 
pælingum.

   

 Mánudagur 19. apríl 2010 kl. 20:00
 Mánudagsbíó 

Sýnd verður norska myndin Budbringeren (1997) en í 
henni segir frá póstbera í Osló sem kemst í hann krappan. 
Tiril Myklebost lektor í norsku við HÍ kynnir myndina og 
ræðir norska kvikmyndagerð.  

Þriðjudagur 20.apríl kl. 19.30-22:00 
Ljóðakvöld-On the Future History of Iceland as a Metaphor
Jason Ranon Uri Rotstein, Fulbright-gestakennari við 
Háskóla Íslands, stendur fyrir ljóðakvöldi í samstarfi við 
Norræna húsið og Sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi. 
Ljóðakvöldið er haldið í tengslum við námskeiðið 
„Contemporary Poetics and Practice in English“ sem 
kennt er í ritlistarnámi við Háskólann. Boðið verður upp á 
léttar veitingar - allir velkomnir.

21. - 27. apríl 2010  
Myndir úti í mýri 
Fimmta alþjóðlega barna- og unglingabókmenntahátíðin 
sem  kennd er við Vatnsmýrina verður haldin í Norræna 
húsinu 21.-27. apríl 2010 undir yfirskriftinni: Myndir úti í 
mýri. Þema hátíðarinnar er myndskreyttar bækur fyrir börn 
og unglinga og tengsl texta og mynda í barna- og 
unglingabókmenntum. www.myrin.is
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Metsölulisti 29.03.10 - 11.04.10

1 Hafmeyjan Camilla Läckberg Undirheimar

2 Góða nótt, yndið mitt Dorothy Koomson JPV

3 Nemesis Jo Nesbø Uppheimar

4 Póstkortamorðin Liza Markl./James Patterson JPV 

5 Hvarfið Johan Theorin Undirheimar

6 Meiri hamingja Tal Ben Shahar Undur og stórmerki

7 Land draumanna Vidar Sundstøl Undirheimar

8 Svörtuloft Arnaldur Indriðason Vaka-Helgafell

9 Hvorki meira né minna Fanney Rut Elínardóttir N29

10 Veröld sem var Stefan Zweig Forlagið

Uppsafnaður metsölulisti tímabilið 01.01.10 - 11.04.10

1 Loftkastalinn sem hrundi Stieg Larsson Bjartur

2 Póstkortamorðin Liza Marklund/James Patterson JPV  

3 Stúlkan sem lék
 sér að eldinum Stieg Larsson Bjartur

4 Svörtuloft Arnaldur Indriðason Vaka-Helgafell

5 Þegar kóngur kom Helgi Ingólfsson Ormstunga

6 Hafmeyjan Camilla Läckberg Undirheimar

7 Meiri hamingja Tal Ben Shahar Undur og stórmerki

8 Horfðu á mig Yrsa Sigurðardóttir Veröld

9 Bankster Guðmundur J. Óskarsson Ormstunga

10 Almanak Háskóla Íslands 2010 Háskóli Íslands

METSÖLULISTI FÉLAGS BÓKAÚTGEFENDA

Bóksölulistinn er birtur á tveggja vikna fresti og mælir sölu íslenskra 
bóka. Listinn er byggður á upplýsingum frá flestum bóksölum landsins, 
dagvöru verslunum og öðrum verslunum sem selja bækur. Rannsóknar-
setur verslunarinnnar annast söfnun upplýsinga fyrir hönd Félags íslenskra 
bókaútgefenda. Eftirfarandi verslanir taka þátt í gerð listans: Bókabúð Máls 
og menningar, Bókabúðin Eskja, Bókabúðin Hamraborg, Bókabúðin Iða, 
Bókabúðin við höfnina, Stykkishólmi, Bóksala stúdenta, Bónus, Hagkaup, 
Kaupás, N1, Office 1, Penninn - Eymundsson, Samkaup

Á sunnudag heldur áfram tónleika-
röð 15:15 í Norræna húsinu: þar ætla 
Anna Jónsdóttir sópransöngkona 
og Brynhildur Ásgeirsdóttir píanó-
leikari að leika verk eftir Samuel 
Barber: Sönglög op. 2 og 13;  Alban 
Berg: Sieben frühe lieder og Henry 
Duparc: Chanson triste, Soupir, 
L´invitation au voyage, Sérénade 
florentine og Phidylé.

Sönglög Barbers eru loftkennd og 
næstum eins og frá framandi heimi, 
en þó með djúpum undirliggjandi 
tóni sem jarðtengir tónlistina. Söng-
lög Bergs eru djúp og jarðnesk með 

ríkulegum litbrigðum jarðarinnar. 
Og að lokum eru lög Duparcs eins 
og vatn eða lækur sem flæðir áfram 
en getur á svipstundu breyst í belj-
andi stórfljót.

Það sem svo tengir þessi þrjú tón-
skáld er inntak ljóðanna: ástin, lífið 
og þráin sem og ástríða tónskáld-
anna til að skapa tónlist við þessi 
ljóð. Eldurinn sem er upphaf sköp-
unarinnar og hið knýjandi afl sköp-
unarinnar og lífsins. Inntak þessa 
viðfangsefnis, loft, jörð, vatn og 
eldur, gefa manni dásamlega mynd 
af lífi.  - pbb

Sönglög á sunnudag

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

500 bæklingar með 
nýju sniði.

100 ferskir matseðlar 
sem ilma af framandi 
réttum.

40.000 öskjur utan um verðmætar 
afurðir fyrir markaði erlendis.

 ...verði gjafa gagnstreymi.

Framlag Myndlistaskólans í Reykjavík til Barnamenningarhátíðar 2010 er 
margþættur listrænn viðburður, Dyndilyndi - verði gjafa gagnstreymi, þar 
sem börn, hönnuðir, myndlistarmenn, arkitektar, danshöfundur, leikarar, 
rithöfundar, hljóðmyndasmiðir og tónskáld leggja til hár úr hölum sínum.

Hlutdeild eiga á fimmta hundrað nemenda og kennara úr grunnskólum Reykjavíkur og 
suðvesturhorninu, nemendur úr Myndlistaskólanum í Reykjavík, Tinna Gunnarsdóttir, 
Huginn Þór Arason, Kristín Ómarsdóttir, Magga Stína, Harpa Arnardóttir, Mundi, Kristinn 
G. Harðarson, Megas, Margrét Bjarnadóttir, Hilmar Örn Hilmarsson, Rikke Houd, Rán 
Flygenring, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Sara María Skúladóttir, Borghildur Ína 
Sölvadóttir, Hildigunnur Birgisdóttir, Theresa Himmer, Kristján Eggertsson og Margrét H. 
Blöndal.  

Viðburðurinn er hluti af  dagskrá Barnamenningarhátíðar 2010

www.dyndilyndi.is

LISTASAFN ÍSLANDS
17.4 - 2.5. 2010

• Sýning á verkum nemenda í Myndlistaskólanum, JL-húsinu, Hringbraut 121. 
• Sýning í Hugmyndahúsi Háskólanna á lokaverkefnum nemenda á 
   Myndlista- og Hönnunarsviði - umsóknarfrestur nýnema rennur út 1.júní.
• Dyndilyndi, á Barnamenningarhátíð í Listasafni Íslands. 
• Kynntar 3 nýjar námsbrautir, kl.15.30-16.30 báða sýningardagana:  TEIKNING, 
   TEXTÍL og MÓTUN, 2ja ára Diplómanám í samstarfi við Tækniskólann.       
   Umsóknarfrestur fyrir nám á haustönn 2010 til 31.maí.
  
                                                                  ALLIR VELKOMNIR vöfflur og kaffi

VORSÝNING 2010 
laugardag 17/4 og sunnudag 18/4                     klukkan 15 - 18 
Myndlistaskólinn í Reykjavík

www.myndlistaskolinn.iswww.dyndilyndi.is

Aðalfundur
Sjálfsbjörg félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu
heldur aðalfund þriðjudaginn 20. apríl kl 19:00

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál

Þeir einir hafa kosningarétt sem hafa 
greitt félagsgjaldið fyrir árið 2009. Félagsmenn 
eru hvattir til að mæta á fundinn.

Stjórnin

A
u
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Allt sem þú þarft…
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Lína hönnuðarins Laufeyjar Jóns-
dóttur undir merkinu Blik var 
sýnd á Reykjavík Fashion Festival 
í mars og fékk verulega góðar við-
tökur. Blik er lína sem er hönnuð 
af Laufeyju fyrir prjónafyrirtæk-
ið Varma og sýndi íslensku ullina 
í glænýju og nútímalegu ljósi. 

Laufey sótti innblástur línunn-
ar úr þjóðsögunni Þóruhólma en 
þar segir frá Jóni nokkrum bónda 
sem krækir óvart í belti sækon-
unnar Þóru þegar hann er á veið-
um og dregur hana um borð. 
„Mér fannst spennandi að leika 
mér með þessa sögu vegna þess 
að hún er nokkuð húmorísk. Hún 
afhjúpar leyndardóma íslenskrar 
náttúru og snertir skemmtilega á 
ástamálum,“ segir Laufey. „Hún 
staðfestir það sem flestir reyna 
að sannfæra vini í ástarsorg um: 
„Það eru fleiri fiskar í sjónum,“ 
og „þeir fiska sem róa“.“ Á flík-
um Laufeyjar má því sjá öngla-
mynstri bregða fyrir auk mynstra 
sem minna á hvítfyssandi öldur. 
Þess má geta að einnig eru fáan-
legar herraflíkur í prjónalínunni 
frá Bliki.  - amb

KVENLEG FÁGUN HJÁ BLIKI:

Þjóðsögur sagðar í prjóni

KVENLEGT Fallegur renndur kjóll með 
belti í mittið.

SVART OG HVÍTT 
Kvenleg prjóna dragt 
með öldumynstri.

RENDUR Síður 
svartur og 
hvítur trefill við 
hnébuxur og 
hneppta peysu.

Árum saman hef ég undrast þegar fatahönnuðir og tónlistarmenn segj-
ast sækja innblástur til íslenskrar náttúru. Ég er kannski svona mikill 
skeptiker en þegar krúttrokkarar halda því fram að hjartnæmir tónar 
þeirra séu endurspeglaðir úr íslenska landslaginu eða hipstera fata-
hönnuðir segjast grípa liti og mynstur úr náttúrunni þá hef ég alltaf 
á tilfinningunni að – þið vitið – þeir séu bara að segja þetta. Að þetta 
hafi orðið einhvers konar tíska. Ísland þótti töff og markaðsvænlegt 
að stimpla sig sem íslenskan listamann. Erlenda blaðamenn þyrsti líka 
í að heyra þetta: jú blessaðir verið þið, við drögum myrka tóna út úr 
hrauninu, mynstur úr hafinu og sönginn frá álfunum. 

En undanfarna daga held ég að ekkert hafi veitt manni jafn mikinn 
innblástur og villt, óhamin og tryllt íslensk náttúra. Listaverk eru að 

birtast okkur í formi gosstróka og gíga sem minna á teikn-
ingar eftir William Blake eða jafnvel málverk eftir Edvard 
Munch. Gosið er kannski ekki mjög túristavænlegt þessa 
dagana á meðan flugsamgöngur haldast niðri vegna ösku-
falls en þó sást í gær á vefsíðunni Blackbook.com fyrsta 

hipstervaran sem fæddist úr öllu þessu goshavaríi: 
fyrirtækið e-label fékk snilldarhugmyndina um að 
hanna kjól með mynd af gosinu á. Ég býst við að þetta 
sé fyrsta skrefið í áttina að allskyns gosvarningi frá 
Íslandi. Satanísk loftmyndin af gígunum í Eyjafjalla-
jökli sem fór um Facebook eins og eldur í sinu í gær 
er auðvitað fullkomin á boli, mynstur frá gufustrók-
um og öskulagi hlýtur að veita hönnuðum ómældan 

innblástur og eldfjallalitirnir svart, rautt og grátt 
eru auðvitað ekkert nema rokk og ról. Síðast en ekki 
síst benti tískumógullinn Egill Helgason á einstaklega 
gott mótíf á boli síðastliðinn mánudag þegar skýrslan 
góða leit dagsins ljós. Skýringarmynd af krosseigna-
tengslum fyrirtækja á Íslandi leit út eins og ógnvekj-
andi listaverk úr sömu satanísku smiðjunni og æpandi 
andlitið í gígnum. Nú er um að gera að tískufyrirtæki 

bregðist jafn snöggt við og E-label og reyni að skapa 
einhvern gróða úr þessum íslensku katastrófum. 

Innblásið af íslenskri náttúru

Blöðrupils í föl-
bleiku og svörtu 
frá Top Shop.

Ægilega sparileg og 
dömuleg taska frá Lanvin 
sem fæst á netaporter.com

OKKUR 
LANGAR Í

…

STUTT Fallegt blöðrulaga pils við föl-
bleika stutterma peysu.

Hunangslitað lakk á 
neglurnar frá Mac er 
dásamlega kvenlegt.

> NÝ ANDLIT HJÁ RISUNUM
Fyrirsæturnar Lara Stone og Liu Wen eru ný 
andlit í auglýsingum hjá Estée Lauder og Giorgio 
Armani. Wen er fyrsta kínverska fyrirsætan til að 
verða andlit Estée Lauder en talsmenn fyrirtæk-
isins segja fegurð hennar endurspegla nýja tíma. 
Giorgio Armani segir hins vegar fyrirsætuna Löru 
Stone vera ímynd nútímakonunnar, einstök, fáguð 
og kvenlega vaxin. 

Mataræði og heilsufar
Náttúrulækningafélag Íslands efnir til 
málþings í Hvammi, Grand Hótel Reykjavík 
þriðjudaginn 20. apríl 2010 kl. 20:00

Málþing Náttúrulækningafélags Íslands - 20. apríl 2010

Hollt mataræði - Gott heilsufar - Meiri lífsgæði!

Fundarstjóri:
Dr. Jan Triebel, yfirlæknir á Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði

Frummælendur:
Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við matvæla 
og næringarfræðideild HÍ 
“Hvernig verður þekkingin til”

Kolbrún Björnsdóttir, grasalæknir, Jurtaapótekinu 
“Matur – melting – upptaka”

Írís Judith Svavarsdóttir, Sjúkraþjálfari B.Sc, Lýðheilsu-
fræðingur MPH, HNLFÍ
“Heilbrigði óháð holdafari”

Hildur Guðmundsdóttir Stofnandi Yggdrasils
“Lífsstíll og menningarsjúkdómar”

Auk frummælenda í pallborði:
Heiða Björk Sturludóttir sagnfræðingur og umhverfis-
fræðingur.  Móðir drengs með Tourette heilkenni.

Allir velkomnir!
Aðgangseyrir 1.000 kr.
Frítt fyrir félagsmenn.

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Ingibjörg GunnarsdóttirDr. Jan Triebel

Kolbrún Björnsdóttir Írís Judith Svavarsdóttir

Hildur Guðmundsdóttir Heiða Björk Sturludóttir

· Hefur mataræði áhrif á heilsufar ?
· Hvað skiptir þyngd eða holdafar miklu máli ?
· Getur mataræði haft áhrif á sjúkdóma ?
· Geta orsakir sjúkdóma og ofnæmis tengst mataræði?



BIRNA Lagersala
Allt að 80% afsláttur
Hátún 6a

Opnunartími
Föstudaginn  15 Apríl       11-19
Laugardaginn 16 Apríl       11-18
Sunnudaginn  17 Apríl       13-17

Athugið aðeins í þessa 3 daga!

Nýtt kortatímabil

BIRNA 
concept shop

Skólavörðustígur 2
S: 445-2020

Nýjar vörur

Nýtt kortatímabil

www.birna.net
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> ENGIN ÖFUNDSÝKI

Leikkonan Jennifer Lopez bannaði eig-
inmanni sínum, söngvaranum Marc 
Anthony, að heimsækja sig á tökustað 
við tökur á kvikmyndinni The Back 
Up Plan því hún vildi ekki gera 
hann öfundsjúkan. Lopez þurfti 
að leika í nokkrum eldheitum 
ástarsenum og bað eiginmann-
inn því vinsamlegast að halda 
sig fjarri.

Benni B-Ruff og Gísli Gald-
ur standa fyrir Pabbahelg-
um á Kaffibarnum. Þeir 
félagar segja föðurhlut-
verkið hafa opnað nýjar 
víddir en vilja þó ekki alveg 
gefa skemmtanalífið upp á 
bátinn.

Plötusnúðarnir og feðurnir Bene-
dikt Freyr Jónsson, betur þekktur 
sem Benni B-Ruff, og Gísli Gald-
ur Þorgeirsson standa fyrir Pabb-
ahelgum, nýjum tónlistarkvöldum 
sem haldin verða mánaðarlega á 
Kaffibarnum. Fyrsta Pabbahelgin 
fer fram í kvöld og er miklu stuði 
lofað.

Aðspurðir segja plötusnúðarn-
ir að hugmyndin að Pabbahelgun-
um hafi kviknað þegar unnustur 
þeirra voru óléttar og þeir ákváðu 
að þeyta skífum saman skyldi eitt-
hvað út af bera. „Við höfðum spil-
að saman sem tvíeyki af og til 
um nokkurt skeið og ákváðum að 
„bakka“ hvor annan upp á meðan 
unnustur okkar voru óléttar þannig 
að ef annar okkar þyrfti að hlaupa 
frá þá gæti hinn klárað giggið. Við 
ákváðum einnig að spila saman síð-
ustu giggin fyrir og eftir fæðingu 
hjá hvor öðrum af sömu ástæð. 
Stuttu síðar tókum við að okkur 
að spila heila helgi og einn félagi 
okkar skírði helgina pabbahelgi í 
gríni og þannig varð nafnið eigin-
lega til,“ útskýrir Benedikt.

Strákarnir munu spila fjölbreytta 

tónlist á umræddum kvöldum og 
ætla ekki helga sig einni ákveð-
inni tónlistarstefnu. „Við ætlum að 
brjóta þetta svolítið upp og spila 
fjölbreytta tónlist þannig að fólk sé 
ekki að dansa við sama taktinn allt 
kvöldið,“ segir Gísli Galdur. 

Spurðir út í föðurhlutverkið 
segja þeir það yndislegt og að það 
hafi opnað nýjar víddir að eignast 
barn. Þeir segjast þó ekki ætla að 
gefa spilamennskuna upp á bát-
inn strax þrátt fyrir að vera orðn-
ir feður. „Maður mun seint hætta 
að spila og örugglega ekki fyrr en 
dóttir mín fer að mæta á Kaffibar-
inn, þá segi ég þetta komið gott,“ 
segir Gísli Galdur og hlær.

Pabbahelgin hefst stundvíslega 
klukkan 23.00 í kvöld.

  sara@frettabladid.is 

Hætta ekki að spila fyrr en 
börnin mæta á Kaffibarinn

SPILAGLAÐIR FEÐUR Gísli Galdur og Benni ásamt frumburðum sínum, Hrafni Darra Benediktssyni og Bríeti Eyju Gísladóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vöruhönnuðurinn Ragnheiður 
Margeirsdóttir og fatahönnuður-
inn Íris Sigurðardóttir standa á 
bak við hönnunarteymið Varius 
og hanna þær meðal annars fal-
lega púða, veggskraut, hálsmen 
og skóskreytingar. Nafnið Varius 
er fengið úr latneska heitinu yfir 
þá tegund hrafna sem finnast hér 
á landi.

Ragnheiður og Íris hafa hann-
að saman undir Varius-nafninu 
frá því í lok nóvember og hefur 
samvinnan að þeirra sögn geng-
ið vonum framar. „Við höfum 
ekki þekkst lengi en erum báðar 
útskrifaðar frá LHÍ og þegar við 
hittumst þá small þetta bara ein-
hvern veginn saman. Þrátt fyrir að 
ég sé vöruhönnuður að mennt og 
Íris fatahönnuður þá vinnum við 
allar vörurnar saman,“ útskýrir 
Ragnheiður. Vörurnar hafa feng-
ið góðar viðtökur og segir hún að 

Facebook hafi hjálpað þeim mikið 
við að kynna Varius fyrir fólki.

Hönnun Varius, líkt og nafnið 
sjálft, sækir innblástur til hrafns-
ins og segist Ragnheiður mjög 
heilluð af fuglinum. „Við höfum 
báðar mikið dálæti á hrafninum og 
þegar maður fer að rannsaka hann 
frekar, til dæmis hvernig hann 
birtist manni í þjóðsögum og hjá-
trú, þá getur maður ekki annað en 
heillast enn meira af honum.“

Ragnheiður og Íris hafa selt 
hönnun sína á Pop Up mörkuðum 
sem haldnir eru mánaðarlega og 
bjóða upp á íslenska hönnun beint 
frá framleiðanda, en slíkur mark-
aður fer fram á Kaffi Sólon í dag á 
milli klukkan 12 og 18.  - sm

Sækja innblástur til krumma

VARIUS Vöruhönnuðurinn Ragnheiður 
Margeirsdóttir og fatahönnuðurinn 

Íris Sigurðardóttir hanna saman undir 
nafninu Varius. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Verkefnið gengur mjög vel. Þetta er búin 
að vera frábær upplifun. Allir hafa verið 
vinalegir og opnir og til í verkefnið,“ segir 
danski ljósmyndarinn Søren Rønholt.

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
viku þá vinnur Søren að bók um konur á 
Norðurlöndunum. Hann kom til landsins 
til að taka myndir af tíu íslenskum konum, 
nöktum á heimilum sínum. Þegar Frétta-
blaðið náði í Søren var hann búinn að 
mynda átta konur. Hann var mjög ánægð-
ur með hjálpina sem hann hefur fengið við 
verkefnið hér á landi – en skyldu fyrirsæt-
urnar hafa verið feimnar?

„Allir eru feimnir, ég er feiminn og kon-
urnar eru feimnar,“ segir Søren. „Það þarf 
alltaf brjóta niður múra í samskiptum og 
öllum er búið að líða vel í tökunum.“ Søren 

vill ólmur sýna afraksturinn í galleríi á 
Íslandi, en þeir sem hafa áhuga geta sett 

sig í samband við hann í gegnum heima-
síðuna roenholt.dk. Søren hyggst yfirgefa 
landið á sunnudaginn, en óvíst er hvort 
hann kemst vegna eldgossins í Eyjafjalla-
jökli. „Ég fer vonandi heim á sunnudag-
inn,“ segir hann og hlær. „Ég ferðaðist um 
Suðurland í vikunni til að skoða jökla. Við 
gistum eina nótt á bæ með nafni sem ég 
kann ekki að bera fram. Svo um morgun-
inn sáum við í fréttunum að það væri eld-
gos í jöklinum og við urðum að aka hina 
leiðina heim. Það var 12 tíma akstur.“

Søren grét ekki ferðalagið, enda mikill 
náttúruunnandi. „Það var mjög fallegt,“ 
segir hann. „Veðrið var gott og ég sá 
miklu meira af Íslandi en ég bjóst við. Ég 
var heppinn að fjallið byrjaði að gjósa.“

 - afb

Nektarmyndatökurnar heppnuðust vel

STRANDAGLÓPUR? Óvíst er hvort Søren kemst 
heim á sunnudag eins og hann ætlaði sér. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég er að fara að sjá um mótorsport 
í Ríkissjónvarpinu,“ segir Valgeir 
Magnússon – oftast þekktur sem 
Valli sport.

Valli snýr aftur á skjá lands-
manna um helgina og lýsir opnu 
Evrópukeppninni í Formúlu 3. 
Á meðal keppenda er ökuþórinn 
Kristján Einar – ef eldgosið í Eyja-

fjallajökli leyfir liðinu hans að kom-
ast á áfangastað. Valli sást fyrst í 
sjónvarpi í þættinum Með hausverk 
um helgar sem hann stýrði ásamt 
Sigga Hlö félaga sínum, en hann 
segir að sá þáttur sé ekki væntan-
legur aftur.

„Ég kem til með að lýsa Formúlu 
3 og vera með stuttan þátt á undan 
þar sem fjallað verður almennt um 
mótorsport; hvað er að gerast úti í 
heimi og í íslensku mótorsporti,“ 
segir Valli. „Þættirnir verða alltaf 
þegar það verður keppt í Formúlu 
3 – sextán skipti í sumar og fram á 
haust.“ Þættirnir verða 20 mínútna 
langir og Valli fær til sín gesti úr 
íslenska mótorsportheiminum. „Við 
spjöllum um hvað er að gerast hér 
heima og förum líka yfir hvað er að 
gerast í öðrum kappakstri,“ segir 
Valli.  - afb

Valli mótorsport

MÆTTUR AFTUR Valli Sport stýrir þætti 
um mótorsport í Ríkissjónvarpinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ný 4. vikna krakkajóganámskeið hefst 19. apríl hjá 
Jóga Stúdíó Stórhöfða 17.

2–4 ára » mánudagar klukkan 16:30–17:00

5–7 ára » miðvikudagar klukkan 16:30–17:00

8-10 ára » föstudagar klukkan 16:30–17:00

Skráning í síma 772 1025 og 695 8464

Verð aðeins 5.000 kr.

Krakkajóga

Nánari upplýsingar á
jogastudio.org

Stórhöfði 17 
(gengið inn um Veggsport)

Kynningarfundur um 
umhverfismál

  

Umhverfisdagur iðnfyrirtækjanna Norðuráls Grundartanga ehf. 
og Elkem Ísland ehf. verður haldinn þriðjudaginn 20. apríl 

kl. 13:00 til 20:30 á Hótel Glymi, Hvalfjarðarströnd.

Fulltrúar fyrirtækjanna beggja greina frá starfseminni 
og árangri í umhverfismálum. Auk þess kynnir Jóhanna 

Weishappel, sérfræðingur í umhverfismálum, niðurstöður 
umhverfisvöktunar sem verkfræðistofan Mannvit hefur 

yfirumsjón með fyrir iðjuverin í Hvalfirði. Kynningin verður 
kl. 13:30 en niðurstöðurnar eru einnig birtar á veggspjöldum 

sem hanga uppi allan sýningartímann.

Áhugasamir eru hvattir til að koma á fundinn.



RISA
MARKAÐUR
ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

er nú í B&L Húsinu Grjóthálsi

Útsöluvörur frá

Hinn eini sanni

Opið alla daga frá 12 - 18

LAUGARDAG

SUNNUDAG

12-18

12-18

Ný sending af útivistarvörum,
fatnaði og skóm
Ný sending af útivistarvörum,
fatnaði og skóm
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SÍMI 564 0000

16
16
L
10
10
12
L
L
10
7

550kr.

SÍMI 462 3500

10
12

DATE NIGHT   kl. 8 - 10
PRECIOUS   kl.4 - 6

SÍMI 530 1919

12
L
L
L
16
12
12
14
12
12
L

12
L
L
10
16
16
16
L
L
L
L

VIDEOCRAZY   kl. 4   íslenskur texti 
THE LIVING MATRICX kl. 4  íslenskur texti
FANTASTIC MR. FOX kl. 4 - 6  íslenskur texti
CRAZY HEART        kl. 5.45 - 8  íslenskur texti
UN PROPHÉTE        kl. 6 - 9  enskur texti
THE YOUNG VICTORIA kl. 6  íslenskur texti
RUDO Y CURSI        kl. 8  íslenskur texti
UNTIL THE LIGHT TAKES US kl. 10 enskt tal
BURMA VJ        kl. 10   íslenskur texti
THE MESSENGER        kl. 10.15  íslenskur texti
THE COVE        kl. 4 - 8  íslenskur texti
SUNNUDAGURINN 18. APRÍL
VIDEOCRAZY   kl. 8   íslenskur texti 
NOWHERE BOY  kl. 10  íslenskur texti
FANTASTIC MR. FOX kl. 4 - 8  íslenskur texti
CRAZY HEART        kl. 5.45 - 8 - 10.15  ísl. texti
UN PROPHÉTE        kl. 6 - 9  enskur texti
TRIAGE  kl. 6  íslenskur texti
BLACK DYNAMITE kl. 6  íslenskur texti
HACHIKO: A DOG´S STORY kl. 4 enskt tal
DIALOG        kl. 4   íslenskur texti
FOOD INC.        kl. 4  íslenskur texti
IMAGINARIUM OF DR. PA... kl. 10.15  íslenskur texti

SÍMI 551 9000

L
12
L
10
10
14
12

THE SPY NEXT DOOR kl.3.40 - 5.50 - 8 
CLASH OF THE TITANS 3D kl.3              - 5.30 - 8 - 10.30
DEAR JOHN kl. 8 - 10.20
KÓNGAVEGUR  kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE GOOD HEART  kl. 5.50
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 3 - 10.10
LOVELY BONES  kl. 3  

650kr.

650kr.

THE CRAZIES kl. 8 - 10.15 
THE CRAZIES LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE SPY NEXT DOOR kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8  
DATE NIGHT kl. 6 - 8 - 10
DATE NIGHT LÚXUS kl. 1 - 3
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl.5.40 - 8 - 10.20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D kl.1                  - 3.20 - 5.40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D kl.1 - 3.20
NANNY MCPHEE kl.1 - 3.20
BOUNTY HUNTER  kl. 10.15 

ÍSÍMISÍMISÍMI 564564 564 000000 000000

NÝTT Í BÍÓ!

16. APRÍL - 6. MAÍ Í REGNBOGANUM
24 GÆÐAMYNDIR FRÁ ÖLLUM HEIMSHORNUM

Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um
hjón á ótta í bullandi vandræðum! hjón á ótta í bullandi vandræðum!

Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um 
hjón á ótta í bullandi vandræðum! 

Stórskemmtilegur gamanhasar með Jackie ChanStórskemmtilegur gamanhasar með Jackie Chan
og Magnúsi Scheving sem leikur óvin númer 1!og Magnúsi Scheving sem leikur óvin númer 1!

Stórskemmtilegur gamanhasar með Jackie Chan
og Magnúsi Scheving sem leikur óvin númer 1!

950950950

950950950

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14 14

14

L

L

L

L

L

L L

L

L

L

L

10

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND STÚTFULL AF 
SPENNU HASAR OG FLOTTUM TÖLVUBRELLUM

SVALASTA MYND ÁRSINS ER KOMIN!

�����
EMPIRE - Chris Hewitt

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

KICK ASS kl. 12:40 -3 -5:30 - 8 -8:10-10:30 -10:50
KICK ASS kl.  1:30 - 4 - 6:30 - 9:40
CLASH OF THE TITANS kl. 5:40(3D) - 8(3D) - 10:30(3D)

AÐ TEMJA DREKANN  M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) 
AÐ TEMJA DREKANN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
HOT TUB TIME MACHINE kl.1:30-3:40-5:50 -8-10:10
WHEN IN ROME kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
THE BLIND SIDE kl. 8 
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:30

KICK ASS                    kl. 5:50D - 8:10D - 10:40D

CLASH OF THE TITANS 3D kl. 8:10(3D) - 10:30(3D)

CLASH OF THE TITANS kl. 5:50 - 10:30
HOT TUB TIME MACHINE kl. 3:50 - 8:10
TEMJA DREKANN M/ ísl. Tali kl.1:40(3D)-3:50(3D)-6(3D)

ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 1:30(3D) - 3:50(3D)

PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tal kl. 1:30

HOT TUB TIME MACHINE kl. 5:50 - 8 - 10:10
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl. 3:40 - 8 
CLASH OF THE TITANS kl. 5:40 - 10:10
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tal kl. 1:30 - 3:40 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM M/ ísl. Tal kl. 1:30

KICK ASS                               kl 4 - 6 - 8 - 10:20
AÐ TEMJA DREKANN SINN ísl. kl  2 - 4 
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ens. kl  6
CLASH OF THE TITANS - 3D              kl 8 -  10:20
WHEN IN ROME kl. 2 

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE CRAZIES 8 og 10 16

THE SPY NEXT DOOR 2(600 kr) 4.10 og 6 L

DATE NIGHT 6, 8 og 10 10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS 6, 8 og 10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D 2(900 kr) 4 - 3D L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG 2(600 kr)  Aðeins sýnd sunnudag L

ÍSLENSKT TAL

H.G. -MBL

AÐEINS SÝND SUNNUDAG

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Kvikmyndir  ★★★★

Rudo y Cursi
Rudo og Cursi

Leikstjóri: Carlos Cuarón. Aðal-
hlutverk: Gael García Bernal, 
Diego Luna, Guillermo Francella. 
Sýnd á Bíódögum Græna ljóssins

Bræðurnir Cursi og Rudo búa 
við kröpp kjör í litlum bæ í Mex-
íkó. Rudo hefur fyrir fjölskyldu 
að sjá en Cursi er laus og liðug-
ur og þráir að fara til Bandaríkj-
anna og slá í gegn sem söngvari. 
Rudo er illu heilli spilafíkill og 
tapar matarpeningum og lausa-
munum fjölskyldunnar reglulega 
í póker með félögum sínum. Ann-
ars er knattspyrna helsta dægra-
dvöl bræðranna og báðir búa þeir 
yfir miklum hæfileikum á vellin-
um. Cursi er frábær markaskorari 
og stóri bróðir hans er engu síðri 
markvörður.

Hinn sjúklega sæti Gael García 
Bernal leikur Cursi með yfirveg-
uðum tilþrifum og Diego Luna er 
engu síðri í hlutverki hins ólukku-
lega en í raun hjartahreina bróður 
hans sem býr við þá bölvun að vera 
markvörður og er því dæmdur til 
þess að vera alltaf aftastur.

Fyrir tilviljun uppgötvar 
umsvifamikill umboðsmaður fót-
boltamanna bræðurna og í kjöl-
farið tekur líf þeirra stórkost-
legum breytingum. Þeir flytja til 
stórborgarinnar og verða atvinnu-
menn hvor hjá sínu knattspyrnu-
liðinu. 

Stjarna Cursi rís hratt eftir að 
hann sýnir snilldartakta í sínum 
fyrsta leik. Afbrýðisamur og 

gramur fylgir Rudo svo í kjölfar-
ið en fær síðan heldur betur tæki-
færi til að láta ljós sitt skína í 
markinu.

Í draumum beggja bræðra er þó 
fall þeirra falið. Cursi hefur meiri 
áhuga á að slá í gegn sem söngv-
ari en boltasparkari þrátt fyrir 
sorglegan skort á hæfileikum á 
því sviði auk þess sem hann verð-
ur, samkvæmt kúnstarinnar regl-
um um fótboltahetjur, uppteknari 
af því að sofa hjá frægri gellu og 
skemmta sér heldur en að skora 
mörk. Rudo spilar svo jafnóðum 
frá sér atvinnumannslaununum 
þannig að bræðurnir eru báðir í 
úlfakreppu þegar lið þeirra mæt-
ast í úrslitaleik þar sem við blas-
ir að sá þeirra sem tapar er búinn 
að vera. Staða Rudos er orðin það 
slæm að hjá honum eru líf og limir 
að veði en Cursi þarf aðeins að ótt-
ast um feril sinn.

Grunnstefið í myndinni er hið 
mjög svo kunnuglega minni um 
saklausa sveitadrenginn sem 
tapar áttum í stórborginni þar 
sem freistingar og flárátt fólk 
bíða hans við hvert horn. Saga 
bræðranna er samt bæði falleg og 
átakanleg þannig að maður hrífst 
með þeim inn í glysheim atvinnu-
mennskunnar og þjáist með þeim 
þegar halla fer undan fæti. Spenn-
an í úrslitaleiknum er síðan svo 
mögnuð að jafnvel þeir sem hafa 
ekki hundsvit á fótbolta og vita 
varla hvað leikurinn gengur út á 
standa á öndinni þegar bræðurnir 
mætast innan vítateigs.

Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Áhrifarík og falleg mynd 
sem tengir mjög skemmtilega saman 
baráttuna við lífið og tilveruna og 
stríðið inni á fótboltavellinum.

Bræðrabylta á sparkvelli

Leikkonan Cameron Diaz leikur á móti fyrr-
um kærasta sínum, söngvaranum Justin 
Timberlake, í myndinni Bad Teacher og að 
sögn sjónarvotta daðra þau linnulaust. Diaz 
og Timberlake slitu sambandi sínu árið 2007 
og tók hann stuttu síðar saman við leikkon-
una Jessicu Biel. 

„Hann vissi að það mundi særa Jessicu 
tæki hann þetta hlutverk að sér og nú rífast 
þau stanslaust. Á meðan skemmta Camer-
on og Justin sér hið besta saman við tökur á 

myndinni,“ var haft eftir heimildarmanni. 
„Þau rífast mikið og Justin finnst Jessica 
vera öfundsjúk og í hvert sinn sem þau ríf-
ast sækist Justin meira í félagsskap Camer-
on.“

Daðra á tökustað

RÍFAST MIKIÐ Justin Timberlake og 
Jessica Biel rífast mikið og á sambandið 

víst að standa á brauðfótum.
NORDICPHOTOS/GETTY

ÁLFABAKKI
3D og 2D ísl tali 
kl. 1.30

SELFOSSI
m/ísl tali 
kr 650 kl. 1.30

KRINGLAN
3D  m/ísl tali 
kr 950 kl. 1.40

AKUREYRI
3D  m/ísl tali 
kr 950 kl. 2

KEFLAVÍK
m/ísl tali 
kr 650 kl. 1:30

SPARBÍÓ
SPARBÍÓ KR 650 KL. 12.40 Í ÁLFABAKKA

KR 950 Á 3D 
KR. 650 Á 2D

TILBOÐSVERÐ

650kr.

 KL.1 SMÁRABÍÓ

950kr.

 KL.3 HÁSKÓLABÍÓ 3D  KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ
 KL.1 SMÁRABÍÓ

650kr.

 KL.1 SMÁRABÍÓ 3D
950kr.

 KL.1 SMÁRABÍÓ 2D
650kr.
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Bandaríski leikarinn Charlie Sheen hefur 
tjáð sig um myndir sem náðust af honum 
læðast út af meðferðarheimili í dulargervi 
til að ræða við unga stúlku. Talsmaður 
Sheens gaf frá sér tilkynningu í gær þar sem 
atvikið er útskýrt. „Konan sem um ræðir er 
systir eins meðferðarfélaga Sheens og hann 
fór að hitta hana sem lið af tólf spora kerf-
inu. Hann vissi að ljósmyndarar myndu veita 
honum eftirför og þess vegna setti hann á 
sig gerviskegg,“ sagði talsmaður leikar-
ans. Mörgum þykir útskýringin þó held-
ur langsótt.

Sheen er góður vinur

GÓÐUR VINUR Charlie Sheen dulbjó sig til að 
hitta systur eins meðferðarfélaga síns.

NORDICPHOTOS/GETTY

Eldgosið varð til þess að Sólstafir 
komust ekki til London þar sem 
hljómsveitin átti að spila á JaJaJa-
kvöldi sem ritstjóri tímaritsins 
Metal Hammer setti saman.

Camilla Parker-Bowles, eiginkona 
Karls Bretaprins, sendi frá sér yfir-
lýsingu í gær þar sem hún tilkynnti 

að hún gæti ekki 
mætt í jarðarför 

Lechs Kaczynski, 
forseta Póllands, 
en hann lést 
í flugslysi í 
síðustu viku. 
Camilla 

komst ekki 
frá London 
vegna eld-
gossins.

Það er fleira aðalborið fólk sem 
er í miklum vandræðum því flestir 
afmælisgestir Margrétar Þórhildar 
eiga í stökustu vandræðum með 
að koma sér til Kaupmannahafnar 
vegna eldgossins í Eyjafjalla-
jökli.  Dorrit Mouss-
aieff heldur uppi 
heiðri Íslend-
inga á meðan 
fulltrúar frá 
konungsgörðum 
Spánar, Hollands 
og hins útlæga 
konung dæmis 
Grikklands 
eru ekki 
mættir.

Cheryl Cole neyddist 
til að aflýsa tónleik-
um sínum í Madríd 
vegna eldgossins. 
Hún gat ekki flogið 

frá Heathrow til 
Spánar.

John Cleese reiddi fram tæplega 
sjö hundruð þúsund krónur í leigu-
bílaferð frá Ósló til Brussel. Cleese 
sagði Íslendinga ekki geta stjórnað 
eldfjöllum frekar en bönkum þótt 
hann hefði sjálfur leikið í frægum 
Kaupþings-auglýsingum. 

Margir af þeim ferðalöngum sem 
hafa þurft að hætta við sumarfrí 
sín virðast hafa átt sparifé í íslensk-
um bönkum. Áhugaljósmyndari frá 
Norður-Wales, Richard Birch, sagði 
í samtali við norðurvelskan vefmiðil 
að hann væri búinn að 
fá nóg af Íslandi. „Ísland 
eyðilagði bankabókina 
mína og sumarfríið 
mitt. Ég er mjög 
vonsvikinn.“

Kanadíski söngvarinn Rufus Wainwright 
vill meina að rapparinn 50 Cent sé samkyn-
hneigður. „Ég er mikill aðdáandi raunveru-
leikaþátta líkt og Keeping Up with the Kar-
dashians, mér finnst hárið, skartið, bílarnir 
og fötin flott. Og ég elska 50 Cent, hann er 
mjög kynþokkafullur og frábær textahöfund-
ur. 

Og hann er samkynhneigður,“ sagði 
Wainwright í nýlegu viðtali. Þegar blaða-
maðurinn spurði söngvarann hvaðan 
hann hefði þá vitneskju svaraði hann: 
„Lítil rödd í höfði mér segir það.“

Er 50 Cent hommi?

SAMKYNHNEIGÐUR Rufus Wainwright vill meina 
að 50 Cent sé samkynhneigður.

 NORDICPHOTOS/GETTY

ELDGOSIÐ

SANYL
ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

Sumargjafir handa þér og þeim
sem þér þykir vænst um.

next og þú blómstrandi saman
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KRAFTLYFTINGAR Á fimmtudag 
gengu kraftlyftingamenn aftur 
inn í Íþrótta- og ólympíusamband 
Íslands eftir áralanga fjarveru. 
Þá var Kraftlyftingasamband 
Íslands stofnað en undirbúning-
ur þess hefur staðið síðan á vor-
mánuðum 2009.

Þetta er mikill áfangi fyrir 
kraftlyftingamenn sem nú koma 
meðal annars til greina á nýjan 
leik í kjöri á íþróttamanni ársins. 

Íþróttamenn utan ÍSÍ sem vildu 
ekki gangast undir lyfjaeftirlit 
Ólympíusambandsins hafa ekki 
komið til greina í kjörinu síðustu 
ár.

Sigurjón Pétursson, sem lengi 
sat í stjórn HSÍ, var kjörinn for-
maður Kraftlyftingasambandsins 
og með honum í stjórn eru Birgir 
Viðarsson, Gry Ek Gunnarsson, 
Guðjón Hafliðason og Einar Már 
Ríkharðsson.    - hbg

Gamlir félagar komnir aftur í raðir ÍSÍ:

Kraftlyftingasamband 
stofnað á nýjan leik

KÖRFUBOLTI Ingi Þór Steinþórsson 
og lærisveinar hans í Snæfelli eru 
þegar búnir að setja met í sögu 
úrslitakeppninnar með því að kom-
ast alla leið í lokaúrslitin. Snæfell 
er fyrsta liðið sem kemst svo langt 
eftir að hafa endað neðar en í 5. 
sæti í deildarkeppninni.

Snæfell tryggði sér 3-2 sigur í 
einvíginu á móti KR með því að 
vinna Íslandsmeistarana þrisvar 
í röð á þeirra eigin heimavelli í 
DHL-höllinni. 

Lið úr 6. sæti hafði áður náð 
lengst í undanúrslit en bæði lið 

Tindastóls (2003) og Keflavíkur 
(1998) töpuðu í oddaleik í undan-
úrslitum og áttu því metið áður en 
Snæfell fór alla leið í fyrrakvöld.

Sigurður Þorvaldsson skoraði 
28 stig fyrir Snæfell í oddaleik-
leiknum sem er það mesta sem 
Íslendingur hefur skorað í odda-
leik um sæti í lokaúrslitum síðan 
árið 1998. 

Það hafa aðeins tveir íslensk-
ir leikmenn skorað meira í svona 
leik og unnið. Ívar Webster skor-
aði 31 stig fyrir Hauka á móti Val í 
undanúrslitum 1985 og Valur Ingi-

mundarson skoraði 29 stig fyrir 
Njarðvík í sigri á Val í undanúr-
slitum 1988. 

Snæfellsliðið bjó að því að hafa 
Pálma Frey Sigurgeirsson innan-
borðs en hann þekkir ekkert annað 
en að vinna Snæfell-KR seríu. 

Pálmi var langhæstur í plús og 
mínus í einvíginu en hann var líka 
með Snæfelli þegar liðið sló KR út 
úr átta liða úrslitum 2005 en spil-
aði með KR þegar liðið sló Snæfell 
út 2006 (8 liða úrslit) og 2007 (und-
anúrslit). 

  - óój

Snæfell endurskrifaði sögu úrslitakeppninnar er liðið sló út KR í fyrrakvöld:

Fyrsta liðið úr 6. sæti í úrslit

Úrslitarimma N1-deildar kvenna hefst á morgun klukkan 16.00 í 
Vodafone-höllinni. Þar mætast Reykjavíkurfélögin Valur og Fram. 
Valsliðið er langreyndasta lið landsins og líka það langelsta. Í 
liðinu eru margar „gamlar“ kempur og þær eiga það líka margar 
sameiginlegt að hafa aldrei unnið stóran titil. 

Hrafnhildur Skúladóttir hefur verið ein besta 
handboltakona landsins í fjölda ára. Hún 
verður 33 ára síðar á árinu og stefnir á 
að vinna einn stóran í ár.

„Það er heldur betur kominn tími 
á einn titil hjá mér. Ég hætti ekki fyrr, 

þær verða að láta mig vinna ef þær vilja 
losna við mig úr boltanum. Annars spila ég bara þar til ég 
verð 44 ára,“ segir Hrafnhildur létt og hlær við. Aðalá-
stæðan fyrir titlaleysinu er sú staðreynd að hún lék lengi 
erlendis og spilaði ekki með bestu liðunum hér heima. 
Hún segir aldursmuninn á Valsliðinu og hinum 

stundum vera fyndinn. „Þegar skipt er í yngri á móti eldri á æfing-
um komast 26 ára í yngri. Ég var komin í eldri þegar ég var 19 
ára,“ segir Hrafnhildur og hlær dátt. „Ég held við séum fimm 
yfir þrítugu í liðinu.“

Hrafnhildur segist ekki ætla að hætta í boltanum þó svo 
hún verði meistari núna. „Ég þoli það alveg að vinna fleiri en 

einn titil. Svo hef ég líka verið heppin með heilsuna og 
vil miklu frekar spila handbolta en að djöflast ein 

í ræktinni. Það er ekki fyrir mig,“ segir Hrafn-
hildur en hvað finnst henni um þá umræðu 
að Valsliðið sé „lúseralið“ sem hafi aldrei 
unnið neitt? „Ég er algjörlega ósammála 
því. Við værum lúserar ef við hefðum gefist 
upp og hætt,“ segir Hrafnhildur ákveðin og 
bendir á að þær Brynja Steinsen og Nína K. 
Björnsdóttir hefðu unnið titla en þær spila 
samt nánast ekkert með liðinu.

HRAFNHILDUR SKÚLADÓTTIR:  EIN BESTA HANDBOLTAKONA LANDSINS HEFUR ALDREI UNNIÐ STÓRAN TITIL

Verða að láta mig vinna ef þær vilja losna við mig

N1 Deildin

KONUR
Sunnudagur

Vodafone höll Valur - Fram 16:00

2009 - 2010

LEIKUR 1

 1 Portsmouth – Aston Villa  
 2 Atalanta – Fiorentina  
 3 Bari – Napoli  
 4 Cagliari – Palermo  
 5 Catania – Siena  
 6 Lazio – Roma  
 7 Sampdoria – Milan  
 8 Halmstad – GAIS  
 9 Gefl e – Örebro  
 10 Häcken – Mjällby  
 11 Kalmar FF – AIK  
 12 Trelleborg – Brommapojkarna  
 13 Bor. Dortmund – Hoffenheim  

EVRÓPUBOLTINN 18.–19. APRÍL 2010

15. LEIKVIKA

Vegna breytinga hjá Svenska spel er Sunnudagsseðillinn 
annar en í prentaðri leikskrá. Réttur seðill er svona:

SÖLU LÝKUR 18. APRÍL KL. 12.00 

1 X 2

> Búin að bíða í 20 og 27 ár

Úrslitaeinvígi Vals og Fram um Íslandsmeistaratitilinn í 
N1 deild kvenna í handbolta hefst á morgun. Fram (19 
Íslandsmeistaratitlar) og Valur (12) eru tvö sigursæl-
ustu kvennalið í sögunni en hafa bæði þurft að bíða 
lengi eftir Íslandsmeistaratitli. Fram vann síðast fyrir 
20 árum eða vorið 1990 en síðasti Íslandsmeistaratitill 
Valskvenna kom í hús sjö árum áður 
eða 1983. Hvorugu félaginu hefur 
tekist að vinna Íslandsmeistaratit-
ilinn í úrslitakeppni, Valur komst 
í úrslit 2004 (1-3 tap fyrir ÍBV) en 
Fram tapaði 0-3 fyrir Stjörnunni í 
lokaúrslitum 1995 og 2009. 

HANDBOLTI Strákarnir okkar stigu 
jákvætt skref í átt að því að leggja 
Frakkland að velli í gær er þeir 
náðu mögnuðu jafntefli gegn 
Frökkum í kaflaskiptum leik.

Fyrri hálfleikur var arfaslakur 
hjá íslenska liðinu. Sóknarleikur-
inn svolítið hægur og leikmenn 
létu Thierry Omeyer verja allt frá 
sér en hann var með um 70 pró-
sent markvörslu framan af hálf-
leiknum.

Á sama tíma var varnarleikur 
íslenska liðsins í molum. Varnar-
mennirnir réðu ekkert við Nikola 
Karabatic sem var potturinn og 
pannan í spili Frakka sem fyrr. 
Ef hann skoraði ekki opnaði hann 
vörnina fyrir félaga sína sem skil-
uðu boltanum ítrekað í netið. Hann 
skoraði úr öllum fjórum skotum  
sínum í hálfleiknum og gaf sjö 
stoðsendingar.

Það var engin stemning í vörn-
inni og leikmenn alls ekki nógu 
grimmir. Vissulega var þetta vin-
áttulandsleikur en það var alger 
óþarfi að sýna Frökkunum svo 
mikla virðingu að tekið var á þeim 
eins og postulínsstyttum. Leik-
menn báru allt of mikla virðingu 
fyrir Frökkunum en það má alveg 
lemja á þessum mönnum og óskilj-
anlegt að leikmenn hafi verið með 
silkihanskana á lofti.

Frakkarnir þökkuðu pent fyrir 
þessa linu og lélega vörn með því 
að skora auðveld mörk og þeir 
náðu mest átta marka forskoti í 
hálfleiknum, 7-15. Ísland átti smá 
sprett undir lokin og minnkaði 
muninn í fimm mörk, 12-17, og gaf 
sér um leið smá von.

Hinn ungi Haukamarkvörð-
ur, Aron Rafn Eðvarðsson, kom 
í markið í sínum fyrsta landsleik 
undir lok fyrri hálfleiks. Hann 
varði þá strax vel og hélt upptekn-
um hætti í upphafi síðari hálfleiks 
og þökk sé honum náði Ísland að 
klóra sig aftur inn í leikinn. 
Íslenska liðið náði að minnka mun-
inn í tvö mörk, 16-18, en þá sögðu 
Frakkar hingað og ekki lengra og 
náðu muninum aftur í fimm mörk, 
17-22, þó svo Omeyer hefði farið úr 
markinu í hálfleik og Karaboue 
hefði ekki varið skot fyrr en eftir 

16 mínútur. Þessi slaka markvarsla 
franska liðsins gaf strákunum von 
og þeir neituðu að gefast upp og 
komu sér aftur inn í leikinn. Ólaf-
ur Stefánsson var þess utan held-
ur betur dottinn í gírinn og með 
hann í banastuði í broddi fylking-
ar keyrðu strákarnir á Frakkana 
og komust að lokum yfir.

Lokakaflinn var æsilegur þar 
sem Björgvin Páll varði meðal 
annars tvö víti en lukkan lék við 
Frakka því þeir tóku fráköstin en 
náðu ekki að skora og því var jafn-
tefli niðurstaðan.

„Liðið sýndi stórkostlegan kar-
akter hér í dag. Við byrjuðum ekki 
nógu vel og það vantaði grimmd í 
liðið. Hægt og sígandi löguðum við 
okkar leik og ég sagði við strákana 
að við værum enn inn í leiknum í 
hálfleik þó svo við værum fimm 
mörkum undir,“ sagði Guðmundur 
Guðmundsson landsliðsþjálfari.

„Við sýndum síðan gríðarlega 
baráttu, magnaðan varnarleik og 

markvarslan var einnig mjög góð 
í síðari hálfleik. Ég er mjög sátt-
ur við þessa niðurstöðu. Þetta er 
skref í rétta átt því markmiðið 
var að nálgast þá. Vonandi getum 
við tekið eitt skref í viðbót,“ sagði 
Guðmundur og glotti.

 henry@frettabladid.is

ÍSLAND-FRAKKLAND      
28-28 (12-17)
Mörk Íslands (skot): Ólafur Stefáns-
son 10/2 (13/2), Arnór Atlason 4 (7), 
Alexander Petersson 4 (10), Róbert 
Gunnarsson 4 (4), Þórir Ólafsson 3 (3), 
Logi Geirsson 2 (2), Aron Pálmarsson 1 
(8), Snorri Steinn Guðjónsson 0 (3/1), 
Sturla Ásgeirsson 0 (1).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson  
15/2 (34/2, 44%), Aron Rafn Eðvarðsson 
5/1 (14/1, 36%).

Mörk Frakklands:  Nikola Karabatic 
8, William Accambrey 8, Bertrand Gille 
4, Xavier Barachet 2,Luc Abalo 2, Didier 
Dinart 1, Guillaume Joli 1
Varin skot: Thierry Omeyer  13/1, 
Daouda Karaboué  4.

Stórmeistarajafntefli
Ísland og Frakkland gerðu jafntefli, 28-28, í fyrri vináttulandsleik sínum í Laug-
ardalshöll í gær. Íslenska liðið vann upp átta marka forskot Frakkanna og var 
nálægt því að vinna leikinn. Ólafur Stefánsson skoraði 10 mörk í leiknum.

ÓBLÍÐAR MÓTTÖKUR Nikola Karabatic var allt í öllu hjá Frökkunum í gær en íslenska 
vörnin fór að taka á heimsmeisturunum í seinni hálfleiknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FÓTBOLTI Tvö efstu lið ensku 
úrvalsdeildarinnar verða bæði í 
eldlínunni í dag. Manchester Unit-
ed heimsækir granna sína í City 
í hádeginu og í síðdegisleiknum 
mætast Lundúnaliðin Chelsea og 
Tottenham á White Hart Lane.

Búast má við hörkuleik í 
Manchester en bæði lið eru í mik-
illi baráttu, City um Evrópusæti 
og United um sjálfan titilinn. Gary 
Neville og Carlos Tevez elduðu 
grátt silfur  fyrr í vetur en lög-
reglan hyggst ræða við þá félaga 
fyrir leikinn svo þeir æsi ekki 
upp áhorfendur. Hún hyggst einn-
ig messa yfir öðrum leikmönnum 
og biðja þá um að halda sig á mott-
unni.

Lögreglan er við öllu búin og 
gæsla er mun meiri en á hefð-
bundnum leik. Bannað verður að 
neyta áfengis milli miðbæjarins 
og vallarins og bjór verður ekki 
seldur á leikvanginum. Fjölmargir 
voru handteknir þegar liðin mætt-
ust í deildabikarnum í janúar.

„Allt áfengi sem fólk sést með á 
þessu svæði verður gert upptækt. 
Þá verður öllum áhorfendum sem 
eru undir áhrifum vísað frá. Lög-
reglubílum í miðbænum verður 
fjölgað og lögregluþjónar munu 

heimsækja bari sem sýna leik-
inn. Markmið okkar er að sjá til 
þess að leikurinn verði skemmti-
leg uppákoma fyrir alla áhorfend-
ur og tryggja að nokkrir svartir 
sauðir skemmi ekki fyrir meiri-
hlutanum,“ sagði talsmaður lög-
reglunnar.

Vinstri bakvörðurinn Wayne 
Bridge snýr væntanlega aftur í 
liðið hjá City en hann hefur ekki 
leikið síðustu fimm leiki vegna 
meiðsla. Stephen Ireland er orðinn 
leikfær og Pablo Zabaleta kominn 
úr leikbanni.

Wayne Rooney ætti að snúa 
aftur eftir ökklameiðsli hjá United 
en án hans hefur liðið varla verið 
svipur hjá sjón í síðustu leikjum. 
Þeir Ryan Giggs og Rio Ferdinand 
eru spurningarmerki.

Leikur Tottenham og Chelsea 
er svipaður að því leyti að heima-
menn eru að berjast um Evr-
ópusæti og gestirnir um titilinn. 
Ashley Cole, vinstri bakvörður 
Chelsea, verður til taks á bekkn-
um. Cole hefur ekki leikið síðan 
hann ökklabrotnaði í 2-1 tapi gegn 
Everton í febrúar.

Niko Kranjcar leikur ekki meira 
á tímabilinu fyrir Tottenham 
vegna meiðsla á ökkla. - egm

Löggæsla aukin fyrir grannaslag City og United:

Lögreglan við öllu 
búin í Manchester

MIKILL HITI Þráðurinn í mönnum er oft stuttur þegar erkifjendurnir í Manchester 
kljást á fótboltavellinum. Úr síðustu viðureign liðanna. NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Enginn spilaði betur en Jakob 
Örn Sigurðarson í sænsku úrvalsdeild-
inni á þessu tímabili, að mati körfubolta-
síðunnar Euro basket. 

Íslenski bakvörðurinn var valinn leik-
maður ársins á þessu tímabili auk þess 
að vera valinn besti Evrópuleikmaður 
deildarinnar og besti bakvörður ársins. 

Þetta er mikill heiður og auglýsing 
fyrir Jakob sem ætlar að spila áfram 
með Sundsvall Dragons. Jakob átti frá-
bært tímabil á sínu fyrsta ári með Sunds-
vall en hann var með 17,8 stig og 3,6 stoð-
sendingar að meðaltali í leik. Jakob hitti 
úr 39,9 prósentum þriggja stiga skota 

sinna og 85,4 prósentum vítanna. Eng-
inn leikmaður deildarinnar skoraði fleiri 
þriggja stiga körfur, en Jakob var alls 
með 110 þrista í 40 leikjum eða 2,8 
að meðaltali í leik. 

Sundsvall Dragons endaði í 3. 
sæti deildarinn-
ar en datt 1-3 
út fyrir Upp-
sala í átta 
liða úrslit-
um úrslita-
keppninnar. 
 - óój

Uppjör Eurobasket-körfuboltasíðunnar á tímabilinu í sænsku úrvalsdeildinni:

Enginn betri en Jakob JAKOB ÖRN 
SIGURÐAR-
SON Besti 
leikmaðurinn 

í Svíþjóð í 
vetur. FRÉTTABLAÐ-

IÐ/VILHELM

Framstelpur eru bikarmeistarar í handbolta og eru nú komnar 
í lokaumferð í úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn. Áfram! 

Það sést hverjir drekka Kristal

Leð
urs

ófa
rni

r

kom
nir

 af
tur

!

Lit
ir:

 Lj
ós|

Sva
rtu

r

99.0
00 kr.

opiÐ 
Mán–lau kl. 11-18

sun kl. 13-17
kauptúni (gegnt ikea)  Sími 564 4499

FRÁBÆR
T

VERÐ!

BASTKÖRFUR
margar stærðir

Verð frá:

500 kr. BUDDAH
-stytt

ur

nokkra
r gerð

ir

Verð 
frá:

1.900
kr.
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1
10.35 Allo, ‚Allo! 11.10 Allo, ‚Allo! 11.40 
Allo, ‚Allo! 12.15 The Inspector Lynley 
Mysteries 13.05 The Weakest Link 13.50 
EastEnders 14.20 EastEnders 14.50 
EastEnders 15.20 EastEnders 15.50 Life 
of Riley 16.15 Doctor Who 17.00 Cranford 
17.55 Spooks 18.45 Spooks 19.35 The 
Fixer 20.25 My Family 20.55 After You‘ve 
Gone 21.25 The Smoking Room 21.55 
Ruddy Hell! It‘s Harry and Paul 22.20 
Little Britain 22.50 The Jonathan Ross 
Show 23.40 My Family 

11.00 Året med den norske kongefamilie 
2009 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 
12.45 OBS 12.55 Kroniken 13.55 Helt 
uimodståelig 15.30 Vores store verden 
16.00 Hammerslag 16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 
Arn 19.00 21 Sondag 19.40 SportNyt 
med SAS liga 20.05 Hercule Poirot 21.40 
Verdens værste naturkatastrofer 22.25 
Bag tremmer 23.20 2020 

17.30 Tryggvi Þór á Alþing   
18.00 Kokkalíf   
18.30 Heim og saman   
19.00 Alkemistinn   
19.30 Í kallfæri   
20.00 Hrafnaþing   
21.00 Eitt fjall á viku   
21.30 Eldhús meistaranna   
22.00 Hrafnaþing   
23.00 Golf fyrir alla   
23.30 Grínland

10.05 Operasjon sjosproyt 11.25 Ut i 
nærturen 11.40 Mesternes mester 
12.40 Bjornson - europeeren 13.20 
Herskapelige gjensyn 13.50 4-4-2 16.00 
Onskehagen 16.30 Åpen himmel 17.00 
Sondagsrevyen 17.45 Sportsrevyen 18.10 
Himmelblå 18.55 Det fantastiske livet 
19.45 Lille Dorrit 20.40 Sangskatter med 
Lars Klevstrand 21.10 Kveldsnytt 21.30 
Apokalypse - verden i krig 22.20 Lyngbo 
og Hærlands Big Bang 23.10 Nurse Jackie 
23.40 Blues jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Dox. King of Kong 
11.25 Kvartersdoktorn 12.10 Debatt 
12.55 Jakten på Julia 13.55 Rapport 
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 Den plastiska hjärnan 21.00 Andra 
Avenyn 21.45 Brottskod. Försvunnen 

08.00 Morgunstundin okkar  
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þak-
búarnir, Með afa í vasanum, Fínni 
kostur, Sígildar teiknimyndir, Finn-
bogi og Felix og Hanna Montana. 

10.20 Ósýnilegur vinur  (Fuzz-
bucket) (e)

11.15 Skólahreysti 2010  (e)

12.00 Leiðin á HM  (e)

12.30 Silfur Egils 

14.00 Skrefin sex sem tengja 
 (Connected: The Power of Six Deg-
rees) (e)

14.50 Formúla 3  Sýnt frá opnu 
evrópsku mótaröðinni þar sem Ís-
lendingurinn Kristján Einar Kristjáns-
son er á meðal ökuþóra.

15.50 Íslandsmótið í hand-
bolta  Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppninni í handbolta.

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Hrúturinn Hreinn  

18.00 Stundin okkar 

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Orðið tónlist - Magn-
ús Blöndal  Heimildamynd eftir 
Ara Alexander Ergis Magnússon um 
Magnús Blöndal Jóhannsson tón-
skáld. 

20.35 Glæpurinn II  (Forbrydel-
sen II) (9:10) Dönsk sakamála-
þáttaröð. Aðalhlutverk: Sofie Gråbøl, 
Mikael Birkkjær, Nicolas Bro, Ken 
Vedsegaard og Flemming Enevold. 

21.35 Niður í svart  (Fade to 
Black)  Bresk bíómynd frá 2007. Aðal-
hlutverk: Danny Huston, Diego Luna, 
Paz Vega og Christopher Walken.

23.20 Silfur Egils  (e)

00.50 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

08.00 Scoop 

10.00 Proof 

12.00 Unstable Fables: 3 Pigs 
& a Baby 

14.00 Scoop 

16.00 Proof Catherine er dóttir 
afburðasnjalls stærðfræðings sem 
þjáðist af alvarlegum geðsjúkdómi 
og hún óttast að hún muni fá sama 
sjúkdóm. Aðalhlutverk: Gwyneth 
Paltrow. 

18.00 Unstable Fables: 3 Pigs 
& a Baby 

20.00 Köld slóð 

22.00 The U.S. vs. John 
Lennon 

00.00 Freedom Writers 

02.00 Zodiac 

04.35 The U.S. vs. John 
Lennon 

14.20 The Doctors 

17.05 The Doctors 

17.45 Wipeout USA  Bandaríska 
útgáfan af busluganginum botn-
lausa. Ómenguð skemmtun sem 
ekki nokkur maður getur staðist. 

18.30 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins er tíund-
að á hressilegan hátt.

19.15 Ísland í dag - helgarúr-
val Hröð og skemmtileg samantekt 
með því helsta sem boðið var uppá í 
Íslandi í dag í vikunni sem er að líða.

19.45 Simmi & Jói og Ham-
borgarafabrikkan Raunveruleika-
þáttur með Simma og Jóa sem nú 
hafa söðlað um og ætla að opna 
veitingastaðinn Hamborgarafabrikk-
una. 

20.15 Svínasúpan (7:8) Grín-
þættir í leikstjórn Óskars Jónassonar. 
Leikendur eru Auðunn Blöndal Kristj-
ánsson, Sverrir Þ. Sverrisson , Pétur 
Jóhann Sigfússon, Sigurjón Kjartans-
son, Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir og 
Edda Björg Eyjólfsdóttir og Jón Gnarr.

20.40 Supernatural (6:16) Yfir-
náttúrulegir spennuþættir um bræð-
urna Sam og Dean sem halda áfram 
að berjast gegn illum öflum og eiga í 
baráttu við sjálfan djöfulinn.

21.25 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir aftur hressari og 
uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr 
í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

22.00 Sjáðu 

22.25 Fréttir Stöðvar 2 

23.10 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV  

06.30 F1: Kína / Kappakst-
urinn 

09.15 F1: Kína / Við enda-
markið 

09.45 RN Löwen - Hamb-
urg Frá úrslitaleiknum í þýsku bikar-
keppninni.

11.30 F1: Kína / Tímataka 

12.00 F1: Kína / Kappakst-
urinn 

14.05 F1: Kína / Við enda-
markið 

14.35 Bordeaux - Lyon Útsend-
ing frá leik í franska boltanum.

16.20 Espanoyl - Barcelona Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

18.05 The Science of Golf Golf-
þáttur þar sem farið verður yfir helstu 
leyndarmál „stutta spilsins“.

18.30 Inside the PGA Tour

19.00 PGA Tour 2010 Bein út-
sending frá Verizon Heritage-mót-
inu í golfi.

22.00 Real Madrid - Valencia 
Frá leik í spænska boltanum. Leikur-
inn er sýndur beint á Sport 3 18.55.

23.40 F1: Kína / Við enda-
markið 

08.50 Mörk dagsins

09.30 Blackburn - Everton Frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

11.10 Premier League World 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá 
ýmsum hliðum.

11.40 Mörk dagsins 

12.20 Wigan - Arsenal Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

14.45 Portsmouth - Aston Villa 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

17.00 Man. City - Man. Utd. Frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Tottenham - Chelsea Frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.20 Stoke - Bolton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Wigan - Arsenal Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.40 Portsmouth - Aston 
Villa Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.05 7th Heaven  (19:22) (e)

10.50 7th Heaven  (20:22) (e)

11.30 7th Heaven  (21:22) (e)

12.10 Dr. Phil  (e)

12.55 Dr. Phil  (e)

13.35 I´m A Celebrity... Get Me 
Out Of Here  (5:14) (e)

15.00 Spjallið með Sölva 
 (9:14) (e)

15.50 Með öngulinn í rassin-
um   (e)

16.20 Nýtt útlit  (7:11) (e)

17.10 Djúpa laugin  (9:10) (e)

18.10 Matarklúbburinn  (5:6) 
(e)

18.40 The Office  (24:28) (e)

19.05 Parks & Recreation  (4:6) 
(e)

19.30 Girlfriends  (11:22) 
Skemmtilegur gamanþáttur um vin-
konur í blíðu og stríðu.

19.50 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (e)

20.15 Psych  (1:16) Bandarísk 
gamanþáttaröð um ungan mann 
með einstaka athyglisgáfu sem þyk-
ist vera skyggn og aðstoðar lögregl-
una við að leysa flókin sakamál. 
Þetta er fjórða þáttaröðin um félag-
an Shawn og Gus. 

21.00 Leverage  (13:15) Núna 
leggja Nate og félagar gildru fyrir 
svikahrapp sem þykist vera skyggn 
til að féfletta trúgjarna einstaklinga. 

21.45 Californication  (4:12) 
Bandarísk þáttaröð með David 
Duchovny í aðalhlutverki. Hann leik-
ur rithöfundinn Hank Moody sem 
er hinn mesti syndaselur. 

22.20 House  (24:24) (e)

23.10 Heroes  (12:26) (e)

23.55 Heroes  (13:26) (e)

00.40 Battlestar Galactica 
 (6:22) 

01.25 Saturday Night Live 
 (15:24) (e)

02.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.25 Barnatími Stöðvar 2 

12.00 Nágrannar 

13.25 Nágrannar 

13.50 American Idol (28:43) 

15.15 American Idol (29:43) 

16.05 Grey‘s Anatomy (17:24)

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur Glænýr þátt-
ur í virtustu og vinsælustu fréttaskýr-
ingaþáttaröð í heimi þar sem reynd-
ustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna 
fjalla um mikilvægustu málefni líð-
andi stundar og taka einstök viðtöl 
við heimsþekkt fólk.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.15 Fraiser (13:24) Sígildir og 
margverðlaunaðir gamanþættir um 
útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll 
heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum. 

20.20 Réttur (6:6) Íslenskt réttar-
drama um þrjá lögmenn sem starfa 
á lögmannsstofunni Lög og rétt-
ur. Þar er Logi Traustason  fremstur 
meðal jafningja. 

21.10 Cold Case (15:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og 
félaga hennar í sérdeild lögreglunn-
ar þar sem þau halda áfram að upp-
lýsa sakamál sem stungið hefur verið 
óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.00 Twenty Four (12:24) Átt-
unda serían af spennuþættinum 
Twenty Four um leyniþjónustumann-
inn Jack Bauer sem þráir nú ekk-
ert heitar en að fá að draga sig í hlé. 
Þegar neyðarástand skapast í New 
York renna þau áform út í sandinn. 
Höfuðstöðvar CTU hafa verið færð-
ar þangað og nýtt fólk er við stjórn-
völinn. Því á sérþekking hans eftir 
að reynast mikilvægari nú en nokkru 
sinni áður.

22.50 60 mínútur 

23.35 Daily Show: Global Ed-
ition 

00.00 NCIS (15:25) 

00.45 Underclassman 

02.25 Pathfinder 

04.05 Réttur (6:6) 

04.50 Cold Case (15:22) 

05.35 Fréttir 

> Gwyneth Paltrow  
„Ég þoli ekki megrunarkúra. Ég borða 
það sem ég vil og haga svo líkams-
ræktinni í samræmi við það sem 
ég hef verið að láta ofan í mig.“  
Paltrow fer með hlutverk í myndinni 
Proof sem sýnd er á Stöð 2 Bíó í 
dag.  

Það er komið að lokaþætti af Rétti. Málin eru 
farin að skýrast í hinu tuttugu og sex ára gamla 
manndrápsmáli sem Logi Traustason sat inni fyrir 
og Hörður tekur að sér að verja útrásarvíking sem 
hefur mikinn áhuga á skotveiði.

STÖÐ 2 KL. 20.20

Réttur

Sannsöguleg bresk bíómynd frá 2007. 
Leikstjórinn Orson Welles fór til Ítalíu 
til að jafna sig eftir hjónaband sitt og 
Ritu Hayworth og taka upp þráðinn í 
kvikmyndagerð en lenti í hremmingum 
eftir að leikari var myrtur á tökustað. 
Aðalhlutverk: Danny Huston, Diego 
Luna, Paz Vega og Christopher Walken.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Niður í svart
Sjónvarpið kl. 21.35

Frumútgáfa 
í kilju



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 9-16

Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14 

Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Flísa&Baðmarkaðurinn Bæjarlind 6.

Gott verð í Múrbúðinni 
fyrir alla ALTAF!

Sturtuhaus, barki og stöng 
  2.995

Öflugur stíflueyðir 

895

VEMAR blöndunartæki

Verð kr. 4.290
VEMAR eldhúskrani 

Verð kr. 4.490 VITRA salerni með setu og veggstút 

Verð kr. 22.900

MILAN hitastýrð blöndunartæki 
f. baðkar

Verð kr. 12.795
Salernissett innbyggt, 
allt settið:

35.075

   NAPOLI hitastýrt 
   sturtusett

29.900

LINDA Handúðari, 7 stillingar 
   995

 

MARTINELLI  WC-rúlluhaldari 

   1.995
MARTINELLI 
Handklæðahengi 

2.195

SPÆNSK hönnun 
og gæði

MILAN hitastýrð blöndunartæki 
f. sturtu

Verð kr. 12.995
Salernisseta ALIBERT, plast, hvít 
  2.495

LILA handlaug 55 cm

5.490

44x25x44 cm, 
spegill 35x80 cm

NIZA innrétting með spegli. 
Hvít, græn, wengue og blá.*

26.900

* blöndunartæki 
   ekki innifalin

MONTECARLO innrétting með 
spegli.Eik*

39.900
* blöndunartæki ekki innifalin

60x40x40 cm, 
spegill 60x70 cm

WC

Mikið úrval
af WC setum

SÝNDAR Í FLÍSA&BAÐ
MARKAÐNUM BÆJARLIND 6
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.00 Hrafnaþing   
19.00 Golf fyrir alla   
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 Í kallfæri   
00.00 Hrafnaþing   

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil, 
Manni meistari, Tóti og Patti, Ólivía, Eþíópía, 
Elías Knár, Millý og Mollý, Hrúturinn Hreinn 
og Latibær.

10.20 Dansað á fákspori  (e)

10.50 Leiðarljós  (e)

11.30 Stærri en Barbie  (e)

12.25 Kastljós  (e)

13.00 Kiljan  (e)

13.55 Formúla 3

14.55 Ofvitinn  (Kyle XY) 

15.40 Táknmálsfréttir

15.50 Landsleikur í handbolta  Bein 
útsending frá leik Íslendinga og Frakka.

17.30 Þú siglir alltaf til sama lands 
 Upptaka frá dagskrá til heiðurs Vigdísi Finn-
bogadóttur.

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Spaugstofan 

20.10 Tvíburanornirnar  (Twitches) 
Bandarísk fjölskyldumynd frá 2005. Tvær 
nornir sem voru aðskildar við fæðingu hitt-
ast aftur þegar þær eru 21 árs. 

21.35 Fögur hugsun  (A Beautiful Mind) 
Bandarísk Óskarsverðlaunamynd frá 2001 
um stærðfræðisnillinginn John Forbes Nash.  

23.50 Vígvöllurinn  (Saat po long) Bíó-
mynd frá Hong Kong frá 2005. 

01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.55 7th Heaven  (17:22) (e)

10.40 7th Heaven  (18:22) (e)

11.20 Dr. Phil  (e)

12.05 Dr. Phil  (e)

12.45 Dr. Phil  (e)

13.25 Still Standing  (19:20) (e)

13.45 I´m A Celebrity... Get Me Out Of 
Here  (3:14) (e)

14.30 I´m A Celebrity... Get Me Out Of 
Here  (4:14) (e)

15.15 Rules of Engagement  (9:13) (e)

15.40 Britain’s Next Top Model  (e)

16.30 90210  (15:22) (e)

17.15 Top Gear  (7:7) (e)

18.10 Girlfriends  (10:22)

18.30 Game Tíví  (12:17) (e)

19.00 Accidentally on Purpose  (e)

19.30 Lost in Translation  Kvikmynd 
frá árinu 2003. Bob Harris er kvikmynda-
stjarna sem má muna sinn fífil fegurri. 
Hann er staddur í Tókýó og kynnist þar ungri 
konu. Aðalhlutverk: Bill Murray og Scarlett 
Johansson. (e)

21.15 Saturday Night Live  (15:24) 
Jennifer Lopez er gestaleikari þáttarins.

22.05 The Final Cut  Spennumynd frá 
2004 með Robin Williams, Mira Sorvino og 
Jim Caviezel í aðalhlutverkum. 

23.40 Djúpa laugin  (9:10) (e)

00.40 Spjallið með Sölva  (9:14) (e)

01.30 Premier League Poker   (e)

03.10 Girlfriends  (9:22) (e)

03.30 Jay Leno  (e)

04.15 Jay Leno  (e)

05.00 Pepsi MAX tónlist

06.05 Journey to the Center of the 
Earth 

08.00 Zoolander 

10.00 Dying Young 

12.00 The Chronicles of Narnia: 
Prince Caspian 

14.25 Zoolander 

16.00 Dying Young 

18.00 The Chronicles of Narnia: 
Prince Caspian 

20.25 Journey to the Center of the 
Earth 

22.00 Forgetting Sarah Marshall 

00.00 Walking Tall 2: The Payback 

02.00 Fatal Contact: Bird Flu in  Am-
erica 

04.00 Forgetting Sarah Marshall 

06.00 Köld slóð 

07.20 PGA Tour 2010 

10.10 PGA Tour Highlights 

11.05 Inside the PGA Tour 2010 

11.30 F1: föstudagur 

12.00 Formúla 1 2010 Útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn 
í Kína.

13.35 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

14.05 Iceland Express-deildin 2010 Út-
sending frá oddaleik KR og Snæfells.

15.50 Bestu leikirnir: FH - KR 
30.08.07 

16.25 Spænsku mörkin 2009-2010 
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltan-
um skoðaðir.

17.20 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

17.50 Espanoyl - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

20.00 Ultimate Fighter - Sería 10 

20.50 Bordeaux - Lyon Bein útsending 
frá leik í franska boltanum.

22.50 UFC Live Events Margir af bestu 
bardagamönnum heims tóku þátt í mótinu. 

08.00 Aston Villa - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

09.40 Season Highlights Allar leiktíðir 
Úrvalsdeildarinnar gerðar upp.

10.35 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.05 Premier League Preview 
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

11.35 Man. City - Man. Utd. Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Stoke - Bolton Bein útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. Black-
burn - Everton Sport 4. Fulham - Wolves 
Sport 5. Birmingham - Hull Sport 6. Sunder-
land - Burnley

16.15 Tottenham - Chelsea Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Mörk dagsins 

19.10 Leikur dagsins 

20.55 Mörk dagsins 

21.35 Mörk dagsins 

22.15 Mörk dagsins 

22.55 Mörk dagsins 

23.35 Mörk dagsins 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

08.55 Barnatími Stöðvar 2 

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 Wipeout USA 

14.35 Mad Men (5:13) 

15.25 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll held-
ur áfram mannlífsrannsóknum sínum, tekur 
hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins 
og honum einum er lagið. Þátturinn hefur 
fengið flest verðlaun í sögu Edduverðlaun-
anna en hann var valinn sjónvarpsþáttur 
ársins fjögur ár í röð.

16.05 Auddi og Sveppi  Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar 
sem allt er leyfilegt.

16.45 Simmi & Jói og Hamborgarafa-
brikkan Raunveruleikaþáttur með Simma 
og Jóa sem nú hafa söðlað um og ætla að 
opna veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna.

17.15 ET Weekend Allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval Hröð 
og skemmtileg samantekt með því helsta 
sem boðið var upp á í Íslandi í dag í vikunni 
sem er að líða.

19.29 Veður 

19.35 Beverly Hills Chihuahua Mynd 
fyrir alla fjölskylduna um snobbaða chihua-
hua-hundinn Chloe. 

21.10 Stomp the Yard  Mynd um 
ungan dreng sem er að hefja nám í nýjum 
skóla. Ólíkt flestum skólafélögum sínum 
verður DJ að vinna með náminu til að fram-
fleyta sér. Brátt vaknar þó áhugi hans á 
fornri hefð innan skólans, sem er keppni í 
dansi á milli bræðrafélaganna.

00.50 300 

02.45 Little Fish 

04.35 ET Weekend 

05.15 Sjáðu 

05.45 Fréttir 

11.35 Man. City - Man. Utd. 
beint,   STÖÐ 2 SPORT 2

15.50 Ísland – Frakkland, 
beint   SJÓNVARPIÐ

19.30 Lost in Translation    
 SKJÁREINN

20.00 American Idol   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.10 Stomp the Yard   STÖÐ 2

> Russell Crowe
„Ég hef látið margt gott af 
mér leiða en ég hef farið 
hljótt með það af því mér 
leiðist þegar fólk notar góð-
verk til að auglýsa sjálft sig.“  
Crowe fer með hlutverk 
stærðfræðisnillingsins John 
Forbes í myndinni Fögur 
hugsun sem Sjónvarpið 
sýnir í kvöld. 

LAGERSALA Seljum eingöngu beint af lager okkar
sem er aðeins opinn um helgar.
Lí l yfirbygging = betra verð

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.isNÝ SÓFASENDING Woo 3ja sæta kr. 177.000 Lagersöluverð kr. 141.600 I 2ja sæta kr. 138.250 Lagersöluverð kr. 110.600

OPIÐ U M HELGINA
LAUG. 12 - 16 
SUNN. 13 - 16 

Ferðasögur hafa án efa fylgt mannkyninu frá því það fyrst 
fór að tjá sig. Einhver gekk fyrstur upp á hæð, fyrir fjall, óð 

á, sem enginn áður hafði gert og sneri aftur og sagði frá 
upplifun sinni. Eftir því sem heimurinn stækkaði urðu 
ferðalögin lengri og upplifunin meira framandi. Þannig 
námu menn ókunn lönd og stálu öðrum af þeim sem þar 
voru fyrir. Saga mannkyns í hnotskurn.

Þeir sem eftir sátu drukku í sig frásagnir og góðir 
sagnamenn gátu gert heiminn ljóslifandi fyrir hlust-
endum. Krydd Indíá og kynstur Kína urðu áþreifanleg í 
konungshöllum og moldarkofum Evrópu, ef vel var sagt 
frá. Og áfergja hlustenda jókst eftir því sem slóðirnar 

urðu ókunnugri. Þannig er það enn.
Á mánudögum gefst hlustendum Rásar 1 færi á að skella 

sér í ferðalag. Í hverri ferð er nýr leiðsögumaður sem segir frá 
upplifun sinni, ýmist af búsetu eða ferðalagi í fjarlægu landi 

eða löndum. Utanumhald er hins vegar ætíð á hendi 
Magnúsar R. Einarssonar og án þess að það sé óyggj-
andi, læðist að manni sá grunur að Magnús komi 
einnig að tónlistarvali í þáttunum.

Hringsól heitir þátturinn og þar hefur viðmælandinn 
orðið einn og óstuddur. Magnús er gæddur eiginleika 
sem ekki er að þvælast fyrir öllum útvarpsmönnum, en 
það er hógværðin. Hann tranar sér ekki fram, heldur gefur 
viðmælandanum orðið. Hann þarf ekki að hlýða á eigin 
rödd í tíma og ótíma, heldur er sviðið sögumannsins. 
Og hlustendur fylgja með til Afríku, Asíu, í Karíbahafið 
eða hvert sem förin liggur hverju sinni. Frábærir þættir 
sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara.

Þátturinn Hringsól er á dagskrá Rásar 1 á mánu-
dögum klukkan 13 og endurfluttur klukkan 21.10 á 
föstudag.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ SKELLIR SÉR Í FERÐALAG Í SÓFANUM

Flakkað um heiminn með hógværum manni
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

10.05 Operasjon lovsprett 11.35 Ingen grenser 
12.25 Kroniken 13.25 Lyngbo og Hærlands Big 
Bang 14.15 Tekno 14.45 4-4-2 17.00 Lordagsrevyen 
17.45 Lotto-trekning 17.55 Mesternes mester 
18.55 ESC 2010 19.25 Shabanas valg 20.35 
Viggo på lordag 21.05 Kveldsnytt 21.20 München 
23.55 Dansefot jukeboks m/chat 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Troldspejlet 10.30 Boogie 11.30 Teenageliv 
12.00 Hovdingebold 12.55 Kongehuset ind-
efra 13.25 Hercule Poirot 15.10 For sondagen 
15.20 Held og Lotto 15.30 Carsten og Gittes 
Vennevilla 15.50 Sallies historier 16.00 De store 
katte 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 
17.05 Hovdingebold 18.00 Kroniken 19.00 
Kriminalkommissær Barnaby 20.40 Et sporgsmål 
om ære 22.50 Bag tremmer 23.40 Boogie 

10.05 Operasjon lovsprett 11.35 Ingen grenser 
12.25 Kroniken 13.25 Lyngbo og Hærlands Big 
Bang 14.15 Tekno 14.45 4-4-2 17.00 Lordagsrevyen 
17.45 Lotto-trekning 17.55 Mesternes mester 
18.55 ESC 2010 19.25 Shabanas valg 20.35 
Viggo på lordag 21.05 Kveldsnytt 21.20 München 
23.55 Dansefot jukeboks m/chat 

12.10 X-Games 12.55 Så ska det låta 13.55 
Rapport 14.00 Handboll. Elitserien 15.50 
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.15 Merlin 17.00 Wild kids 17.30 Rapport 17.45 
Sportnytt 18.00 Jakten på Julia 19.00 Millennium. 
Luftslottet som sprängdes 20.30 Rapport 20.35 
Brottskod. Försvunnen 21.20 Manhattan Murder 
Mystery 23.05 Life on Mars 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir

12.45 Veðurfregnir
13.00 Ellismellir
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Íslensk máltækni
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Veðurfregnir

18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónar að nóni
20.00 Sagnaslóð
20.40 Mánafjöll
21.10 Á tónsviðinu
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.25 Hvað er að heyra?
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

15.00 Nágrannar 

15.20 Nágrannar 

15.40 Nágrannar 

16.05 Nágrannar 

16.30 Nágrannar 

16.55 Gilmore Girls (14:22) Lorelai Gil-
more er einstæð móðir sem býr í góðu yfir-
læti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur 
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugs-
ar vel um vini og vandamenn.

17.40 Ally McBeal (2:22) Ally og Jenny 
takast á við dragdrottningu í máli dagsins, 
Ling er orðin dómari og Cage hressir upp á 
útlitið.

18.25 E.R. (15:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

19.10 Wipeout USA  Bandaríska útgáfan 
af busluganginum botnlausa. Ómenguð 
skemmtun sem ekki nokkur maður getur 
staðist.

20.00 American Idol (28:43) Úrslita-
slagurinn heldur áfram í American Idol og 
aðeins níu bestu söngvararnir eru eftir. 

21.20 American Idol (29:43) Nú kemur 
í ljós hvaða keppendur halda áfram í Am-
erican Idol og eiga áfram von um að verða 
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.

22.00 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt.

22.35 Gilmore Girls (14:22) 

23.20 Ally McBeal (2:22) 

00.05 E.R. (15:22) 

00.50 Sjáðu 

01.15 Fréttir Stöðvar 2 

02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Mynd fyrir alla fjölskylduna um 
snobbaða Chihuahua-hund-
inn Chloe. Hún hefur lifað í 
ofdekri í Kaliforníu en þarf að 
sjá um sig sjálfa þegar hún 
týnist í fjölskyldufríi í Mexíkó. 
Til að komast heim þarf hún 
að treysta á eigin styrk og ný 
vináttubönd sem hún myndar 
við afar ólíka hunda.

STÖÐ 2 KL. 19.35

Beverly Hills Chihuahua

Spennumynd frá 2004 sem gerist í fram-
tíðinni þegar fólki býðst að láta græða 
í sig tölvukubba sem taka upp sérhvert 
augnablik ævinnar. Eftir að jarðlífið er 
yfirgefið er tölvukubburinn fjarlægður og 
ævi viðkomandi klippt niður í kvikmynd 
til minningar um hinn látna. Robin Willi-
ams fer með hlutverk Alans Hackman 
sem er besti klipparinn í faginu.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
The Final Cut

Skjár einn kl. 22.05

SKJÁREINN + 
BARNA
2.700 KR.

Á MÁN.*

SKJÁRBÍÓ
VOD

SKJÁREINN & 
SKJÁRFRELSI

INNIHELDUR:

*Aðeins í boði fyrir áskrifendur SkjásEins um Sjónvarp Símans
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SKJÁREINN FÆRIR ÞÉR SVO MIKLU MEIRA
EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

SkjárEinn býður áskrifendum, fyrir aðeins 500 kr. 
aukalega á mánuði, aðgang að 5 frábærum 
barnarásum. Þér býðst varla hagkvæmari leið til 

að auka úrvalið af barnaefni á heimilinu.
Cartoon Network og Disney-rásin eru innan 
seilingar – pantaðu áskrift strax í dag.

Veldu áskrift á skjareinn.is:  Skjáreinn 2.200 kr.  |  Barna 500 kr.  |  Skjáreinn + Barna 2.700 kr. 

5 BARNARÁSIR

AUKALEGA500

AÐ
EI

NS KR.

Aðeins fyrir áskrifendur 

SkjásEins um Sjónvarp Símans
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. löngun, 6. úr hófi, 8. hlóðir, 9. 
gæfa, 11. gangþófi, 12. beikon, 14. 
stefnur, 16. tveir eins, 17. nögl, 18. í 
viðbót, 20. tveir eins, 21. gefa frá sér 
reiðihljóð.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. þys, 4. stilkur, 5. tæki, 
7. þögull, 10. veiðarfæri, 13. stykki, 
15. leiktæki, 16. vefnaðarvara, 19. 
gjaldmiðill.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lyst, 6. of, 8. stó, 9. lán, 
11. il, 12. flesk, 14. áttir, 16. tt, 17. kló, 
18. auk, 20. ll, 21. urra. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. ys, 4. stikill, 5. 
tól, 7. fálátur, 10. net, 13. stk, 15. róla, 
16. tau, 19. kr. 

Magnús Valdi-
marsson

Aldur: Ég er 25 
ára.
Starf: Skemmti-
kraftur og 
netstjarna.
Fjölskylda: 
Foreldrarnir 
heita Guðrún og 
Valdimar.
Búseta: Ég bý í 
Kópavogi. Það er 
mjög fínt.
Stjörnumerki: 
Ég er hrútur.

Magnús hefur slegið í gegn á Netinu 
sem Maggi mix með matreiðsluþætti og 
tónlist.

„Ég hef alltaf sagt að bókhald 
er hættuleg starfsgrein og það 
sannaðist rækilega á þriðjudag-
inn,“ segir Sigtryggur Baldurs-
son, trommari með meiru. Hann 
brotnaði á miðtá hægri fótar við 
gerð skattaskýrslunnar sinnar. 
„Ég sat inni á skrifstofunni minni 
og ætlaði að teygja mig í einhver 
gögn á hillu fyrir ofan mig,“ segir 
Sigtryggur. „Ég rakst í kollinn sem 
ég sat á og sparkaði honum undan 
mér án þess að uppgötva það sjálf-
ur. Þegar ég ætla síðan að setjast 
aftur þá er auðvitað enginn koll-
ur og ég dett beint á rassinn með 
þeim afleiðingum að ég sparka af 
alefli undir skrifborðið með hægri 
fætinum,“ útskýrir Sigtryggur en 
við það kubbaðist miðtáin á fætin-
um í sundur. 

Þegar Sigtryggur mætti á slysa-
varðstofuna í Fossvoginum tók ekki 
betra við. Hann var spurður hefð-
bundinna spurninga um heilsufar 
sitt og hvort hann hefði legið inni á 
sjúkrahúsi síðustu sex mánuði. „Því 
miður þá hafði ég látið fjarlæga 
góðkynja æxli af annarri hendinni 
þegar ég var í tónleikaferð með 
Emilíönu Torrini. Ég ruglaðist hins 
vegar á mánuðum og sagði aðgerð-
ina hafa verið framkvæmda í nóv-
ember þegar hún var í raun og veru 
gerð í október.“ 

Þessi litli ruglingur þýddi að Sig-
tryggur þurfti að dúsa í þrjá tíma í 
einangrun. „Og þegar táin var loks 
mynduð hafði sjúkrastofan verið 
útbúin sérstaklega og þegar þetta 
var allt saman búið var mér sagt 
að fara rakleiðis út, ekki stoppa 
eða borga heldur láta mig hverfa,“ 
segir Sigtryggur sem vill þó taka 
skýrt fram að hann er starfsfólki 
slysavarðstofunnar ákaflega þakk-
látur fyrir þá umönnun sem hann 
fékk.  freyrgigja@frettabladid.is 

SIGTRYGGUR BALDURSSON:  VAR SETTUR Í EINANGRUN Á SPÍTALANUM

Tábrotnaði við að ganga 
frá skattaskýrslunni sinni

RÚMLEGA FIMM TÍMA FERÐ Sigtryggur Baldursson tábrotnaði við gerð skatta-
skýrslunnar sinnar á þriðjudaginn og þurfti að eyða þremur tímum í einangrun á 
spítalanum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Enginn sá fyrir 
eldgosið í Eyja-
fjallajökli – eða 
hvað? Uppistand-
arinn Ari Eldjárn 
flutti gamanmál 

í þættinum 
Logi í beinni 
fyrir skömmu. 
Þar sagði 

hann eldgos vera það eina sem 
gæti bjargað orðspori þjóðarinnar 
nú, þegar við erum þekkt sem 
fjárglæframenn um víða veröld. 
Stuttu eftir að Ari lét ummæli sín 
falla fór að gjósa á Fimmvörðuhálsi 
og Eyjafjallajökull byrjaði í kjölfarið. 
Fréttablaðinu er ekki kunnugt um 
hvort Ari hafi menntað sig á sviði 
jarðfræði eða hvort hann hafi yfir-
skilvitlega hæfileika …

Friðrik Sturluson og 
félagar í Sálinni hans 
Jóns míns vinna nú 
að nýrri breiðskífu, 
en flestir eru hættir 
að telja hversu margar 
þær eru orðnar. 
Nú heyrist að 
Sálin leiti á 
ný mið við 
upptökur 
á plötunni 
og hafi fengið Guðmund Kristin 
Jónsson úr Hjálmum til að stýra 
upptökum. Það má því búast við að 
ferskir vindar blási um hljómsveit-
ina gamalgrónu á nýju plötunni.

Það vakti töluverða athygli þegar 
greint var frá því í fjölmiðlum að 
Ólafur Ragnar Grímsson hygðist 
ekki mæta í afmælisveislu Vigdísar 
Finnbogadóttur heldur kaus frekar 
að heiðra Margréti Þórhildi Dana-
drottningu með nærveru sinni. 
Samkvæmt dönskum vefmiðlum 

verða Ólafur og Dorrit í 
hópi þeirra hjóna sem 
verða aðskilin því 
Ólafur komst ekki til 

Danmerkur 
vegna eld-
gossins.  
 -afb, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sjónvarpsstöðin National Geo graphic  hefur 
beðið íslenska framleiðslufyrirtækið Prof-
ilm um að setja öll önnur verkefni sín í 
tímabundið hlé til að hraða vinnslu heimild-
armyndar þeirra um eldgosið í Eyjafjalla-
jökli. Fyrirtækið var byrjað á heimildar-
mynd um eldgosið í Fimmvörðuhálsi og var 
að vinna hana í rólegheitum þegar Eyja-
fjallajökull vaknaði með miklum hvelli svo 
áhrifa þess hefur gætt víða um heim. 

„Við byrjuðum að fylgjast með þessum 
stað þremur vikum áður en það byrjaði að 
gjósa á Fimmvörðuhálsi,“ segir Anna Dís 
Ólafsdóttir, framleiðandi hjá Profilm. Þá 
höfðu átt sér stað töluverðar jarðhræring-
ar og jarðfræðingar töldu að eldgos gæti 
verið á næsta leiti. Fimmvörðuhálsgosið var 

mikið sjónarspil en þótti fremur hættulítið 
og var kallað „túristagos“ af fagmönnum. 
Þau hjá Profilm gat þó ekki grunað hvað 
leyndist undir yfirborðinu.

Aðfaranótt miðvikudags byrjaði að gjósa 
í Eyjafjallajökli, flugsamgöngur um alla 
Evrópu lömuðust og stjórnendur National 
Geo graphic voru fljótir að kveikja á per-
unni. „Myndin um Eyjafjallajökul fer í loft-
ið 4. maí. Það var ákveðið á fundi seint á 
fimmtudagskvöld og ég fer til Bandaríkj-
anna þar sem við byrjum að klippa efnið. 
Jóhann Sigfússon, leikstjóri myndarinnar, 
kemur síðan út viku seinna og þá klárum 
við myndina. Það verður bara unnið bæði 
dag og nótt.“   
 - fgg

Eldgosið á National Geographic í apríl

MAGNAÐ SJÓNARSPIL Jóhann Sigfússon, hundurinn Moby, 
Anna Dís Ólafsdóttir, Ögmundur Stefánsson og Gunnar 
Konráðsson hjá Profilm sem eru að vinna að heimildar-
mynd um Eyjafjallajökul fyrir National Geographic.

„Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt, fólk eyðir 
löngum tíma á hárgreiðslustofum,“ segir Arnar 
Tómasson, hárgreiðslumaður á Salon Reykja-
vík. Arnar var fljótur til og tryggði sér eintak af 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis þegar hún 
kom út í vikunni. Skýrslan liggur frammi á hár-
greiðslustofunni, við hliðina og Séð og heyrt og 
þess háttar hefðbundnu lesefni á hárgreiðslustof-
um. „Þessu hefur verið tekið mjög vel. Það eru 
þegar nokkrir miðar sem standa út úr þar sem fólk 
hefur merkt við áhugaverðustu kaflana,“ segir 
Arnar. 

Hvaða kafli í skýrslunni er vinsælastur? 
„Það er bók númer átta. Siðferðið.“
Ert þú búinn að lesa eitthvað í skýrslunni sjálfur?
„Já, ég er búinn að eyða nokkrum tíma í þetta. 

Mér finnst þetta allt saman mjög áhugavert. Það 
er algjörlega málið að lesa þetta sjálfur í stað þess 
að láta fjölmiðla segja sér hvað stendur þarna. Mér 
finnst þetta merkileg sagnfræði um tímann sem 
við erum að lifa.“

Þetta telst nú ekki beint hefðbundið lesefni á 
hárgreiðslustofum …

„Nei, þetta er kannski aðeins dýpra en Séð og 
heyrt en það er bara gott á móti. Þetta fer ágætlega 
saman.“ - hdm

Skýrslan lesin á hárgreiðslustofunni

SKÝRSLAN LESIN Á HÁRGREIÐSLUSTOFUNNI Arnar Tómasson 
á Salon Reykjavík segir að viðskiptavinir sínir hafi tekið vel í að 
geta lesið skýrsluna á hárgreiðslustofunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Mála bæinn rauðan
Franska lands-
liðið í handbolta 

og það íslenska 
eigast við í 
seinni vináttu-

leik þjóðanna í 
kvöld. Franska liðið 
hefur oft verið sagt 

það besta í heimi og liðsmenn-
irnir ætla samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins að kíkja aðeins út á 
næturlífið í fylgd með liðsmönnum 
þess íslenska. Eflaust eiga þeir eftir 
að vekja mikla athygli enda eru 
lykilmennirnir Karabatic og Dinard 
risar að vexti. Frakkarnir ættu líka að 
búa sig undir að verða aðeins lengur 
á Íslandi ef Eyjafjallajökull heldur 
uppteknum hætti.

Feta í fótsporin
Karabatic og Aron 
Pálmarson eru liðs-
félagar hjá Kiel en 
stórskyttan og 
félagar verða 
þó ekki fyrstu 
liðsmenn franska landsliðsins sem 
halda út á galeiðuna í Reykjavík. 
Þegar HM 1995 í handbolta var 
haldið hér á landi hafði franska 
landsliðið aðsetur á Kaffi Reykjavik 
og skemmti sér oft langt fram á nótt 
á meðan á keppninni stóð. Það kom 
þó ekki að sök því Frakkarnir urðu jú 
heimsmeistarar.  - fgg

1 Andlit eldgossins

2 Illugi víkur sæti á Alþingi 
tímabundið

3 Rykið úr gosinu alveg ógeðs-
legt

4 Forsætisráðherra fundaði 
með Joly 

5 Komu mjólk yfir gömlu brúna

Sigurður Kári aftur á þing 
- Óli Björn á hliðarlínunni
Sigurður Kári Kristjánsson er aftur 
orðinn alþingismaður – tímabundið 
að minnsta kosti – eftir að Illugi 
Gunnarsson, fór í leyfi frá þing-
mennsku í gær.  Sigurður Kári settist 
fyrst á þing 2003 en féll í kosn-
ingunum síðasta vor. Hann hefur 
síðan verið aðstoðarmaður Bjarna 
Benediktssonar, formanns Sjálfstæð-
isflokksins. Í dag skýrist líklega hvort 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir 
af sér varaformennsku í flokknum. 
Kjósi Þorgerður að víkja einnig 
af þingi kemur til kasta varaþing-
mannsins Óla Björns Kárasonar 
blaðamanns. Fjallað var um skulda-
stöðu Óla Björns í rannsóknarskýrslu 
Alþingis.
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